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Szülõ és pedagógus egyaránt látja, hogy az alsós gyerekek
(is) rettenetesen túlterheltek. A napi tanóra mennyisé-
ge, a túlzsúfolt tanterv hatalmas nyomás az oktatás min-
den résztvevõje számára. Óraszám és tantervi változtatás
nem tanítói kompetencia, ezért erre nem is térek ki. Vi-
szont szorosan idekapcsolódik az idõ problematikája. Va-
ló igaz, hogy a tanmenet az a dokumentum, mely igazo-
dási pontként szolgál az egyes tartalmakra fordított idõ
meghatározásakor. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a
tankönyvekhez készült tanmenetek (melyeket gyakran a
szerzõk készítenek) csak ajánlások! Szó sincs arról, hogy
csak abban az óraszámban és abban a sorrendben tanít-
hatunk, ahogy az a tanmenetben szerepel. Magam már
tanév elején „átszabom” tanmeneteimet, és gyakran év
közben is változtatok rajta.

Kiválasztom az olvasókönyvekbõl azokat a szövege-
ket, melyeket kötelezõ feldolgozni, és azokat, amelyekrõl
tudom, hogy kapcsolódik a gyerekek érdeklõdéséhez.
Megkeresem azokat a pontokat, ahol kevésnek tartom a
javasolt óraszámot (pl. a szöveg hosszúsága vagy nehéz-
sége miatt). És igen, minden további nélkül hagyok el
szövegeket, vagy csak differenciálásra használom.

A harmadikos olvasókönyv (OFI) 2 tanórát szánt be-
szédgyakorlatokra. Ezeket az anyagokat beépítettem a
többi órába (hiszen a beszédmûvelés mindig része az
anyanyelvóráknak), így máris értékes 2 órát nyertem. 

Soknak gondoltam az év eleji ismétlésre szánt 4 órát,
hisz ismereteket nem tanítottunk az elõzõ évfolyamon,
viszont a gyerekek alig várták már a találkozást az új szö-
vegekkel, itt is megtakarítottam 2 órát. 

A Rumini címû meseregénybõl vett részeket más szö-
vegekre cseréltem, mert tudtam, hogy osztályom több
mint 90%-a olvasta már a könyvet.

Nem kezelhetõ ennyire szabadon a matematika tan-
menete. A fogalomépítés menetét nem szabad fölboríta-
ni, de egyes témák sorrendjén lehet változtatni. Például
a kombinatorikával, geometriával kapcsolatos részeket
általában a szünetek elõtti idõszakra teszem. Ekkor a gye-
rekek fáradtabbak, viszont az ide kapcsolódó tevékeny-
ségek mindig felkeltik érdeklõdésüket. Természetesen a

tanmenet által adott óraszámok itt sem kötelezõek. Hi-
szen honnan is tudhatnánk elõre, mennyi idõ kell egy
adott szorzótábla vagy egy írásbeli mûvelet elsajátításá-
hoz? Ugyanígy nem kötelezõ a tankönyv összes feladatát
sem elvégezni. Ezek mennyisége mindig függ az adott
osztály pillanatnyi állapotától, képességeinek aktuális
szintjétõl. Kiválóan alkalmasak differenciálásra ezek a
többletfeladatok.

Szintén ide kívánkozik a házi feladat kérdése. Adha-
tunk-e és mennyit a délelõtti 5, sõt idõnként 6 tanóra
után. Nem tartom célravezetõnek, ha a gyerek számára
értelmetlennek tûnõ, unalmas feladatokkal terheljük
õket. Gondolok itt a gondolkodást nem igénylõ mecha-
nikus gyakorlófeladatokra (különösen írásból és mate-
matikából). Gyakran élek a választható leckék lehetõsé-
gével. Ilyenkor a gyerek döntheti el, hogy a felkínált fel-
adatokból melyiket készíti el.

Az idõhöz kapcsolódik, de túl is mutat azon a tanóra
szervezése, az alkalmazott munkaformák és módszerek.
Saját tapasztalataim alapján mélyen hiszek a tevékeny-
ségközpontú tanítás-tanulásban, a cselekvõ tapasztalat-
szerzésben. Öveges József szavaival élve: „De gyökértelen
az írás, a szó nyomán szerzett tudás, ha hiányzik az alap: a
szemlélet, a tapasztalat.” Fejlõdéslélektani vizsgálatok iga-
zolják, hogy a kisiskolás még nem képes az elvont gon-
dolkodásra, csak konkrét tapasztalatokból tud kiindulni.
Ezért kell a gyerekekkel kirakni, lerajzolni a mûvelete-
ket, eljátszani a szöveges feladatokat. 

Sok-sok tevékenységgel készítem elõ az írásbeli össze-
adás és kivonás megtanítását. Számországok pénzeit
szoktuk csoportosítani, váltani, sõt nem egyet mi ma-
gunk készítünk el. Ilyenkor kerül elõ a Dienes-készlet is.
Való igaz, ez a fajta tevékenység idõigényes, nem annyi
idõt „visz el”, amennyit a tanmenet szán az írásbeli mû-
veletek elõkészítésére. Ezzel szemben kevesebb idõt igé-
nyel a mûveletvégzés gyakorlása, hiszen már nem okoz
gondot a váltás. 

Sokat emlegetett kardinális pontja az alsós matemati-
katanításnak a mérés, mértékváltás. Ha csak megmuta-
tom a méterrudat, felírom a mértékegységeket és a váltá-

Konrád Ágnes

Mottó: „Ha modern pedagógusok akarunk lenni,
meg kell fejtenünk az eddig még megfejthetetlen talányt,

ismernünk kell a megértés titkát.”
Karácsony Sándor: Magyar nevelés

Nagyon hasznosnak tartom a dr. Munkácsy Katalin és Fejér Zsolt eszme-
cseréjében felvetõdött módszertani kérdéseket. Mint több évtizede gya-
korló tanító reflektálok gondolataitokra.

Reflexió
Jelentésteremtés –
avagy a gyermeki megértés titkai

KonrÆd_Reflexi�.qxd  2016.03.25.  9:24  Page 1



2

sokat, nem, vagy csak nagyon nehezen érti meg a gyerek
a mértékegységek közti összefüggéseket. Ha azonban
sok-sok mérési tevékenységet végzünk, könnyebben
megérti ezeket. 

De nem képzelhetõ el a gyerekek tevékenysége nélkül
a környezetismeret tanítása sem. Ha a kisgyerek nem ol-
vaszthat jeget, nem kevergetheti a cukrot a vízben, nem
fogja megérteni az olvadás és oldódás közti különbséget.

Ugyanilyen fontosnak gondolom olvasásórákon is a
gyerekek aktivizálását. Az olvasottak eljátszásával sokkal
mélyebben megértheti egy-egy mû mondanivalóját, üze-
netét. A rímeket, költõi képeket is akkor tudjuk közel
vinni egy kisdiákhoz, ha maga is próbálkozhat alkotással.

Az is igaz, hogy a tanulói tevékenységre épített órák
tervezésekor nehéz pontosan kiszámítani, mennyi idõt
igényelnek az egyes feladatok. Könnyebb a tervezés, ha az
óra a tanár és a diákok beszélgetésén alapul. Viszont ez
utóbbi esetében a gyerekek igen nagy százalékát veszít-
hetjük el. Hiszen a kommunikáció egyszerre csak 2 ember
(tanár és egy diák) között folyik. Az csak egy ideális álla-
pot, hogy a többi gyerek csendesen figyel. Ez régen sem
volt így, napjainkban pedig különösen nem. Hallgatói ta-
nítások alatt számtalanszor volt alkalmam megfigyelni,
hogy a látszólag csendesen figyelõ gyerekek milyen elké-
pesztõ kreativitással foglalják el magukat. El kell fogad-
nunk, hogy a XXI. században nem a tanár a legfõbb infor-
mációforrás. Már a 7-8 éves gyerekek is elképesztõ meny-
nyiségû információhoz jutnak a tévé és számítógép képer-
nyõje elõtt. Õket már nem köti le egy egyszerû tanári ma-
gyarázat. Úgy gondolom, ha eredményesen akarunk taní-
tani, tudomásul kell vennünk, el kell fogadnunk ezeket a
változásokat. Építenünk kell a gyerek meglévõ ismerete-
ire, meg kell próbálnunk minél jobban bevonni õket a ta-
nulási folyamatokba. Ennek egyik útja lehet a gyerekek
aktivitására, tevékenységére építõ tanítás-tanulás.

A tevékenységközpontú tanulás viszont másfajta ta-
nulásszervezést igényel.

Nem osztom Kati véleményét, hogy „az órák normális
menetében nem csoportmunkát kellene szervezni”. 

Az együttmûködési képességekre a felnõtt élet során is
szükség van. Álláshirdetéseket böngészve, gyakran olvas-
hatjuk elvárásként a teammunkában való jártasságot.

Természetesen maguktól nem tudnak a gyerekek
együtt tevékenykedni, ezt meg kell tanítani nekik (ismét
az idõ). 

Néhány példa jól mûködõ páros, illetve csoportos
munkára:

– Mûveletek gyakorlásánál a páros egyik tagja elvégzi
a kijelölt mûveletet, társa pedig ellenõrzi, s mûveleten-
ként cserélnek.

– Gyakran alkalmazom az ún. Villámkártyákat. Eze-
ken a tanult szorzások/bennfoglalások, ly-s/j-s szavak, ki-
ejtéstõl eltérõ helyesírású szavak stb. lehetnek. A kártya-
csomag a páros egyik tagjánál van, õ kérdez, ha társa he-
lyesen válaszol, megkapja a kártyát. Ha téveszt, társa
megmutatja a megoldást, és nála marad a kártya. A játék
addig folyik, amíg el nem fogynak a kártyák, ekkor szere-
pet cserélnek.

– Csoportban gyakoroljuk a számok bontott alakjait.
Megadok egy számot, s a csoportnak közösen kell össze-
gyûjtenie bontott alakjait. Egy papírt adnak körbe, s min-

denki ráírja az adott szám valamely bontását. Megsza-
bott ideig járhat körbe a papír, s hogy tudjam, ki hány
bontott alakot írt, mindenki más színû ceruzával dolgo-
zik. Ugyanezen technikával szoktunk rokon értelmû sza-
vakat gyûjteni, tanult verset felidézni.

– A mûveletvégzést amõba vagy malom játékkal gya-
koroljuk. A gyerekek szeretnek játszani, nyerni, s ezért
játékkal számfeladatok hosszú sorának elvégzésére ve-
hetõk rá.

Bemutatok egy részletesebben leírt példát a gyerekek
közös, tevékenységközpontú tanulására, melyben meg-
jelenik az egyéni és a kooperatív munka is:

Húsvéthoz kapcsolódva terveztem szövegfeldolgozó
órát. Az osztályt 4 csoportra bontottam, ennek megfele-
lõen négy szöveget vittem. 

– A húsvét idõpontjának kiszámítása
– Húsvéti ételek
– Húsvéti népszokások
– Miért a nyúl hozza a tojást?
A csoport minden tagja más-más szöveget kapott. Itt

figyelembe vettem a gyerekek érdeklõdését és a szövegek
nehézségi fokát. Az óra elsõ felében az azonos szöveggel
dolgozók ültek egy csoportba. Minden gyerek önállóan
dolgozta fel a saját szövegét, s oldotta meg a hozzá kap-
csolódó feladatokat. A szövegfeldolgozás után összeha-
sonlították, megbeszélték válaszaikat, majd mindenki
visszaült eredeti csoportjába. 

Az óra második felében a csoportok az olvasott szöve-
gek felhasználásával egy húsvéti plakátot készítettek. A
plakáton szerepelnie kellett a húsvét dátumának, egy
húsvétvasárnapi étrendnek, egy húsvéti asztal rajzának,
s meg kellett jeleníteni rajta az ünnephez kapcsolódó
népszokásokat, jelképeket. Ezt a feladatot csak közösen
tudták elvégezni, hiszen minden csoporttag más-más in-
formáció birtokosa volt, amit meg kellett osztania a töb-
biekkel. A munka során volt, aki írt, volt, aki rajzolt, más
pedig a csoport munkájának bemutatására készült fel.

Az elkészült plakátok azt igazolták, hogy a gyerekek
megértették az olvasott szövegeket, s a kapott informáci-
ókat sikeresen osztották meg társaikkal. Való igaz, nem ol-
vasták el mind a négy szöveget, de nem is ez volt a cél. A
szövegértés képességét kívántam fejleszteni ismeretközlõ
szöveg feldolgozásával. Ez meg is valósult úgy, hogy min-
denki érdeklõdésének megfelelõ szövegen dolgozhatott, s
még kiegészítõ információkhoz is jutottak a közös munka
során. Minden gyerek aktívan dolgozott, s még az elõzete-
sen tervezett idõkeretet is tudtuk tartani. Az idõt a lassabb
tempóban dolgozókhoz terveztem, a gyorsabbak idõkitöl-
tõ feladatokat kaptak. Az órán igazi tanulás történt, s ta-
lán többet tudhattak meg a gyerekek a húsvéti ünnepkör-
rõl, mint a hagyományos frontális munka során.

Természetesen nem gondolom, hogy mindig, minden
órán csoportmunkát kell szervezni, s nincs helye a taná-
ri magyarázatnak. Az arányokat kell megtalálni, s a tan-
anyaghoz, az elsajátítandó képességekhez kell igazítani a
megfelelõ módszert és munkaformát, figyelembe véve, és
persze alakítva a gyerekek tanulási szokásait.

***
Kérjük, tapasztalatait, gondolatait Ön is ossza meg a

Tanító olvasóival!
tanito@sprintkiado.hu
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A kollégákkal beszélgetve egyértelmûvé vált, hogy épp a
szervezet nagysága, mûködésének átláthatatlansága
eredményezi, hogy alapvetõ eszközeikhez nem jutnak
hozzá. Hallottunk papír- és krétahiányról, üres, így hasz-
nálhatatlan tintapatronokról vagy vibráló neoncsövek-
rõl. Ez kérem, valós gond. Állításomat támassza alá egy
matematika tanárnõ napi csatájának története. Iskolájá-
ban a jelenlegi szabály szerint a tanároknak naponta egy
krétát biztosítanak. A tárgy egyik sajátossága, hogy a táb-
lára sokat kell írnia, sõt szerkesztenie. Ha egy nap öt szak-
órája van, akkor bizony elfogyhat tíz kréta is. A krétát az
igazgatóhelyettestõl kell kérni, s az szóvá teszi a pazarlás
valószínûsíthetõ tényét. Ideig-óráig magyarázkodott,
nem sok eredménnyel. A szemfüles kolléganõ így üzlet-
kötésre kényszerült. Aki kevés krétát használ, az átadja
neki a maradékot. A tanári szobában lévõ asztalán egy
fadobozkába teszi a maradékot az ének-, a földrajz- és a
biológiatanár. Így a napi krétagondok csökkentek. Az el-
múlt hónapok alatt sajnos nem halmozott fel annyi kré-
tát, hogy biztonságosnak ítélné meg a pedagógus a tanév
végéig a készletet, de körülbelül egy hétnyi tartaléka biz-
tosan van. És hasonló a helyzet a fénymásolópapírral, a
festékpatronnal. Ezek hiányában a felmérõk megíratása
sem egyszerû feladat. 

Emlékeimben kutatva jutott eszembe a következõ
eset: amikor kineveztek igazgatónak, akkor a hivatalos
átadás alatt az igazgatóhelyettes a következõket súgta bi-
zalmasan: „Fõnök, nem lesz egy ideig probléma a beszerzé-
sekkel. A raktárban két szekrénnyi kréta van, fölhalmoz-
tunk, a színessel is jól állunk!” – no, de azok az idõk elmúl-
tak. Már az iskola sem létezik, hát még a kréta. Pedig
örömmel adnám át a panaszkodó kolléganõmnek. Az
említett probléma egy apróság az oktatásunkban, a XXI.
század iskoláinak másról kellene szólnia. 

Aki a hivatalban egy íróasztal mögött ül, az kevéssé
látja, hogy ez a szûkmarkúság elkedvetlenít, fölösleges
feszültségeket idéz elõ, kimerít vagy bosszant. A haté-
konyságot mindenesetre rontja. Csak bízhatunk ab-
ban, hogy sikerül az apróbb, könnyen kezelhetõ gon-
dokon túllépni. Utána minden bizonnyal lesz erõ,
kedv és kreativitás az iskolákban az építõ tudás átadá-
sára, a személyiségfejlesztõ feladatainak a megvalósí-
tására is. 

A következõ két eset leírásával is a napi praxisról szó-
lunk. Döntsenek a megoldási módok helyességérõl, eset-
leges hibájáról. 

Erõ a tanító hívó szavaiban
Az utóbbi idõben divattá vált a gyerekek magántanu-

lói jogviszonyának szülõi kezdeményezése. Magam csak-
is igen indokolt esetben tartom lehetséges megoldásnak
ezt a formát. Minden életkorban az iskola közösségi szín-
tér, ahol a tananyagon kívül az alkalmazkodást, a társa-
dalmi beilleszkedést, a konfliktuskezelést sajátítják el a
tanulók. Ezt muszáj megtanulni. Komoly következmé-
nyei lesznek, ha ezeket az ismereteket nem sajátítják el
az ifjak. 

Csaba negyedikes, törékeny, érzékeny gyerek. Az óvo-
dában és az iskolában is gyakran volt beteg. Sûrûn láza-
sodott be, s havonta egy-két hetet otthon kellett tölte-
nie. Ilyenkor a nagymama vigyázott rá. Mikor Csaba har-
madikos lett, akkor a lázas állapotát erõs fejfájás és há-
nyinger váltotta fel. A tanítója pihentette, miután a pa-
naszok nem enyhültek, telefonált az anyukának, s õ ha-
zavitte a gyereket. Sok-sok orvos látta, vizsgálta minden
eredmény nélkül. A pszichológus is foglalkozott vele;

Csillag Ferenc Párhuzamos történetek
Naponta jelentkezõ problémák

Az utóbbi idõben az érdeklõdés középpontjába került az iskola, az ott
folyó munka. Most már az is az iskolák mûködésérõl beszél, akit pilla-
natnyilag kevéssé érint. Beigazolódni látszik ugyanis, hogy a központi
irányítás rengeteg gondot hordoz magában. A problémák eredete az ál-
talános pénzhiányban keresendõ. De számolnunk kell a földrajzi távol-
ságból adódó problémával is. Korábban az önkormányzat kezelésében
álltak az iskolák, akkor utcák választották el a fenntartót és a fenntartot-
tat. Amennyiben hibaelhárításra volt szükség, akkor órákon belül meg-
történt a javítás. A jelen mûködés lomha, mire a hibaelhárítás megtör-
ténik, addig hetek telhetnek el, így például rengeteg víz fölöslegesen el-
folyhat.
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„szorongó, teljesítménykényszeres fiú” – összegezte a szak-
ember. Minden javaslatot megfogadtak a szülõk, de a
rosszullétek így is megmaradtak. Egyenes út vezetett oda,
hogy a negyedik osztályt már magántanulóként indítot-
ta Csaba. Elsõsorban az édesanya gondolta úgy, hogy ez
megoldás lehet a problémákra. Az anyuka szeptember
elsõ napjaiban felkereste a tanítónõt, s megbeszélték,
hogyan készül fel a gyerek a félévenkénti vizsgákra. A ta-
nító ígéretet tett arra, hogy a tananyag kijelölését megte-
szi, s azt el is küldi a családnak. Ugyanakkor azt is jelezte,
hogy Csabát szívesen látja bármelyik tanítási óráján. „Jót
fog tenni Csabának, ha találkozik a társaival, s látja, mit is
kell tudni egy-egy tantárgyból. A gyerekek egymástól tanul-
ják a legtöbbet.” A megbeszélés során az is felmerült, hogy
szülõi igény esetén – heti egy délutánon – korrepetálást
is tart a tanító. A pedagógus ezt a tanulási formát elen-
gedhetetlennek ítélte meg. 

Az otthoni tanulásokat az anyuka irányította. Óra-
rendet állítottak össze, egy napon két tantárggyal foglal-
koztak. A tanító által készített feladatkijelölés valóban
segítette a felkészülést. Csaba komolyan vette a tanulást,
fejfájásai, rosszullétei megszûntek. Az iskolai korrepetá-
lás lehetõségét nem vették igénybe. Október végén az
anyukának a tanító telefonált, s érdeklõdött a tanulás ál-
lásáról. Azt is jelezte, hogy elkerülhetetlenné vált, hogy
a gyerek felkeresse õt, s az elsajátított ismereteirõl beszá-
moljon. „Tudja anyuka, szeretném látni, hogyan haladnak
Csabával. Lehet, hogy egy-két tanáccsal segíthetem a mun-
kájukat. Ez nem vizsga lesz, beszélgetésre számítsanak.” A
találkozás idõpontját egyeztették. A tanító mindenkép-
pen el akarta kerülni a vizsgaizgalmakat, ezért az anyu-
kát is invitálta a találkozásra. 

A megbeszélt idõpontban Csaba és anyukája megje-
lent az iskolában. Néhány percet kellett várniuk a folyo-
són. Csaba osztálytársai éppen az ebédlõbõl jöttek fel.
Vidámak voltak. A sor elején álló Árpi vidáman kurjan-
totta el magát: 

– Nézzétek, kit látok? Csaba, hát te itt? 
– Csabi, mikor jössz vissza közénk? – kérdezte Gyuszi. 
– Hiányzol, remélem, már nem fáj a fejed – mondta Dani.
Három perc alatt annyi, de annyi kérdés hangzott el,

hogy felelni sem lehetett rájuk. Az anyuka számára egy-
értelmû volt, hogy az osztálytársak két hónap alatt nem
felejtették el a fiát, sõt a baráti szavak õszintének tûntek.
Jól esett neki is, Csabának is. 

A tanítónõ is fültanúja volt a találkozás boldogító pil-
lanatainak. 

A kölcsönös üdvözlést követõen az iskolai könyvtárba
invitálta a vendégeket. Kényelmesen elhelyezkedtek, s
beszélgetésbe kezdtek. A tanító érdeklõdött Csaba egész-
ségi állapotáról, majd a sok-sok szabadidejérõl. Azt is
tudni akarta, hogy egy nap mennyi idõt tölt a gyerek a
szabadban, focizik-e, vagy egyéb sportot ûz a fiú. A taní-
tó nem sietett, figyelmesen hallgatta a gyereket. Csaba
szavaiból a következõk derültek ki. A délelõtt egy részé-
ben önállóan tanul. Az elõzõ délután az édesanyjával fel-
dolgozott anyagrészeket ismétli át, a munkafüzeti felada-
tokat rendre elkészíti és az elméleti tudnivalókat is újra-
olvassa, sõt igazán meg is tanulja. 11 óra körül a nagyma-
mával elindulnak a lakásból. Ekkor jut idõ a vásárlásra,
Csaba szívesen viszi a csomagokat. Rendszeresen kijut-
nak a közeli parkba is. „Ilyenkor legfeljebb a környék óvodá-

sai vannak ott. Nem különösebben szórakoztató a dolog.” Az
ebéd, majd olvasás következik. S délután jön a tanulás az
édesanyával. 

– Látom, sokat dolgozol. Nem unatkozol. Ez remek! –
összegezte a tanító. – De mondd, nem hiányoznak a pajtá-
said? 

– Jó lenne velük együtt lenni, kedvelem õket. Leginkább
Dani hiányzik. 

– Az otthoni tanulás alatt fájt-e a fejed valaha is? – kér-
dezte a tanító. – Erõsödtél-e a két hónap alatt?

– Nem, soha! – jött a válasz. – Hogy erõsödtem-e, hát azt
nem tudom. Talán igen. 

– No, akkor próbáljuk ki! Holnaptól gyere vissza az osz-
tályba!

A tanító úgy hívta Csabát, hogy annak nem lehetett
ellenállni. A találkozást még egy kis beszélgetés követte,
ám tanulásról szó sem esett. A tanító jól tudta, hogy Csa-
ba az édesanyjával mindent megtanult, amit kell, így nem
lesz hiány a felkészültségében. Az édesanya nem aggá-
lyoskodott. A lelke legmélyén tudta, hogy ez a magánta-
nulói állapot senkinek sem jó, átmeneti megoldásnak
tartotta maga is. Örömmel nyugtázta a tanítói kezdemé-
nyezést. 

A következõ naptól Csaba visszatért társai közé.
Õszinte szeretettel fogadták. S ami ennél is fontosabb, a
következõ öt hónapban egyszer mulasztott csupán négy
napot a fiú, akkor is egy megfázás miatt. A fejfájása nem
tért vissza. A felelés, a dolgozatírás nem jelentett már
gondot számára. 

Tanítója figyeli Csaba minden rezdülését, s igen elége-
dett a gyerekkel, aki legyõzte a félelmét. Ez csakis ezzel a
szeretõ tanítói attitûddel lehetséges. 

Hivatkozás
Én „diszes” vagyok! – szinte mindig így mutatkozott

be Gyuri. Tette ezt akkor, ha számára ismeretlen tanár
lépett az osztályba, de otthon is, ha felnõtt társaság jött
össze. Kisiskolás korában kifejezetten mulatságosnak
tûnt a kijelentés. Az évek elõrehaladtával önfelmen-
tésnek tûntek a szavak. De mi is volt a probléma a fiú-
val? 

Gyuri nagycsoportos óvodás volt, amikor az óvónõ az
édesanyának elmesélte, hogy a kisfiú nem szereti azokat
a tevékenységeket, ahol ceruzát kell a kezébe vennie.
„Rajzoláskor sok-sok kifogással él a gyerek, nem dolgozik,
pedig segítek neki, a színezés is csak percekre köti le” – fogal-
mazott Erika néni. „Görcsösen kapaszkodik a ceruzába, de
nem rajzol, még a firkálgatást kerüli.” – Az óvónõ megígér-
te, hogy az óvoda pszichológusával, ha ehhez a szülõ is
hozzájárul, beszél Gyuri problémájáról, s a lehetséges
fejlesztési módokról. Az édesanya köszönte a tájékozta-
tást, s kérte a segítséget. Néhány nappal késõbb a fiúcs-
kát játszani hívta Gabi néni. Egy kisebb szobában ültek
le, ahol olyan játékok is voltak, amelyekkel a csoport-
szobában a gyerek sohasem találkozott. Gabi néni me-
séltette Gyurit, késõbb érdekes eszközöket kapott a ke-
zébe, s a kézügyességét igénybe vevõ feladatokat kellett
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megoldania. Gyuri nagyon élvezte a munkát. Voltak
olyan feladatok, amelyekhez nem volt elég ügyes, de a
felnõtt biztatása sokat segített. „Legközelebb majd ez is si-
kerül” – biztatta Gabi néni. A foglalkozás után örömmel
újságolta Gyuri a barátainak, hogy vele külön is játszott
Gabi néni. Több találkozás után Gabi néni tájékoztatta
az édesanyát arról, hogy a kisfiú intelligenciája a korosz-
tályát meghaladó, finom motorikus tevékenységében
azonban komoly lemaradást mutat. Nem csak a rajzol-
gatás, a színezés okoz problémát, de a labda megfogása,
vagy a gyöngyfûzés is. „A fejlesztés hosszú folyamat, s azt
itt az óvodában elkezdjük – mondta a pszichológus – de
otthon is szükség van gyakorlásra. Gyurmázzanak sokat,
mindennap labdázzanak a gyerekkel.” Az anyuka megfo-
gadta a tanácsokat, s amint lehetõség adódott õ is fog-
lalkozott a gyerekkel. 

Gyurka úgy indult iskolába, hogy a ceruzafogása már
biztosabb volt. Az elsõs tanítója, Ildikó néni nagy szere-
tettel, figyelemmel, tyúkanyó módjára bánt a tanítvá-
nyaival. Hamar észrevette, hogy Gyuri elbizonytalano-
dik, ha ceruzával kell dolgoznia. Kezdetben odaállt mel-
lé, s együtt, a gyerek kezét közvetlenül vezetve irányítot-
ta a munkát. Abban a pillanatban, amikor önálló munka
várt a gyerekre, az maga volt a kudarc. Gyuri jól látta,
hogy az õ vonalai nem egyenesek, s ami még ennél is job-
ban izgatta, egy órán legalább két grafitceruzájának a he-
gye is kitört. Nem akarta õ rányomni a ceruzát a papírra,
de mégis, mennél inkább szépen akarta a formát alakíta-
ni, annál mélyebben nyomta a ceruzát a papírra, végül a
grafit megadta magát. Szerencsére a tolltartóban sora-
koztak a kihegyezett ceruzák, így a munka folyhatott to-
vább. Ildikó néni és Gyurka anyukája sokszor konzultál-
tak errõl a helyzetrõl. Végül a tanító tanácsára felkeres-
ték a nevelési tanácsadó munkatársát. A két találkozás
végén a szakember kimondta: „Gyuri diszgráfiás, ami nem
más, mint írászavar. Sok-sok gyakorlással, türelemmel a
probléma feloldható. A tanító néni tudja a gyakorlatokat.
Majd õ ellátja a gyereket.” Ezzel a véleménnyel útjára is
bocsátotta a gyereket és édesanyját a logopédus. 

Ildikó néni még türelmesebben foglalkozott a fiúval.
A félév végére Gyuri néhány betût papírra vetett, de az
írása egyre kuszábbá vált. Az iskolai tevékenységek közül
mindenben sikeres volt Gyuri, jól beszélt, ha kellett, ver-
set mondott, fejtörõket oldott meg, sõt a sakkozásban is
osztályelsõ volt, de az írás, az bizony nehezen, görcsösen
ment, s mivel kevés dicséretet kapott, ezért a viszonya
erõsen elromlott az írással. És Ildikó néni egy idõ után
nem is nagyon erõltette az írást. Míg a többiek másoltak,
vagy feladatlapot töltöttek ki, addig Gyurit szóban felel-
tette. Egy alkalommal el is magyarázta a gyereknek a sa-
játos módszerének okát: „Nagy fiú vagy, tudod, te „diszes”
vagy, ezért megy nehezen az írás. Ez nem betegség, de nehe-
zíti az írásodat. Ha nagyobb leszel, akkor a számítógép segít-
het az írásodban.” Hát ettõl a naptól kezdve úton, útfélen
használta a fogalmat Gyuri. 

Ildikó néni két évig tanította Gyurit. Harmóniában
dolgoztak. Az édesanya is folyamatosan biztatta fiát,
tehát nem volt nagyobb baj. A valós problémák máso-
dik osztályban már jelentkeztek, a nyelvtan tantárgy
követelményei között már ott szerepelt a tollbamon-
dás utáni írás is. No, ez végképp nem ment. Ildikó né-
ni a heti korrepetálások alkalmával próbálta teljesít-

tetni a tantárgyi követelményeket. Sajnos nem sok si-
kerrel. Gyuri képtelen volt két szónál többet megje-
gyezni. „Ha írok, akkor nem tudok másra figyelni!” – je-
lezte problémáját a fiú. A tanító pedig szavanként dik-
tálta a szöveget. Így is pontatlanul, sok-sok hibával ke-
rült lejegyzésre a szöveg. A tanítói igyekezet meghozta
a gyümölcsét, Gyurit jó szívvel engedhette tovább a
harmadik osztályba. 

Gyuri új tanítója, Anikó néni tudott a gyerek problé-
májáról, de azt vallotta, hogy a követelmények minden-
kinek szólnak. „Nincs kivétel!” – hangsúlyozta többször
is. Az elsõ nyelvtanóra közben Gyuri letette a tollát, ak-
kor már ezzel írtak, s nem folytatta a munkát. A tanító
összefüggõ szöveget diktált, s azt kellett papírra vetni.
Amikor Anikó néni ezt észrevette, megállt, s csodálko-
zó pillantásával jelezte nemtetszését. Gyuri csak erre
várt, s már mondta is: „Én „diszes” vagyok! Ezt én nem
tudhatom!” – A tanító rövid reakciója mindenkit meg-
döbbentett: „Nem diszes, hanem lusta vagy!” – s folytatta
a diktálást. Gyuri talán két szót írt le, az óra végén így
adta be a füzetét. Anikó néni másnap úgy adta vissza a
füzetet, hogy piros tollal annyi hiányjelet írt be, ahány
szót nem írt le Gyuri, azaz negyvenhat jel ékesítette a fü-
zetet. Egy rövid üzenetet is bevezetett Anikó néni: „Har-
madik osztályban ez kevés!” – A megállapítás igaz, ám
semmiféle segítséget nem nyújt a probléma feloldásá-
hoz. 

Az anyuka és a tanító közötti megbeszélés nem veze-
tett különösebb eredményre. Végsõ kétségbeesésében az
anyuka Ildikó nénit kereste fel, s elmondta fia kudarcos
helyzetét. A korábbi tanító megígérte, beszél kolléganõ-
jével. 

Gyuri egyre inkább fanyalgott, amikor iskolába kellett
mennie. Nem szerette Anikó nénit, és a tanító gúnyos
értékeléseit is nehezen viselte. „Miért nem veszi észre,
hogy én „diszes” vagyok?” – morgolódott Gyuri az iskolába
menet. – „Kisfiam, ahogy Ildikó néninél legyõzted az akadá-
lyokat, úgy Anikó néninél is szedd össze az akaraterõdet, s
akarj! Akkor menni fog!” – válaszolt az anya, és haladtak
az iskola felé. 

A problémák Anikó néni vezetése alatt nem enyhül-
tek, s ez odavezetett, hogy Gyuri nem akart házi felada-
tot készíteni. Egy este az anyuka ráunt a vitára, a könyör-
gésre, s maga írta meg csodaszép külalakkal a nyelvtan
leckét. Ez került be a táskába. Végre otthon egy békés es-
te volt. A tanító a házi feladatokat ellenõrizte. Meglepe-
tésében felkiáltott: „No, ugye, hogy tudsz rendesen is írni.
Ezt várom el tõled!” – Gyuri egy pillanat alatt elvörösö-
dött. Felállt, s a következõt mondta: „Nem én írtam, ha-
nem anyukám! Én ma sem írok szebben, mint tegnap, de hisz
én „diszes” vagyok!” – Anikó néni körbenézett, majd ezt
mondta: „Legyen így, ha anyukád írja, azt is elfogadom, csak
már legyen rendes a füzeted!” 

Így történt az, hogy Gyuri valamit firkált az iskolában,
majd az édesanyja azt bemásolta a megfelelõ füzetbe, s a
házi feladatokat is õ vetette papírra. Anikó néni és Gyu-
ri között lényegesen csökkent az összeütközések száma.
Ha nem is szeretetben, de elfogadva egymást váltak el a
negyedik osztály végén.

A ma ötödik osztályos gyerek – szakértõi javaslatra –
laptopot használ. Itt már eredményes. Korábbi hivatko-
zásával már csak ritkán él.
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Jogsegélyszolgálat tanítóknak
A következõ kérdés általános érdeklõdésre tarthat számot, ezért a választ közzétesszük.

M. Antal tanító, igazgatóhelyettes kérdése:
1954. október 12-én születtem. A felsõoktatási intézménybe történõ jelentkezésem elõtt sorkatonai szolgálatot teljesítettem,

majd tanítóképzõben szereztem meg az elsõ diplomámat. Gyakorlatilag alig 25 évesen kezdtem el a pedagóguspályát. Azóta
több diplomát is szereztem. A kisváros iskolájában, ahol élek, mindenféle tisztséget betöltöttem. Most a felsõ tagozat igazgató-
helyetteseként dolgozom. Azt szeretném tudni, mikor leszek jogosult az öregségi nyugdíjra, s mit kell tennem a folyamat bein-
dítása érdekében.

Válasz: 
Tisztelt Kolléga Úr!
Kérdését bontsuk két részre.

Mikor lesz jogosult az öregségi nyugdíjra?
A nyugdíjszabályozás értelmében az 1954-ben született személyek öregségi jogosultsága a 63 év és 183 nap letölté-

se után válik aktuálissá. (A 183 nap = fél év.) Tehát 2018. április 13-án jogosult az öregségi nyugdíjra. 

Milyen feladatai vannak a nyugdíja elõkészítésének ügyében?
A Nyugdíjintézetnél kérvényezheti az eddigi munkaidõ kiszámítását. A szükséges formanyomtatvány kitöltésével

ez elindítható. A nyomtatvány azt is megjelöli, milyen eredeti dokumentumokat szükséges a kérvénnyel együtt be-
nyújtania. A hivatal minden munkaviszonyt felkutat, s egy határozatban errõl önt értesíti. Ennek az elõszámításnak
a nyugdíjba vonuláskor van jelentõsége, hiszen csupán a hátralévõ idõszakkal kell a tényleges kiszámítást megtennie.

Az ön felmentését a munkáltató kezdeményezi azon a napon, amikor a 63 és fél évét betölti. 

A válasz elfogadását tisztelettel kérem. 
Csillag Ferenc
közoktatási szakértõ

Korányi István

Nem mai keletû probléma, hogy mi tartozik az iskolára, és mi az otthonra,
a szülõkre. Nem ritka, hogy egy-egy felszínre került probléma kapcsán köl-
csönösen egymásra hárítják a felelõsséget, egymásra mutogatnak, és nem
jutnak tovább. A probléma megmarad, és ami legalább akkora baj, hogy
hadviselõ felekké válnak. Történetem egy ilyen esetrõl szól. Egy kudarc tör-
ténete, melynek végén arra keresem a választ, mi vezetett oda, hogy hábo-
rúvá fajuljon a tanító-szülõ viszony, és elkerülhetõ lett volna-e a „háború”.

Nem csak magunk közt
Az én házam, az én váram

Ádám harmadik osztályban új tanító nénit kapott. A tanító-
nõ újonnan került az iskolába. Ádám régi tanítónõje elsõsök-
kel kezdte a tanévet. Ádám szülei talán nagyobb kíváncsiság-
gal várták az évnyitó szülõi értekezletet, mint Ádám az elsõ
találkozást.

Ádám édesanyja kérdésemre – mik voltak az elsõ jelek, és
mikor észlelte azokat? – elmondja, hogy az elsõ szülõin még

semmi sem látszott. Az édesapának volt rossz érzése. Az apa
– miért volt rossz érzése? – azt válaszolja, hogy a tanítónõ a
szülõin végig a levegõbe nézett, úgy forgatta a fejét, hogy ne
kelljen senkinek a szemébe nézni.

Visszatérve az elsõ kérdéshez, az anyuka úgy emlékszik,
október közepén érezte, hogy valami nincs rendben. Ádám
korábbi tanítónõjénél nem voltak problémáik, Ádám jól telje-

! ! !
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sített, könnyedén. Az új tanítónõnél állandó lemaradásban
voltak. 

Szinte rendszeres volt, hogy matematika házi feladatra ti-
zenöt példát vitt haza Ádám. A többi tárgyból hasonló meny-
nyiségû házi feladat maradt otthonra. Gyakran este kilenc
órakor még nem végeztek a feladatokkal. 

Az anyuka elmondása szerint teljesen felborult a megszo-
kott életvitelük. Vacsora után játszani, beszélgetni, mesélni
szoktak a kilenc körüli lefekvésig. Ez most alaposan megvál-
tozott, a kellemes családi együttléteket a leckeírás váltotta fel.
A hétvégéket is ez jellemezte, ekkor pótolták az elmaradt fel-
adatokat, és vette át az anyuka azokat a tananyagrészeket,
melyekben Ádámnak fehér foltjai voltak. 

– Akkor, alapvetõen a túlterheléssel volt a probléma? –
kérdeztem az anyukát.

– Nem csak. Az is, de ehhez még egy csomó minden jött.
Itt az anyuka elmeséli, hogy mikor Ádámot az iskolai nap-

járól kérdezte ki, Ádám annyit mondott, beszélgettünk, ját-
szottunk. Az anyukának úgy tûnt, hogy eltolódtak az ará-
nyok, és alig folyik „tényleges” tanítás a tanórákon. „Persze,
hogy ez tetszett a gyereknek, nem kell semmit csinálni.” Az
édesanya konkrétan megfogalmazza, definiálja a problémá-
ját: „Szerepcsere történt, amit az iskolában a tanítónõnek
kellett volna csinálni, azt én csináltam itthon, az iskolában
meg azt csinálták, amit itthon csinálnánk.”

Az édesapát is zavarta a felborult családi rend. Úgy érez-
te, az iskola betolakodott otthonukba.

A tanítónõ és a szülõk (nem csak Ádám szülei) napi leve-
lezésben voltak a kapcsolattartásra létrehozott internetes fó-
rumukon. Az anyuka itt kapott egy üzenetet a tanítónõtõl,
mely azt közli vele, hogy egy anyukának nem így kellene visel-
kednie. Ez az üzenet mélyen felháborította az anyukát és az
apukát is. Az édesanya azt mondja, hogy egy házi feladat le-
szólására kapta ezt az elfogadhatatlan, minõsítõ üzenetet,
melyet aztán több is követett, ahogy egyre többször hangot
adott nemtetszésének. 

Az édesanya a levelezõ fórumon találkozik egy másik
szülõ kritikus megjegyzésével. A levelezõ fórum privát ol-
dalán reagál a szülõtárs bejegyzésére. A másik szülõnek is
hasonló problémái vannak a tanítónõvel. Rendszeresen le-
velet váltanak, és az iskolánál való találkozásokkor is véle-
ményt cserélnek. Késõbb további három szülõvel bõvül a
kör. Megállapodnak, hogy összehívnak egy rendkívüli szü-
lõi értekezletet, azzal a céllal, hogy felmérjék, kiket érint ha-
sonlóan a probléma, és megbeszéljék, hogyan tudnak válto-
zást elérni.

A szülõi értekezletet sikerrel összehívják, de… Eredetileg
az volt a szándékuk, hogy a szülõk maguk között tisztázzák a
tanítónõvel felmerült problémákat. A szülõi értekezletnek hí-
rét vette a tanítónõ és az iskolaigazgató, õk is megjelentek az
értekezleten. Hangot adtak ellenérzésüknek, hogy a „szolgá-
lati út” megkerülésével hívnak össze szülõi értekezletet –„An-
nak megvan az útja, módja, hogyan kell összehívni a szülõi
értekezletet.”

Az értekezleten az öt szülõ elmondta, mivel nem ért egyet.
Ádám édesanyja úgy emlékszik, hogy pár szülõ a tanítónõ
mellett szólalt meg, a többség hallgatott. Nem sikerült megbe-
szélni a problémákat, „… csak az indulatok maradtak, a lé-
nyegrõl nem esett szó.” Itt jegyzi meg az édesanya, hogy egy
gyereket a szülõi értekezlet után nem sokkal másik iskolába
vittek a szülei, pont azok, akik a csendes többséghez tartoz-
tak.

Az öt szülõ független szakértõi vizsgálatot szeretne. Ádám
korábbi tanítónõje megérti a szülõket, és rendelkezésükre
adja a dokumentumokat, az iskola oktatási, nevelési prog-
ramját és a tanmenetet. A szülõk így felvértezve kérik a vizs-
gálatot. 

Ádám édesanyja a fiától szerez tudomást arról, hogy le-
folytatták a belsõ vizsgálatot.

– Ádám az egyik nap hazajött, és mesélte, hogy voltak ná-
luk bent az órán.

Az édesanya más információt nem kapott sem a vizsgálat-
ról, sem annak eredményérõl. Úgy tudja, hogy a többi szülõt
sem tájékoztatták. 

Ádám szülei tettek még egy kísérletet. Idõpontot kértek az
igazgatótól. A találkozáson elmondták problémájukat a taní-
tónõvel, és a vizsgálat eredménye felõl érdeklõdtek. Az anyu-
ka a következõket mondta a találkozás tapasztalatairól: „Az
igazgató nem a problémánkra reagált, végig a tanítónõt véd-
te, vagy inkább a mundér becsületét.” Kérdésre elmondja, a
vizsgálatról annyi szó esett, hogy mindent rendben találtak.
Az apuka azt mondja, hogy az igazgató is kioktatta õket –
„… abba kéne hagyniuk a tanítónõ elleni lázítást!”

Az igazgatóval folytatott beszélgetést követõen annyi vál-
tozott, hogy az internetes fórumon megszaporodtak a minõ-
sítések. Ennek egy kicsúcsosodott esete volt, amikor a tanító-
nõ az osztályban „kiszerkesztette” Ádámot olyan megjegy-
zéssel, mely a szülõk magatartására utalt. Az anyuka hozzá-
teszi: „Igaz, ezért késõbb bocsánatot kért tõlünk is és Ádám-
tól is.”

Az anyuka azt mondja, elfogyott körülöttük a levegõ.
A tanítónõ sikeresen elszigetelte õket (ebbe beleérti a másik
négy szülõt is). – „A tanítónõ rendkívül jól manipulált min-
denkit, a szülõket is, a gyerekeket is és az igazgatót is.”

Nem nehéz a történet végét kitalálni. Ádám szülei az
iskolaváltás mellett döntöttek, másik iskolába íratták
gyermeküket. 

A történetben enyhén szólva rossz színben tûnik fel a
tanítónõ és az igazgató, Ádám szüleinek szemüvegén át
látjuk õket. Nyilván akkor lenne kerek a történet, ha a
tanítónõ és az igazgató is megszólalna, de sajnos nem volt
lehetõségem õket is meginterjúvolni. Mindezek mellett
talán kiszûrhetõk azok a momentumok, melyeken félre-
siklott a tanítónõ és a szülõk viszonya. Ehhez el kell felej-
tenünk, hogy igazságot akarjunk tenni a szülõk és a taní-
tónõ konfliktusában. Még ha ágaskodna is bennünk ilyen
igény, azt kíméletlenül le kell törjük, mert csak zsákutcá-
ba vihet.

Az én házam, az én váram
Elsõként a címben felhozott szólást nézzük meg! Az én

házam, az én váram. Ebben a szólásban nem csak a bir-
tokviszonyról, illetve a birtokhatárról van szó. Arról is
szól, hogy az én házamban az én normáim érvényesek.
Az interjúból világosan kitetszik, hogy Ádám szülei ezt a
birtokhatárátlépést, a normaütközést élik meg súlyos sé-
relemként. Az interjúból nem tudjuk pontosan, de sejt-
hetõ, hogy a tanítónõ is hasonlóan kezeli az iskolai szín-
teret, mely az õ vára, és így vélhetõleg õ is sérelmezi a szü-
lõk részérõl történõ „határsértést” (lásd szülõi értekezlet
összehívása – szolgálati út).
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Az sem biztos, hogy valóban normaütközésrõl van szó,
egy „várháború” szemtanúi vagyunk. De ha mégis a nor-
mák ütköznek, mit tehetünk?

Ádám szülei partizán módszerrel jutnak hozzá az ok-
tatási, nevelési programhoz és a tanmenethez, mikor
már jócskán benne vannak a háborúban. Elkerülhetõk
lettek volna a félreértések, és talán mederben tartható
lett volna a párbeszéd, ha a szülõk idõben, az elsõ talál-
kozáskor alapos tájékoztatást kapnak az oktatási, neve-
lési program és a tanmenet tartalmáról. Nem megspó-
rolható, hogy a szülõkkel együtt értelmezzük az iskola és
a pedagógus értékválasztását, a célokat, a pedagógiai el-
veket, az alkalmazott módszereket, eszközöket. Itt lehet
tisztázni, hogy a személyiségorientáció/teljesítmény-
orientáció skálán hova tesszük a hangsúlyt, mely
helyzetekben díjazzuk a versengõ, illetve a koopera-
tív magatartást, milyen lehetõségünk és eszközünk
van az egyéni haladási tempó figyelembevételére. Ez
az értelmezõ és tisztázó beszélgetés elengedhetetlen ah-
hoz, hogy a szülõk partnerek legyenek. Hogyan várhat-
juk egy alulinformált szülõtõl, hogy megfelelõen moti-
válja és kondicionálja az iskolára gyermekét? Ebben ne-
künk, pedagógusoknak kell a szülõket segítenünk és út-
mutatást adnunk.

Ugyancsak fontos informálni a szülõket a követelmé-
nyekrõl és az értékelésrõl. Ádám édesanyja elmondta,
hogy volt alkalom, mikor a tanítónõ engedékeny volt a
házi feladatok számonkérésében, és volt, hogy azt na-
gyon szigorúan ellenõrizte. Az értékelést illetõen hason-
lóan bizonytalanságban voltak.

A nagy egymásra találás
Ádám anyukája találkozik egy szülõtárs bejegyzésével

a közös internetes fórumon. A bejegyzés egyezik, vagy
legalábbis közel áll az õ véleményéhez. Teljesen nyilván-
való, hogy megerõsítést nyer saját véleményéhez, nincs
egyedül, más is hasonlóan látja a helyzetet. Ahogy a Ka-
rinthy-novellában az iskolából elkésõ diák jobban érzi
magát, ha nincs egyedül, más is elkésett, az anyuka is
sorsközösségre lel. Szorosabbra fûzik a kapcsolatukat,
megosztják problémáikat. Mint láttuk, még további há-
rom szülõvel bõvül a kör.

Az interjú során az anyuka elmondta, az öt szülõ nem
jutott odáig, hogy pontosan definiálják közösen a problé-
máikat, és a megoldás irányába mutató lépéseket tegye-
nek. Többnyire jól kipanaszkodták magukat egymásnak.
Az elsõ megoldást célzó lépés a szülõi értekezlet összehí-
vása volt.

Árokásás
A szülõi értekezleten nem a problémák megbeszélésé-

re került sor. Sérelmek felemlítésében és hárításában
merült ki, vagy inkább fulladt ki a megbeszélés, mellyel
sikerült harcvonalakat húzni, és így kimondatlanul is
hadviselõ felekké minõsíteni magukat.

Állóháború
Az indulatok tovább munkálnak. A probléma kezelé-

sének továbbra sincs megfelelõ fóruma. A szülõi munka-
közösség vezetõje a frontvonal szerint igazodik. Elfogad-
ja, hogy itt pár elégedetlen szülõ okvetetlenkedésérõl
van szó.

A kihagyott lehetõségek
Amikor látható volt, hogy az internetes fórum üzenõ-

fallá válik, és visszatérõ panaszok jelennek meg rajta, ér-
demes lett volna egy személyes megbeszélésre hívni a pa-
naszos szülõket. Egy ilyen megbeszélésen tisztázható,
hogy pontosan mik a szülõk elvárásai, azok reálisak-e,
teljesíthetõk-e, vagy sem, illetve hogyan közelíthetõk az
álláspontok. Egy ilyen egyeztetés a szülõk partner szere-
pét segítette volna a hadviselõ fél szereppel szemben. A
szülõk partnerré válása akár több találkozást is megér,
mely bõven megtérül a pedagógiai munka eredményes-
ségében.

A szülõi értekezleten még mindig nem lett volna késõ
egy, a fentihez hasonló beszélgetés exponálása.

Ha a megbeszélés vagy megbeszélések nem vezetnek
eredményre, még mindig van egy lehetõség: egy közvetí-
tõ segítségét kérni. Itt meg kell jegyezzem, ha sikerül a
partneri viszony kialakítása, nem hiszem, hogy szükség
van közvetítõre.

A tanító/szülõ viszony remek példái feljogosítanak an-
nak reményére, hogy Ádám szüleinek és tanítónõjének
viszonya egyedi, extrém eset. Azt nem csak remélem, ha-
nem bizonyosan tudom, hogy a partneri viszony kiépí-
tése mindannyiunk – szülõk, pedagógusok – elemi ér-
deke.

Gondolja át az Ön és az osztályába járó gyermekek szü-
leinek viszonyát!

Az Ön osztályába járó gyermekek szülei ismerik-e
az oktatási, nevelési programot?

Jellemzõen igen
Van aki igen, van aki nem
Jellemzõen nem

Ön fontosnak tartja-e, hogy a szülõk ismerjék eze-
ket a dokumentumokat?

Igen
Nem

Az Ön osztályába járó gyermekek szülei mennyire
ismerik az iskolai követelményeket?

Teljes mértékben ismerik
Részben ismerik
Nem ismerik

Az Ön osztályába járó gyermekek szülei mennyire
ismerik az osztályában érvényes értékelési rendszert?

Teljes mértékben ismerik
Részben ismerik
Nem ismerik
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Az osztály
Abban az évben úgy alakult, hogy egy „problémás osz-

tály” jutott nekem. Elsõ igazgatóm ezt a szakmailag ne-
hezebb helyzetet azzal igyekezett kompenzálni, hogy nem
engedte húsz fölé emelni a létszámukat.

A többszörös osztályismétlõkön kívül volt benne beil-
leszkedési és tanulási zavarokkal küzdõ, de enyhe fokú
fogyatékkal élõ kisdiák is, bármiféle elõzetes pedagógiai
megfontolás vagy gyógypedagógiai orientálás nélkül. 

Szeptember egyik reggelén az igazgatóm új tanuló ér-
kezését jelezte, megtoldva ezt azzal, rám bízza a döntést
felvételérõl, mert egyrészt vele már túllépnénk az egyez-
tetett osztálylétszámot, másrészt nem a körzetünkben
élõ kislányról lenne szó. Alig ért mondandója végére,
amikor betoppant anya és leánya.

Egy riadt tekintetû édesanyát és a leszegett fejû kislá-
nyát láttam a tanári ajtajában. Átéreztem ennek az anya-
társnak a többszörös kiszolgáltatottságát, és mindazt,
amit az elmúlt napokban végigélhettek a gyerekkel
együtt iskoláról iskolára járva. Nem kívántam fokozni
ezt a feszültséget hosszas beszélgetéssel, inkább gyorsan
rábólintottam a dologra: Megpróbálom!

Befogadás
Lola bemutatásakor mindenkinek feltûnt a szépsége.

Loknikba omló szõkés haja, arcán halvány szeplõkkel, és
a szeme – bár azt csak késõbb tudtuk meg a mindig lesze-
gett fejtartása miatt – ibolyakék volt. Õ lett a harmadik
kislány az osztályomban. 

A szülõ még az iskolai folyosón, remegõ hangon meg-
kért, hadd lehessen együtt a gyerekkel az elsõ napokban.
Erre is rábólintottam, mert láttam a kislány görcsös ka-
paszkodását az anyjába.

Csendben elhelyezkedtek az utolsó padban, búcsúzás-
kor még pár szót váltottam az asszonnyal. Megtudtam,
nemrég érkeztek haza külhoni állomáshelyükrõl, ahol
óvodába nem járt a gyermek, ezért semmilyen szakvéle-
ményt nem tudtak bemutatni a fejlõdésérõl. Arra gon-
doltam, valószínûleg a szülõ által említett nagy változás
okozhatta a kislány szótlanságát, különös viselkedését,
amit idõvel oldani tudok bevált módszereimmel, és per-
sze a közösség segítségével.

Másnap teljes felszereléssel, szépen becsomagolva és
felcímkézve (akkor még ez volt a szokás!) könyvekkel,

füzetekkel érkeztek, aminek már a beszerzése is nagy tel-
jesítmény lehetett egyik napról a másikra. Megdicsértem
igyekezetüket, mire hálásan pislogott a kislány is, bár
még nem találkozott a tekintetünk. 

Sajátos vonások
Teltek napjaink, a fiaim gyakran szerették volna be-

vonni Lolát játékaikba, de õ csak ült a padban, az anyjá-
hoz bújva, aki kedvesen hárította kezdeményezéseinket,
mondván, Lola nehezen viseli az életében bekövetkezett
változásokat, ezért csak lassabban fog tudni beilleszkedni
a közösségbe. A saját gyerekén kívül másoknak is önként
segített a szervezési feladatokban az édesanya. Igyekeze-
tét jó jelnek tekintettem elképzelt közös jövõnkre nézve.

Az óraközi szünetekben feltûnt, ahogy anyjával a tan-
szereit újra meg újra elrendezik a padon, a táskában,
mintha a kislánynak különösen fontos volna a tárgyak
sorrendjének az állandósága. Együtt mentek reggelizni,
vécére és haza is. 

Nagytapasztalatú kolléganõim rosszallóan ingatták
fejüket az udvaron: Valami nem stimmel ezzel a gyönyö-
rû kislánnyal, pedig tizedik napja jár ide! Majdnem hét-
éves és mégis ennyire szorong, nem kommunikál senki-
vel sem az anyján kívül. Az is inkább fejrázásokból, mor-
gásokból, toporgásból állt, amikor éppen a tiltakozását
akarta a tudtára adni. Furcsállották továbbá a bal csuk-
lóján viselt kis bõr karkötõjét, amit a tanítási nap végén
egyre gyorsabban forgatott, önkéntelenül jelezve foko-
zódó fáradtságát. Igazat kellett adnom idõsebb kollégá-
imnak abban is, merõen másképpen viselkedett ez a kis-
lány, mint eddig bármelyik tanítványom. Kezdeti opti-
mizmusom kissé alábbhagyott, mert olyan keveset muta-
tott meg magából a második hét végéig. Így nem tudtam
pontosan felmérni a tanuláshoz nélkülözhetetlen alap-
készségeit sem: általános tájékozottságát, figyelme tar-
tósságát, nyelvi-kommunikációs fejlettségét, gondolko-
dását, emlékezõ képességének terjedelmét, feladattuda-
tát, mozgáskoordinációját.

Kértem az édesanyát, lelkileg készítse fel a hétvégén
Lolát arra, hogy a következõ héten – már nélküle –, csak
velünk tölti a napjait. Bíztam abban, nem lesz gond, mi-
vel láttam, hogy a kislány a legtöbb teendõt már megérti.

Sose felejtem el az édesanya kétségbeesett arcát, mert
õ abban bízott, legalább egy hónapig együtt lehet az osz-
tállyal. Igyekeztem megnyugtatni a felõl, hogy mindent

Markovits Judit

Egy régebbi szóhasználat szerinti „korrekciós” osztályom egyik tanu-
lójáról lesz szó. Ebbe a társaságba a kerület olyan gyerekei verõdtek
össze, akiknek szülei – a pedagógiai ajánlás ellenére – sem voltak haj-
landók a területileg illetékes gyógypedagógiai iskolába íratni a tankö-
teles korút. Az egykori rendelkezések szerint erre lehetõségük volt, és
semmi okunk kételkedni abban, hogy az adott körülmények között a
legjobb lehetõséget igyekeztek megragadni.

Eltérõ világú gyermekek
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elkövetek a kislány körüli gondoskodásban, de lássa be,
már eddig is kivételes gesztust tett velük az iskola.
(Mondhatjuk, esetükben inkluzív pedagógiai szempon-
tok érvényesültek.) Látnom kellett, egyedül miként ta-
lálja fel magát a lánya, ez a feltétele további fejlõdésének.

Szakmai segítség
Már október volt, amikor összefutottam gyógypeda-

gógus ismerõsömmel. Röviden vázoltam neki a kislány
bonyolult személyiségét, valamint kétségeimet arról, va-
jon miként sajátítja majd el az ilyen fogyatékkal élõ gyer-
mek az olvasás, írás, számolás alapjait. Szerencsém volt,
mert kölcsönadta angolból frissen fordított és házilag
sokszorosított füzetét, ami az autizmusról szólt.

Akkoriban ez – pedagógiai szempontból – alig feltárt
terület volt. Még ma is sokkal nehezebben körülírható az
autizmussal élõ gyermek, felnõtt viselkedésskálája, ne-
velése, rehabilitációja, mint a más speciális ellátást igény-
lõk esetében.

Az ilyen egyének nagyon eltérõ jelzésekkel élnek. Szo-
ciális kapcsolataikban a metakommunikáció eszközeit
mellõzik, nincsenek gesztusaik, érzéketlennek tûnnek kör-
nyezetük számára. A mindennapi beszéd árnyalataival és
az elvont fogalmakkal nem tudnak mit kezdeni, és nincs
kialakult önképük. Vagyis, nehezen lehet megközelíteni
õket, legalábbis a korábban nálam eredményt hozó pe-
dagógiai eljárásokkal semmiképp. 

A kapott anyagból megtudtam a ma már közismert jel-
lemzõkbõl azt is, hogy az autizmussal élõ emberek kommu-
nikációjában egészen más szerep jut a térnek és idõnek, mi-
vel nehézséget okoz számukra az igeidõk megértése és meg-
felelõ használata, a személyragok helyzethez illõ megvá-
lasztása. Esetükben jelentést módosíthat a beszédtempó, a
hanglejtés, a hangszín, a hangsúly, mert agyuk eltérõen ér-
telmezi az információkat. Éppen ezért kell elnézõbbnek
lennünk a köztük gyakori nyelvhelyességi hibákkal, beszé-
dük önkényes szabályok szerinti használatával szemben. 

Sokszor kiszámíthatatlanok, ezért azt sem lehet tudni,
hogy amelyik módszer alkalmazható az egyiknél, az va-
jon beválik-e egy másik autistánál. Meg nem értés ese-
tén, például stresszhelyzetben, hirtelen szélsõséges érzel-
mekkel, dühkitöréssel válaszolhatnak. Jobban szeretnek
maguk lenni, és még akkor sem szeretik a testi kontak-
tust, amikor vigasztalásra szorulnak. Akkor még csupán
ennyi tudással, mégis nagy várakozással tekintettem az
elkövetkezõ idõszak elé.

Közösségben
Hétfõn reggel Lola egyedül ült megszokott helyén tár-

sai gyûrûjében, akik szeretettel biztatták, simogatták.
Számukra különösen elveszettnek tûnt. Kezén a karkö-
tõt idegesen és egyre gyorsabban pörgette. Megnyugta-
tására feltettem egy zenelemezt, talán éppen Chopin lí-
rai mûveibõl. A beszélgetõkör keretében mindenki raj-
zos formában elmesélhette hétvégi élményeit. Mindany-
nyiunk meglepetésére Lola ügyesen „válaszolt”, mert fel-
ismertük: õ az Állatkertben járt. A közös elismerést kö-
vetõen fejét kicsit megemelve gyorsan körbetekintett a
társain. Ez volt az elsõ ilyen mozdulata felénk. Nagyon
megörültem ennek én is.

Gyakran tapasztaltuk, ha valaki véletlen a holmijához
ért, netán egy kicsit elmozdította, azt azonnal az eredeti
helyzetébe visszaállította. Számára a megszokott és állan-
dó környezet jelentette a mindenkori biztonságot. Éppen rá
tekintettel, a betartandó szabályaink között elsõként fo-
galmaztuk meg: Tiszteljük mások tulajdonát! 

Pedagógiai hangsúlyváltás
Nem gondoltam, hogy pedagógusi szemléletemre

ilyen nagy hatással lesz ez a kislány, mert Lola egészen át-
formálta a gyermekrõl kialakult addigi felfogásomat. 

A korábbi napok anya-lánya kommunikációját látva,
igyekeztem magam is hasonlóan eljárni. A megszokott-
nál is nyugodtabb hangú, rövid, egyszerû mondatokban
szóltam hozzájuk. A nap kezdésekor elõrevetítettem a
legfontosabbakat, utalva arra, honnan hová szeretnénk
eljutni. Hasonlóképpen minden óra elején világos célo-
kat tûztem ki, és a tevékenységek elõtt is pontos infor-
mációt adtam a feladatról, idõhatárokról, módszerrõl,
amit végül visszakérdeztem, hogy tudjam, ki mit értett
meg belõle. Ha bizonytalanok voltak, elismételtem más-
képpen is. Gondosan ügyeltem a tanulás beindítására
csakúgy, mint a befejezés pontosságára. A hét során
többször is visszatértünk ugyanarra a tanulási mozzanat-
ra, amikor igényelték, ezzel erõsítve bennük a folyama-
tok átlátásának a képességét. 

Kis lépések
Gyakorló tanítók a megmondhatói, milyen fokozott

koncentrációt követel egy alsós kisgyermektõl például a
betûk megtanulása. Következetesen haladva azt vettem
észre, hogy Lola már gondolatban követi a feladatokat,
együtt halad velünk az órán. 

Sõt, némi érdeklõdést mutatott bizonyos matematikai
mûveleteknél, az állatok rajzolásakor, és máskor bekap-
csolódott a versek, dalok, mesék refrénjének hangozta-
tásába.

Az óravezetés, a napirend kiszámíthatósága biztonság-
érzetet nyújtott, és nemcsak Lolának, hanem az összes
gyerekemnek is. Hogy mindenki számára követhetõbbé
tegyem a dolgot, az oldalsó mágnestáblára kitettem a
várható napi eseményeket színes kártyákkal. Hasonlóan
rajzos formát adtam a heti rendünknek, ez a szülõknek is
sokat segített. Gyerekeim mindent számon tartottak, hi-
szen tudjuk, ez a korosztály ragaszkodik legjobban a sza-
bályok betartásához és betartatásához.

Személyiségfejlesztés
Sokszor láttam Lolán, mennyire küzd önmaga korlá-

taival, belsõ kényszereivel. Hogy hasznunkra fordítsuk
ez utóbbi sajátosságát, megbíztam a közös használatú
polc rendben tartásával. Tanítás végén szó nélkül meg-
tette, majd megállt és megvárta, amíg nyugtázom az ered-
ményt, csak utána ment ki játszani. Eleinte szavakkal di-
csértem. Majd gondoltam egy merészet és némán, mimi-
kával, gesztusokkal tettem ugyanezt, rákényszerítve ez-
zel a kislányt tekintete megemelésére. Bevált a taktika,
mert néhány percnyi tétovaság után rám nézett, aztán
picit elmosolyodva távozott.

Markovits.qxd  2016.03.25.  9:27  Page 10



11

Munka közben gyakran iktattam be pihentetõ játékot,
ami valamilyen szerep vagy tárgy bemutatásával minden-
kit közvetlen megfigyelésre késztet. Így kívántam fejlesz-
teni a képességüket egymás tulajdonságainak megisme-
résére, a szociális magatartási formák, vagyis a különbö-
zõségeik elfogadására. Ezt naponta erõsítettem bennük,
és kértem, segítsék továbbra is Lola beilleszkedését, mert
mindenki különbözõképpen alkalmazkodik az új helyzetek-
hez. (Ez lett a második közösségépítõ szabályunk.)

A biztató jelek mellett sokszor tapasztaltam Lolánál
visszaesést, aki ilyenkor nagyon elesettnek és magányos-
nak mutatkozott. Gyerekeim empátiájára alapoztam, hi-
szen érezték, õ még az úgymond elsõ osztályban „vissza-
tartott” tanulókhoz képest is annyira más. Olyan magas
fokú szolidáris érzékenység alakult ki ezekben a lelkileg
sérült gyerekekben, amilyet még korábban sohasem ta-
pasztaltam. 

Pontosan érzékelték a kislány mozdulatain, testtartá-
sából, hangjaiból (szuszogásából vagy dünnyögéseibõl)
az érzelmi állapotát, tehát azt is, hogy mikor vár egy kis
segítséget környezetétõl, vagy éppen ellenkezõleg, mikor
kell õt békén hagyni. 

Idõvel egyre több hangulattípust és jelzésfajtát figyel-
tünk meg Lolánál. A félelmen kívül örömét, bánatát, fá-
radását, felháborodását, szándékait, sõt, ritkán együttér-
zését is képes volt tudtunkra adni a maga sajátos jelzõ-
rendszerén keresztül.

Volt, hogy a testét és karjait rázta, amikor örült, vagy
csapkodással kísérte nemtetszését, ellenkezését. Ha csak
pillanatnyi figyelmet kívánt, akkor sziszegett, berregett,
a fejét ingatta, vagy kurjantott, kacarászott. Nyugodt ál-
lapotában a már említett bõr karkötõjét, esetleg a haját
tekergette, míg kis lengésekkel testét hintáztatta.

Fordulópont
Hetek teltek el addig, míg végre Lola váratlanul elõször

megszólalt. Mialatt egy mondókát ismételtünk, kihallat-
szott a hangja a csoportból, és mikor ez feltûnt, a többiek
automatikusan elhalkultak. Csakugyan Lolát halljuk?

Mert addig csak test- és kézmozgással kísérte a dalo-
kat, verseket, meséket, ha úgy akarta. 

Ügyeltem arra is, közösen döntsenek, mit szeretnének
tenni, amikor azt a tananyag lehetõvé tette. Hasonló-
képpen választhatott Lola rajztémát, énekórán ritmuskí-
séretet kedvenc ütõhangszerével, a játékos tanuláshoz
kísérõzenét, mesét. 

Ahogy várható volt, sokkal lassabban fejlõdött a töb-
bieknél, mégsem siettettem, csak hagytam, csendesen
érlelje magában az elhangzottakat. Éppen ezért lett a
harmadik alapelvünk: a TÜRELEM. (Így, csupa nagybe-
tûvel.) Mindenkinek ki kellett várni a másik mondandó-
ja végét, a feladatmegoldás befejezését, amit mutatóuj-
juk felemelésével jeleztek. 

Akkoriban az órák jelentõs hányadát gyakorlásra, az-
az készségfejlesztõ célokra fordíthattuk. Egyeseknél a té-
ma további elmélyítését (ma tehetséggondozásnak
mondjuk), másoknál a képességek és készségek további
megerõsítését, kiterjesztését (ma a kompetenciák fej-
lesztésének hívjuk) tette lehetõvé. Akár ugyanazon órán
belül, egyénre szabottan, párokban vagy csoportformá-
ban. Ennek a szakmailag toleráns tantervi szemléletnek

köszönhetõen, mindig a gyerekek fáradtsági szintje sze-
rint haladhattunk és az elõírt tananyag sem volt olyan
zsúfolt, mint ma. Sokszor a kevesebb több!

Együttmûködés
Péntekenként, míg az udvaron játszottak a gyerekek,

Lola édesanyjával átbeszéltük a hét legfontosabb oktatá-
si eseményeit, hogy szinkronban legyen az otthoni megerõ-
sítés és gyakorlás. 

Bár a kislány legjobban otthon is egyedül szeretett dol-
gozni, az anyuka decemberi munkába állását követõen
délután háromig az iskolában kellett maradnia. A nap-
közi zaja, a társak nyüzsgése lefékezte koncentrációját,
gyakran hátul a szõnyegen, saját kispárnáján elaludt. Úgy
vélem, ez fontos szakasz volt az életében, hiszen délutá-
nonként a közösségben jobban gyakorolhatta az alapve-
tõ szociális szabályokat, úgymint a társak üdvözlését, a ké-
rem-köszönöm és más udvariassági formákat, valamint
pillanatnyi szándéka kinyilvánítását. 

(Késõbb a szakirodalomban is olvastam róla, hogy más
gyerekhez képest az autisták sokkal nehezebben tanulják
meg a köznapi viselkedés szabályait, és ismerik ki magu-
kat az elvárások és tilalmak kuszaságában, amiért koráb-
ban „szociálisan fogyatékosoknak” nevezték õket.) 

A kislány idõvel Timi személyében egy olyan osztály-
társra akadt, akivel az épületben már bátran közleke-
dett. Közben a szülõk találtak egy külföldrõl hazatért
specialistát is, aki a vizsgálatok után csupán „autiszti-
kusként” jellemezte a kislányt, vagyis örömünkre vi-
szonylag enyhe fokúnak ítélte meg az állapotát. Havonta
járt hozzá és egy arra rendszeresített levelezõ füzetben
mindig megírta a gyógypedagógus kolléga, hogy éppen
„mire érzékeny” Lola. (Vagyis a szülõknek – és persze ne-
kem is – adott használható útmutatót a neveléséhez.)

Felméréskor
Az igazgató a félévben esedékes látogatásakor elége-

detten nyugtázta kis csapatomnak az ismeretek, a szoká-
sok, valamint a képességek terén elért fejlõdését. Bár a
párhuzamos osztálynál a mérés szerint olvasásban mi
gyengébbek voltunk, de a körülmények, valamint a gyer-
mekek adottságai alapján ez nem lepett meg. A fontos az
volt a számomra, hogy a sok kudarccal érkezett gyereke-
im addigra már szívesen jártak iskolába és a szülõk is elé-
gedettek voltak a munkánkkal. 

Tanév végéig sokat fejlõdött Lola a napi rutinok el-
végzése terén is, továbbá a szociális helyzetek megoldá-
sában, amire az édesanya gondolni sem mert. Eljutott
oda, hogy önállóan öltözködött, saját kezûleg készített
rajzos órarendje segítségével bepakolta a szükséges hol-
mikat a táskájába, de változatlanul a rá jellemzõ sztereo-
tip mozgások szerint élt. Például mindig ugyanazon az út-
vonalon közlekedett az iskolába és hazafelé, ahol a gya-
logátkelõnél már az anyja várta. Nem tudni miért, de
egyedül félt átmenni a csíkozott felületen. (Ezt a vonását
még felnõtt korára is megõrizte.) Több hibát ejtve, las-
san, szótagolva olvasott, a szöveg jelentését nem minden
esetben értette. Írni, számolni már könnyebben megta-
nult, de leginkább rajzolgatni és színezni szeretett, errõl
árulkodtak felszabadult mozdulatai. 
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Kitáruló világ
Együtt örültünk a napközis kollégával Lola javuló tár-

sas kapcsolatainak az osztálytársakkal, és minden iskola
elengedhetetlen szereplõivel, a konyhás nénikkel. 

Õk is igyekeztek személyre szabottan bánni ezzel a kis-
lánnyal, amikor egyedül neki engedték meg a saját bögre
és tányér használatát. A kislány ehhez olyan mereven ra-
gaszkodott, hogy képes volt inkább éhezni, amikor más
edényben tálaltak neki. Azt is észrevették, mennyire ne-
hezen megy a beilleszkedés számára. Ezért a „kis tündér-
tõl” még azt sem vették zokon a kedvesen mosolygó
konyhás nénik, ha a zöld színû ételeket (uborkát, kelká-
posztát, babfõzeléket, almát stb.) helybõl kiválogatta,
mert nem volt hajlandó azokat megenni. Kapott helyet-
te tõlük bõven vajas kenyeret, nehogy lefogyjon. Sajná-
latunkra Lola csak egy tanévet volt velünk, mert a csalá-
dot külföldre irányították. A szülõk könnyes szemmel
búcsúztak az osztálytól. Most már nem olyan mélyen,
mint az elsõ hetekben, de még mindig kissé leszegett fej-
jel, néhány szóval a kislány is elköszönt tõlünk.

Világunk
Szakemberek szerint az elmúlt évtizedekben világszer-

te megugrott az autista gyermekek száma. (Talán ezért
tették április 2-át az autisták világnapjává.) Az okokat
keresve kétféle elmélettel találkoztam. 

Szakmai oldalról közelítve, magyarázhatja ezt a fenti
történet, ami rámutat arra, hogy korábban is jártak ha-
sonló problémával küzdõ gyerekek az óvodába, iskolába,
de a mainál lényegesen nyugodtabb tempójú tanítás és a
sokkal kisebb csoportlétszámok lehetõvé tették a fejlesz-
tésüket, bizonyos fokú felzárkóztatásukat. 

El kell fogadnunk azt is, hogy a köznevelés intézmé-
nyeiben nem mindegyik autistát lehet integrálni, mert
sokuk értelmileg is sérült, ennélfogva többségük nem ren-
delkezik kiugrónak mondható képességekkel, mint az
Esõember címû film fõhõse. 

Más oldalról, a genetikusok állítják: olyan mértékben
változott meg a XXI. századra az életmódunk, környeze-
tünk, hogy hatásaként megnõhetett az autisták száma.
Kutatások alapján megemlítik az elektronikus eszközök
keltette sugárözönt, melyben élünk, valamint a naponta
elfogyasztott élelmiszereket, az elõállításuk és feldolgozá-
suk során érõ vegyi hatásokat, összetevõik megváltozását. 

Pályám során több enyhe fokú autista diákkal volt dol-
gom. Valóban mindegyik másféle bánásmódot igényelt,
de mindig megérte a törõdés, a fokozott figyelem és a sze-
retõ bánásmód, mivel többen közülük leérettségiztek,
szakmát tanultak. Lola, aki az elsõ ilyen gyerek volt a
tanítványaim között – egyedüli lányként –, többszöri ne-
kifutásra ugyan, de az egyik alternatív iskola ifjúsági tago-
zatán sikeres érettségit tett. Ma – az elõzmények ismere-
tében ez nem meglepõ – az egyik rajzfilmstúdió munka-
társa.

Gál Ferenc Fõiskola Pedagógiai Kar továbbképzési ajánlatai
a 2016-2017-os tanévben

Továbbképzési és Minõségfejlesztési Iroda
5540 Szarvas, Szabadság út 4.

Felvétel
feltétele

Képzés helye
és módja

Szakirányú, szakvizsgás képzéseink

Tanítói, tanári
alapképzési

szakon
szerzett 
szak-

képzettséget
igazoló diploma

Szarvason
intenzív,

bentlakásos
formában
I. félév:
2016.

augusztus
22-26-ig,

és II. félév:
2017. január

3. hete

1. Sajátos nevelési igényû gyerme-
kek integrációs pedagógusa –
tanító

7. Közoktatás vezetõ és pedagógus
szakvizsga

2. Fejlesztõ pedagógus – tanító 8. Gyógytestnevelés az iskolában –
tanító

3. A gyermeki kommunikáció
fejlõdését támogató pedagógus –
tanító

9. Mentorpedagógus pedagógus
szakvizsga

4. Kommunikációs technikák, dis-
puta

10. Tehetségfejlesztõ pedagógus

5. Mentorpedagógus – szakvizsga 11. Gyermektánc az iskolában

6. A képzések 4 félévesek.

A képzések tandíja: 110 000 Ft/fõ/félév, kivéve a Közoktatás vezetõi és pedagógus szakvizsga, mely
130 000 Ft/fõ/félév. Részletfizetéshez lehetõséget biztosítunk.

A képzésekrõl tájékoztatás kérhetõ a Továbbképzési Iroda 06-66-886 017-es telefonszámon,
valamint a jelentkezési lap és a továbbképzési ajánlatok letölthetõk a www.pk.gff-szarvas.hu honlapról.

Nagy Jenõné továbbképzési vezetõ.

! ! !
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Az iskolánk (a budapesti francia iskola) nyílt napján be-
szédbe elegyedtem a könyvtárossal a mai gyermekek ol-
vasási szokásairól. Panaszkodtam, hogy a gyermekek
nem olvasnak (eleget), de a könyvtáros nem osztotta a
véleményemet, és azt mondta, hogy napjainkban mást és
máshogyan olvasnak a gyermekek, de olvasnak. Egy
olyan iskolában dolgozom, ahol külön könyvtár van az
alsó és felsõ tagozatos gyermekeknek, a könyvtáróra pe-
dig kiscsoportos kortól a gyermekek órarendjébe van be-
építve. Tehát már a legkisebbek is bizonyos óraszámot
töltenek a könyvek, mesék között, és könyveket is köl-
csönöznek.

Ezen látogatások során a könyvtáros, Olivier mesél is
a gyermekeknek, majd kiteszi a faliújságra, hogy aktuáli-
san melyik mesét dolgozták fel. Késõbb Olivier megjele-
nik az óvodában a könyvekkel telepakolt zsúrkocsijával,
és beteszi a gyermekek fachjába a kiválasztott könyve-
ket.

Valamelyik nap késõ délután, hazamenetel elõtt egy
fel-alá sétáló kiscsoportos kislányra lettem figyelmes, aki
egy napszemüveget biggyesztett az orrára, a háta mögött
összefogta a kezeit, kicsit berogyasztotta a térdeit, és azt
mondogatta: „Olivier vagyok”. Kétség nem fér hozzá,
hogy mind a könyvtáros személye, mind az általa végzett
tevékenység nagy hatás gyakorolt az említett gyermekre,
és ha módom lesz rá, tanulmányozni fogom a késõbbiek-
ben az olvasási szokásait.

A nagyobbak már önállóan, de még mindig tanóra ke-
retein belül választanak (heti rendszerességgel) könyvet,
és õk szabadidõs tevékenységet is töltenek a könyvtár-
ban. Vendégeket hívnak nekik, híres gyermekkönyv-
szerzõket, és ezeket az alkalmakat a gyermekek nagyon
élvezik. Ezt onnan tudom, hogy nagyon izgatottan me-
sélnek egy-egy ilyen alkalom után, és olyan témákról kér-
dezgetnek, amik ott elõkerültek, de nem volt idõ a kifej-
tésére. Álmomban sem gondoltam volna, hogy a mai
3–4. osztályos gyermekek számára jelent valamit az író-
olvasó találkozó, és nem csak kényszerbõl vannak jelen,
hanem kiélvezik minden pillanatát. Valamint, hogy a
szerzõ több mûvét is olvasták, és emlékeztek is az olva-
sottakra.

Ezt a kis kitérõt azért írtam, mert illusztrálja, hogy ez
az iskola azon kívül, hogy a gyermekeket olvasni ta-
nítja, mindjárt a napi gyakorlatukba is bevezeti az ol-
vasást. Nem bízza a véletlenre, rendszeres tevékeny-
séggé, rutinná teszi azt. Kialakítja az igényt, és hozzá-
szoktatja a gyermekeket a rendszeres olvasásra, begya-
koroltatja a könyvkölcsönzést. Ha a szülõ is teszi ott-
hon a maga dolgát, rendszeresen olvas (magának és a
gyerekének egyaránt), akkor, ami azt illeti, ideális olva-
sási körülményekrõl beszélhetünk. A fentiekbõl lát-
szik, hogy az olvasóvá nevelés már sokkal korábban el-
kezdõdik annál, hogy a gyermek az olvasás tantárggyal
találkozik.

A legszembetûnõbb pedagógusi attitûd (a logopédus
szemszögébõl), ami ma az olvasási készség elsajátításá-
nak folyamatára jellemzõ, az a gyermekkel szembeni tü-
relmetlenség. Én még úgy tanultam, hogy nem minden
gyermek egyforma, és csak azoknál a gyerekeknél kell
„diszes” problémára, az anyanyelv területén jelentkezõ
tanulási zavarra gyanakodni, akik két év alatt nem ta-
nulnak meg olvasni-írni. Ma már az iskolának az az elsõ
dolga, hogy a gyermeket elküldi a pedagógiai szakszolgá-
lathoz. Sokszor úgy jelennek meg a gyermekek a szak-
szolgálatnál, hogy a pedagógusok meg sem próbálták fel-
zárkóztatni õket. Ez nagyon helytelen, mert a gyermek-
ben nyomot hagy a személye iránti különleges érdek-
lõdés, érzékeny receptorai hamar felfogják, hogy vala-
mi különös probléma van vele, és elkezd ennek meg-
felelõen viselkedni. Nem a képesség gyakorlásán, ha-
nem az elváráson van a hangsúly, a feladatvégzésen, a
tantervnek való megfelelésen.

Minden pici hibájával szembesítjük a gyermeket, ezál-
tal inkább frusztráljuk, mintsem arra motiválnánk, hogy
még nagyobb erõbedobással folytassa a munkát. Szóval,
én inkább károsnak és kifejezetten drága mulatságnak
tartom, hogy a gyermek túl korán találkozik a gyógype-
dagógussal. Meg kell próbálni differenciálni, felzárkóz-
tatni, és várni türelemmel, hogy beérjen a munkánk gyü-
mölcse. Amit megtanítottunk, az biztosan nem vész el,
még akkor sem, ha a gyermek nem tud számot adni azon-

Egy gyakorló logopédus
gondolatai az olvasásról,
olvasástanulásról

Boer Zsuzsa
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nal a tudásáról. Viszont folyamatos gyakorlás szüksé-
ges, nem lehet leállni.

Az olvasástanulás legkritikusabb szakasza a kezdeti,
azaz a betûelsajátítás szakasza. Milyen típusú problémák
léphetnek fel ebben a szakaszban? Köztudott, hogy a jó
fonológiai tudatosságú gyermekek könnyebben fognak
megtanulni olvasni. A jó fonológiai tudatosság jó olvasá-
si képességet jelez elõre, a jó minõségû olvasástechnika
visszahat a fonológiai tudatosságra, továbbfejlesztve azt.
Ezt, az olvasástanulás szempontjából legprediktívebb ké-
pességet, már 4 éves kortól (középsõ csoportban) elkezd-
hetjük indirekt formában, játékosan trenírozni. Az óvo-
dában szótagszintre irányuló játékos nyelvi feladatokkal
(versek, énekek, szavak letapsoltatása, rímek felismeré-
se… stb.), majd nagycsoportban a fonológiai tudatosság
már szisztematikusan, direkt módon továbbfejleszthetõ
a fonémaszint gyakorlataival (szólánc, szótagolás, rímke-
resés, adott kezdõhanggal szógyûjtés, szóképzés… stb.).
Kár elvesztegetni az értékes idõt, és nem szánni belõle a
fonológiai tudatosság játékos feladataira, ami annyi él-
vezetet fog okozni, mind felnõttnek, mind gyermeknek.
Jótékony hatása az egész iskolai karrierre kiterjed.

Az iskolába érve, az olvasástanulás kezdeti szakasza a
betûelsajátítás és megszilárdítás szakasza. Nem minden
gyermek sajátítja el hasonló ütemben a betûket, és
nem mindenkinek van szüksége ugyanannyi gyakor-
lásra. Tudjuk, tudjuk, de mintha nem akarnánk figye-
lembe venni a differenciálás fontosságát. Akiknél ez a
szakasz elhúzódik, illetve nem akarnak megszilárdulni a
betû-hang kapcsolatok (egy általános keveredés eseté-
ben), érdemes már ebben a szakaszban egy szakembert
felkeresni (kezdetben csak a tanítónak, tanácsadásra,
együttmûködésre), sok súlyosabb tanulási problémát le-
het megelõzni, ha idõben reagálunk. Hangsúlyozom,
hogy megfelelõ mennyiségû gyakorlás után kérjük a szak-
ember segítségét. Vannak olyan kisgyermekek, akiknek
egyszerûen csak több gyakorlásra van szükségük a betû-
hang kapcsolatok kialakulásához, megszilárdításához és
bevéséséhez.

Különösen a figyelemzavaros gyermekeknél figyelhe-
tõ meg, hogy a figyelmének terjedelme jelentõsen lecsök-
ken, és szórtabbá válik a saját átlagához képest is egy-egy
számára nehezebb tanórai foglalkozás során. Ez jelzi a pe-
dagógus számára, hogy itt a figyelmi funkciózavaron túl
tanulási zavarra (pl. olvasási) is lehet számítani. Nem
elegendõ a figyelemfejlesztés, az olvasástanulásban is
meg kell segíteni. Ezeknél a gyermekeknél figyelhetõ meg
az is, hogy ami absztrakt szinten még nem megy, az egy
játékosabb kontextusban esetleg nem okoz problé-
mát.

Elsõs tanítványom megérkezett egy egy oldalnyi, 3-4
betûs szavakból álló listával. A feladat prezentálása már
játékos volt, mert egy szófal formájában volt megszer-
kesztve, benne az egyes szavak egy-egy téglában voltak
megjelenítve. Ez a fajta szerkesztés a megfelelõ olvasó
szemmozgást és sorváltást hivatott gyakoroltatni, játé-
kossága nem öncélú, de ebbõl a gyermek természetesen
semmit nem vett észre. Sajnos a tanítványom számára ez
még nem jelentett segítséget, nagyon nehezen olvasta el
a szavakat. Részben az emlékezetébõl próbálta felidézni
õket, ami próba szerencse találgatáshoz vezetett. Szem-

látomást nem volt semmilyen kialakult nyelvi stratégiá-
ja a feladat megoldásához. Ezért elõvettem egy nagy
polifoam betûkészletet, és színes betûkkel kezdtük el ki-
rakosgatni az egyes szavakat. Közben arra bátorítottam,
hogy mondja ki az egyes betûk nevét, és bátran simogas-
sa is meg õket kedvére (a taktilis csatorna segítségül hí-
vása). Érdekes módon minden szót el tudott olvasni,
amit kiraktunk. Természetesen ez már gyógypedagógiai
feladat, órai keretek között nem megvalósítható. Korre-
petálás alatt viszont minden probléma nélkül.

A betûkészlet használata tanórán is lehetséges, és
érdemes lenne minél többet alkalmazni, gyakoroltatni
vele a gyerekeket. Az olvasásra gyakorolt pozitív hatásán
túl az írásra, helyesírásra is jótékony hatással van. Al-
kalmazása jelentõsen fejleszti az auditív csatornát (pél-
dául az akusztikus tagolást), valamint a vizuális-akuszti-
kus keresztcsatornákat. Persze használata nagyon ma-
cerás, a kisgyermekek között sokan vannak még, akik-
nek finommozgásai ügyetlenebbek, nehezen veszik ki és
teszik be a betûtartóba a betûket, lesodorják, összekeve-
rednek… stb. Annak a kis mozgásnak, amíg a betûk-
kel bíbelõdnek, óriási szerepe van az olvasástanulás-
ban, a feladattudat növelésében, a motoros nyugta-
lanság leküzdésében.

És mit tehetnek a tanítók és a szülõk, ha nem áll ren-
delkezésre azonnal szakember? Össze kell fogni, az biz-
tos. A tanulási problémák megoldása egy teammunka,
nem egyszemélyes feladat. A team aktív résztvevõje a
gyerek, már a legfiatalabb életkortól. Számára is érthe-
tõen kommunikálni kell, mit várunk el tõle, milyen
feladata van az iskolában. 

Az olvasástanulásra visszatérve, én például 10 betûs
táblácskákat használok a betû-hang konverziók elsajátí-
tására és megszilárdítására, erre a táblára random módon
kerülnek fel a betûk (lehetnek nagy- vagy kisbetûk, írot-
tak vagy nyomtatottak – a fejlesztés céljának megfelelõ-
en). Ehhez a játékhoz tartozik továbbá egy csomag betû-
kártya, mely a táblán található betûket tartalmazza (azo-
nos betûtípussal, de amennyiben a fejlesztés célja a kód-
váltás, akkor másmilyenek is lehetnek). Egy csomag más-
salhangzóval kezdõdõ szótagkártya (a táblán található
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betûk kombinációi), egy csomag magánhangzóval kez-
dõdõ szótagkártya, illetve hárombetûs szótagkártyák,
mely értelmes és értelmetlen egységek is lehetnek. Ezek-
nek a tartalmaknak a megfelelõ ideig való gyakoroltatá-
sa biztosan meg fogja hozni a kívánt eredményt, azaz sta-
bilizálja a fonéma-graféma konverziót.

De mibõl is áll a gyakorlás? Elõször el kell dönteni,
hogy inkább a vizuális vagy auditív csatornát akarjuk
trenírozni, azután neki is vághatunk. Húzni kell a betû-
kártyákból, és ha a vizuális felismerést célozzuk meg, ak-
kor csak kikerestetjük a megfelelõ betût a tábláról. Ha az
akusztikus oldalról közelítjük meg a kérdést, akkor mon-
dok hangosan egy hangot, amit a gyermek megmutat a
betûtáblán. Mindaddig ezen a szinten maradunk, amíg a
gyermek vizuálisan vagy a hangalak útján stabilan fel
nem ismeri a betûket. Természetesen lehetnek makacs
betûkeveredések, pl. a b-d-p-q, amelyek hosszabb ideig
fennmaradhatnak. Ezeket mindaddig gyakoroltatjuk,
amíg szükség van rá, bizonyos idõszakokra szüneteket is
beiktathatunk a gyakorlás folyamatába.

Majd áttérünk a szótagkártyákra. A gyermek húz egy
szótagkártyát, és megmutatja a rajta lévõ betûket a betû-
táblán. Vagy mi mondunk egy szótagot, és úgy kell meg-
mutatni a betûket (itt az olvasástanuláson túl már az
írást készítjük elõ). Nagyon fontos, hogy ragaszkodjunk a
korrekt betûsorrendhez. Hasonlóan járunk el a három-
betûs szótagok, szavak esetében.

Én saját anyagból dolgozom, de az olvasás prevenció
és reedukáció során örökérvényûek számomra a
Meixner-módszer elvei. Olyan sok éve lettek lefektet-
ve, és semmit sem veszítettek a korszerûségükbõl. In-
kább azt tapasztalom, hogy elvei most kezdenek begyû-
rûzni a nyugat-európai gyakorlatba. A betûtáblán a be-
tûket a meixneri elvek értelmében három színnel
írom: pirossal a zöngés, zölddel a zöngétlen mássalhang-
zókat, kékkel a magánhangzókat. Nagyon sokat segíte-
nek ezek a vizuális kódok is a gyermekeknek.

A tanítványaim számára nagyon hasznos a padra fel-
ragasztani a p-b-d betûket – kisegítõ eszközként, hogy a
gyermek napközben is boldoguljon – mindazokkal a kí-
sérõkkel együtt, melyek segítik a pontos azonosításban
(pl. a betûket mintázó képekkel – papagáj, bakancs, da-
da).

De kitehetjük az ábécét is, írott formában, ha a gyer-
mekek éppen a betûk írott alakját (a pontos betûírást)
idézik fel nehezebben. Felkerülhetnek a számok is 1-tõl
10-ig, ha bizonytalan a gyermek a számok irányaiban, és

tükörírással írja õket. Mindezek olyan apró kompenzáló
eszközök, amelyeken múlhat a gyermek autonómiája az
osztályteremben, illetve az, hogy együtt tud haladni a
társaival, és nem marad le tõlük. Valamint segíti az eset-
leges fejlesztõmunka során elsajátított tartalmak transz-
ferjét az aktuális tananyagba. De ezeknek a segédeszkö-
zöknek a használatát is be kell gyakoroltatni a gyere-
kekkel, nem csak úgy odatenni elé.

Az a tapasztalatom, hogy a már eltûntnek hitt betû-
cserék egy késõbbi szakaszban váratlanul újra megjelen-
hetnek. Az ismeretlen tartalmak (szavak, hosszú és félel-
met keltõ szövegek) olvasása során újra elõkerülhet ez a
probléma. Ezért fontos, hogy a gyermek jó szókinccsel,
beszédértéssel bírjon, illetve az olvasástanulás egy komp-
lex anyanyelvi nevelésbe ágyazódjon be, ne izoláltan le-
gyen jelen. Ha valaki ezt tapasztalja, érdemes visszatérni
a kérdéses betûk gyakorlásához, a betûpárok differenciá-
lásához – de csak átmeneti és kiegészítõ jelleggel, az olva-
sástechnika trenírozása mellett.

! ! !
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Ezen ne múljék?
Gyakran hallhatjuk ezt a hol tréfás, hol megnyugtató

szándékkal, néha fölényes stílusban, esetleg tréfásan el-
hangzó mondatot. Jelentései: ’ez ne legyen az oka annak,
hogy valami nem sikerült’; ’nem valósult meg valami,
amit valaki éppen szeretett volna.’ A múlik ige ebben a
nyelvi-logikai értelemben negatív következményt fejez
ki, annak okára utal. Ha régebben azt hallottuk, hogy
’valakin múlik valami’, az azt jelentette, hogy az illetõ mi-
att maradt el valami, az õ hibájából nem sikerült vagy
nem valósult meg az, amit vártak, amire számítottak,
aminek bekövetkeztében mások reménykedtek. Példá-
ul: ’Több résztvevõn is múlt, hogy a közös terv nem való-
sult meg.’; ’Rajta nem múlt semmi’, másként szólva: (õ)
nem volt elrontója/megakadályozója.

A múlik igét a régebbi nyelvhasználatban fõként n e
g a t í v értékû kifejezés követte: ’ Rajtuk múlt, hogy rossz
felé indultunk.’ Ez vélhetõen összefügg azzal, hogy a mú-
lik ige jelentésében ott az elmúlás, a fogyatkozás, a meg-
semmisülés, a megszûnés, a tönkremenés n e g a t í v képze-
te. Napjaink nyelvhasználatában – lassú nyelvhasználat-
és jelentésváltozás következményeként – a múlik ige
használata pontosan ellenkezõ irányba fordult. A nyelvi
gyakorlat arról tanúskodik, hogy sokan a fenti mondato-
kat úgy értelmezték, hogy a múlik valaminek az okára
utal. Ezzel el is kezdõdött az ige jelentésmódosulása:
nemcsak tagadó értelemben használták, hanem akkor
is, amikor valaminek p o z i t í v következménye, annak
jelentése rejlett a szóban; valami megvalósulásáról, ered-
ményességérõl vagy sikerességérõl szóltak a hírek, az el-
hangzottak. Ezen értelmezés „eredményeként” születtek
ilyen mondatok: ’Az ügy elintézése rajta múlik, másként
fogalmazva: az õ kezében van.’; ’A siker azon múlik, hogy,
jól végzik-e munkájukat.’ Árnyaltabban, szemléleteseb-
ben: azon dõl el, azon fordul meg, hogy, jól végzik-e mun-
kájukat.’ E mondatokban nemcsak amiatt kifogásolható
a múlik ige használata, mert mindegyikben éppen vala-

minek a megvalósulásáról esik szó, hanem legalább oly
mértékben a kifejezõbb, odaillõbb nyelvi kifejezésmódok
elveszejtése, a jelentésbeli különbségek lassú, de biztos
egybemosódása, a stiláris elszegényesedés okán is. Saj-
nos: számtalan példát idézhetnénk még ezen igénk zava-
ró vagy éppen értelmetlen használatára is. Egy szakmai
beszélgetés várt eredményességérõl, esetleges eredmény-
telenségérõl így nyilatkozott az egyik meghívott: ’hatása
a résztvevõk közremûködésén múlik’. Ezzel voltaképpen
nem kevesebbet állított az illetõ, hogy a beszélgetés várt
p o z i t í v hatását õk akadályozzák meg, holott: éppen köz-
remûködésük a siker egyik biztosítéka. 

Ezen nem múlik! – mondhatják némelyek fölényesen.
Tévednek. Mert éppen az ilyen látszólagos „apróságo-
kon” múlhat, hogy mondanivalónk célba ér, avagy for-
dítva: vak vágányra fut.

Iránt vagy szemben?
A helyes válasz nem is oly magától értetõdõ! Elnézõk

legyünk valaki iránt vagy valakivel szemben? Iránta vagy
vele szemben érezzünk-e bizalmat? E kifejezésmódok
szintén gyakorta cserélnek helyet, keverednek napjaink
nyelvhasználatában. 

De mirõl is van szó? 
Mielõtt válaszolnánk e kérdésre, nézzük meg e két

névutó alapjelentését és eredeti nyelvi szerepét azért,
hogy értsük, mennyiben felelnek meg nekik a belõlük az
idõk során kifejlõdött átvitt jelentésárnyalatok, valamint
hogy használatuk elkülöníthetõ-e még?

Az iránt névutónk eredetileg helyhatározót fejezett
ki; pl.: toronyiránt. Az irányulás képzete változatlanul és
erõteljesen érzõdik mai, átvitt értelmû használatában, fõ-
ként az érzelmi viszonyt jelölõ kifejezésekben. Mivel a ha-
tározott, egyértelmû szembefordulást kifejezõ e l l e n és
szemben névutó támadó, igen barátságtalan magatartást
fejez ki, a nyelv az iránt névutót semleges, de kiváltképp

D. Kenedli Eszter

E cikkünkben azok közül a közismert szavaink közül választottunk ki né-
hányat, amelyek korabeli jelentése az idõk folyamán új tartalommal gaz-
dagodva módosult, vagy az alkalmankénti téves köznyelvi értelmezések
miatt meg is változott. Megvilágítjuk e szavak eredetét, nyomon követ-
ve a változások irányát és okát azért, hogy nyelvünk e gyakran használt,
aktív szókészleti egységeinek jelentésváltozásai, valamint a dolgokban,
eseményekben fölfedezhetõ összefüggések a nyelvi nevelés folyamatá-
ban tudatossá váljanak, értelmet nyerhessenek.

Anyanyelvi figyelõ
Szavaink jelentésváltozásai
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a barátságos viszonyulás kifejezésére „foglalta le”. Bárki
lehet barátságos, elnézõ, kedves, megértõ vagy türelmes
másvalaki iránt. A szemben névutónk átvitt jelentése –
mint azt szembenállás fõnevünk is mutatja – érintkezik az
e l l e n névutó jelentésével és használatával, de különbö-
zik is tõle abban, hogy ugyan a szemben szavunk kétségkí-
vül ellentétre utal, de nem nyílt támadást fejez ki, hanem
több-kevesebb ellenséges szándékot: bizalmatlan, fölé-
nyes, türelmetlen lehet valaki; esetleg érezhet ellenszen-
vet valakivel szemben; utólag restellheti, ha gyûlöletet,
haragot érzett valakivel szemben. Helyénvaló a szemben
névutó akkor is, ha fogalmi szempontból a természetes
tartalom ellentétére utal: ’Feltûnõen nagylelkû volt el-
lenfelével szemben.’ 

A szemben–iránt pár közötti jelentésbeli kapcsolatot
elemezve azt tapasztalhatjuk, hogy a szemben – erõsebb,
határozottabb nyomatékával – gyakran a semleges vi-
szonyt is jelölõ iránt névutó jelentését, annak jelentés-
beli helyét elfoglalva, átcsap az ellenkezõ é r z e l m i ol-
dalra. E kettõs használat mindenképpen kerülendõ, s a
szemben és az iránt névutók jelentés- és használatbeli el-
különítését javasoljuk a kedvezõ–kedvezõtlen vagy az el-
lenszenv–rokonszenv ellentétpárok példáját követve. E
különbségtétel nemcsak kívánatos, hanem logikus is. Ne
mondjuk tehát, hogy valakivel szemben rokonszenvet,
vonzalmat érzünk. Elõzékenyek, figyelmesek, méltányo-
sak pedig mindig valaki/k iránt legyünk. 

Ugyanakkor lehetünk õszinték vagy tapintatosak va-
lakivel szemben, de iránta is, mégpedig aszerint, hogy e l
l e n e vagy j a v á r a vagyunk azok.

Végezetül érdemes feltennünk még két kérdést. E kép-
zeletbeli sorban hol a helye ’közömbös’ melléknevünk-
nek? Melyik névutó követheti? Mivel a k ö z ö m b ö s vi-
selkedésben inkább hûvösséget, hidegséget, alkalman-
ként ridegséget érzünk, emiatt természetesebb a valami-
vel szemben megmutatkozó közömbösségrõl, közönyrõl
beszélnünk. Ám ha stiláris, jelentésbeli ok arra nem
kényszerít bennünket, legjobban tesszük, ha a szemben
névutót a -val, -vel határozóraggal helyettesítjük; pl.: el-
nézõ, türelmes v e l e. 

Miért mindenen keresztül?!
A címben kiemelt keresztül névutónkat is igen sok-

szor alapjelentésétõl eltérõ tartalommal használják.
Azért, hogy közelebb juthassunk a hibás nyelvi formák
elõfordulásának okához, ismerjük meg e szavunk eredeti
jelentéseit!1 A keresztül ugyanúgy helyhatározót jelöl,
mint az át2 szavunk. Mindkettõ két szélsõ pont közötti
kiterjedés vagy mozgás irányát jelzi, ugyanakkor jelölhe-
ti valaminek közbeesõ voltát is. Például: ’A városon ke-
resztülmár csak lépésben haladt az autóbusz.’; ’Már nem-
csak a folyón, hanem a kisebb patakokon is híd vezet át.’;
’A fõvároson keresztül értek haza.’; átvitt értelmû jelen-
tésekben: ’Átfutja a feladatokat.’; ’Sok kínlódáson ment
keresztül.’ Legõsibb határozónk, a helyhatározó3 nyelvi
kifejezõeszközeit – jelentésátvitellel – más, elvontabb
határozóviszonyokra is alkalmazzuk. Ez indokolja azt,
hogy mind a keresztül, mind az át határozónkat – az idõ-
tartamot térbeli kiterjedésnek tekintve – idõre is vonatkoz-
tathatjuk. Pl: ’Egy esztendõn keresztül várta.’; ’Egy héten
át csak esett.’ 

A fentiekkel ellentétben nem javasolható a keresztül
névutónak eszköz- és módhatározói értelemben való hasz-
nálata. Pl.: ’A történtekrõl a híreken keresztül értesül-
tünk.’ Helyette: A történtekrõl a hírekbõl értesültünk.;
’Gyakorláson keresztül jobb eredményt érhetünk el.’ He-
lyette: Gyakorlással jobb eredményt érhetünk el.; ’Az
összeget postán keresztül küldték.’ Helyette: Az összeget
postán küldték el.’ E mondatokban felfedezhetõ ugyan-
akkor a keresztül névutó átvitt értelmû használata azáltal,
hogy olyan fogalomra utal, amely a cselekvés, történés
folyamatába mint közvetítõ nyelvi elem illeszkedik be, s
amelynek segítségével a cselekvés végbemegy, megtör-
ténik, eredményre vezet. 

Hogyan s hol használjuk hát e gazdag jelentésû név-
utónkat?

Mértéket tartva – a maga helyén.

Jegyzetek
1 Ld. még: Magyar értelmezõ kéziszótár (Szerk.: Juhász József, Szõke

István, O. Nagy Gábor, Kovalovszky Miklós) Akadémiai Kiadó,
Budapest, 1972 (679. o.)

2 Uo.: 63. o.
3 Ld.: Bárczi Géza: A magyar nyelv életrajza – II. Az õsmagyar kor,

25. , Gondolat, Budapest, 1975 (63. o.); 3. kiadás

XXI. századi kompetenciák
Kisgyermekek és kisiskolások verbá-
lis és literális tevékenységeinek
kompetenciaalapú megközelítése a
KÉP-korszakban címmel az ELTE
TÓK Magyar Nyelvi és Irodalmi
Tanszéke nemzetközi konferenci-
át szervez 2016. április 28-ra.
Várjuk gyakorló pedagógusok és
az érintett tudományos területe-
ken dolgozó kutatók jelentkezé-
sét elõadás tartására illetve jó gya-
korlatok bemutatására.

A részletes kiírás és a jelentkezés
feltételei megtalálhatóak az ELTE
TÓK Magyar Nyelvi és Irodalmi
Tanszékének honlapján.

! ! !
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Jelen körülmények között egyik legfontosabb feladat az
iskolai praxisban az a „cölöpverõ, hídépítõ” tevékenység,
amely felszámolhatja az írásbeliséggel élni tudók és az
illiterális tömegek közt húzódó és egyre mélyülõ szakadé-
kot.1 Ennek lehetséges módja az írásbeliséggel való él-
ményszerû és rendszeres találkozási alkalmak biztosí-
tása az iskolába lépés elsõ pillanatától, amelynek miként-
je tanulmányozható a Tanító online módszertani gyûjte-
ményében is.2 Hasonló célt szolgál Az ELTE TÓK tanító
szakos hallgatói számára Tóth Beatrix által összeállított
módszertani gyûjteményben olvasható Az én táskám já-
ték, amely az írásbeliséggel való élményszerû találkozást
biztosítja már a legelsõ iskolai napon; azon túl, hogy re-
mekül szolgálja a gyerekek bevezetését az iskolai életbe.
„Az elsõ nap reggelén minden padra elhelyezünk egy fe-
hér papírzacskót. Benne a gyerek névkártyája, egy ceru-
za vagy egyéb apróság, amire az iskolában szüksége lehet.
Minden zacskóban van egy, a tanító által írt levél is,
amelyben bemutatkozik, ír a hobbijáról stb. (A tanár fel-
olvassa a levelet a gyerekeknek, hisz azok még nem tud-
nak olvasni.) A tanulók kiürítik a zacskót. Ez lesz az õ
„táskájuk”. Az elsõ feladatuk az, hogy kidíszítsék képek-
kel, rajzokkal, melyek õket mutatják be. (A tanító min-
taként bemutatja a saját táskáját. A gyerekek nagyon
szeretik, ha tanítójuk beszél magáról.) Miután elkészül-
tek a díszítéssel, a gyerekek bemutatják egymásnak a tás-
kájukat, így ismerkednek. Tanítás után hazaviszik a tás-
kát, és beletesznek néhány tárgyat, ami különösen fon-
tos a számukra. (A tanító természetesen erre is ad példát,
mintát, mikor a saját táskáját bemutatja.) A gyerekek ti-
tokban tartják, hogy mi rejlik a táskájukban, míg rájuk
nem kerül a sor, hogy megismertessék társaikat annak

tartalmával. Izgatottan várják, hogy beszélhessenek a
zacskóba tett különleges dolgokról; s arról, hogy miért is
oly fontosak azok a tárgyak számukra.”3

Cölöpverésre, hídépítésre alkalmas, és az óvoda-isko-
la közti gyengéd átmenet4 biztosításának is kitûnõ példá-
ja Winkler Márta Óvodából jöttünk játéka.5 „Az azonos
óvodából érkezõ gyerekek nagy alakú csomagolópapírra
lefestik az óvodájukat, megfestik az utcát is, és a nevét is
kiírják, ebben természetesen a tanító segít. Kedvenc óvo-
dai tárgyaikat, játékaikat is lefestik a gyerekek, majd az
óvó néniket és saját magukat is. Miután elkészültek e
vastag ecsettel megalkotott mûvek, felkerülnek a falra, s
elkezdik mellé gyûjteni az óvodában tanult mondóká-
kat, verseket, dalokat, miután azok címét nagybetûvel
egy-egy kartoncsíkra írták. A képek segítségével a gyere-
kek számos élménye elõhívható, felidézhetõ; fejleszthetõ
beszédbátorságuk, tématartásuk, szókincsük és nyelvi
szerkezetalkotó képességük. Minden kisgyerek igyekszik
minél több tudományt elõszedni emlékezetébõl, hogy a
szeretett óvoda képe mellé minél több cím kerüljön. A
versek, mondókák, dalok szövege, szóanyaga sok lehetõ-
séget ad az olvasásra. A versek egy részét csomagolópa-
pírra írja a tanító, majd a gyerekekkel együtt elolvassa,
közben mutatja, melyik szónál tartanak éppen. Egy má-
sik lehetõség a gyakorlásra: a mondóka vagy vers szavait
külön szókártyákra írja a tanító, a gyerekek pedig megke-
resik a szavak helyét a versben, ráhelyezik a szókártyát az
azonos szóra, közben pedig „el is olvassák”. Néhány szó
megtanulása, megismerése után kezdõdhet a csoportosí-
tó játék az alapján: hány szótagból áll a szó. Az is jó gya-
korlási lehetõség, amikor csomagólópapír-csíkra írt
mondókát vagy dalszöveget szavakra vágunk, s a gyere-

G. Gõdény Andrea

„A játék a szabadság és az érdek nélküli öröm birodalma,
az ember egyik legbiztonságosabb szentélye marad ebben a világban ...

Ez az egyetlen pont, ahol tökéletesen megvalósul 
az esélyek eszményi egyenlõsége.”

Hankiss Elemér

„… aki beszélni tud, az még nem tud írni, aki azonban írni tud,
az gondolatait, érzéseit beszédben is megfelelõ módon közölni tudja” 

Lénárd Ferenc

Világokat igazgatnak,
üveggolyókkal játszanak…
Literalitás, kreatív írás az alsó tagozaton (2.)
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keknek össze kell rakniuk. (Ez utóbbi feladattípus kivá-
lóan alkalmas a differenciált csoportmunkára.)”6 A Ta-
nító online módszertani gyûjteménye filmen is láthatóvá
teszi Winkler Márta gyakorlatát: 1. osztályban a 3. héten
pillanthatunk bele a „tanításba”, és szemléletes példákat
láthatunk az író-olvasó környezet megteremtésére.7

Forrás: www.tanitonline.hu

Vonjuk be tehát kezdettõl a gyerekeket mindenféle
írásbeli tevékenységbe, teremtsünk számukra nyomta-
tott és írott anyagokban bõvelkedõ környezetet köny-
vek, feliratok, írott instrukciók kihelyezésével; tapasz-
talhassák meg az írás funkcióit, s azt, hogy örömforrás
lehet mind percepciós, mind produkciós értelemben:
érzékelhessék tanítványaink, hogy az írás megértése
és létrehozása egyként potenciális élményforrás. Az
írás megértésének élményét biztosíthatja a pedagógusok
mindennapi mese- és versmondó, -felolvasó gyakorlata
(a mesélésnek abban a tág értelmében, amelybe folytatá-
sos regényfelolvasás is beletartozhat); s a szövegekkel va-
ló élményszerû találkozások biztosítása.8 A Tanító mese-
gyûjteménye segít bõvíteni a mindennapi mesehallga-
táshoz szükséges kínálatot; játékgyûjteménye pedig az
élményszerûség megteremtéséhez ad ötleteket.9

Az írás mint produkciós tevékenység élvezetét meg-
alapozhatja az a tapasztalat, hogy az írás az önkifejezés
egy lehetséges módja, a személyiség (ön)megmutatásá-
nak egyik eszköze, s kerete lehet a gyermeki alkotásvágy,
kreativitás megnyilatkozásának. A pedagógus feladata
az, hogy felkeltse a gyerekek közlésvágyát, s mielõbb
írásra motiválja õket. A „bontakozó írásbeliség” számá-
ra fontos,10 hogy a tanulók spontán írásait jutalmazzuk;
sõt, inspiráljuk õket ilyenek mielõbbi létrehozására, és
tegyük lehetõvé, hogy írásaikkal célt érjenek. (Akár úgy
is, hogy eleinte a tanító vállalja az íródeák és/vagy felol-
vasó szerepét). Fontos továbbá, hogy legyenek az osz-
tályban könyvek és használják is õket. Rendszeresen ol-
vasson fel a pedagógus színvonalas irodalmi mûveket,
beszélgessenek róluk, s a gyerekek reagáljanak az olva-
sottakra – írással is. Lehet/legyen az osztályban postalá-
da, amelybe a gyerekek bedobhatják rajzos írásos üzene-
teiket egymásnak és a tanítónak11. A tanulók írásos mun-
kái jelenjenek meg faliújságon és/vagy osztályújságban,
késõbb kis könyveket írhatnak a diákok – ezek legyenek
az osztálykönyvtár szerves részei. Az írás kezdettõl fogva
legyen része a tanulási tevékenységrendszernek. Eleinte
csak a nevét írja rá a gyerek (leginkább nyomtatott nagy-
betûkkel) a munkáira, rajzaira. Késõbb a rajzok alá egy-
egy szó is kerülhet. A tanító természetesen segítsen eb-
ben. Közösen is írhatnak szövegeket, ha a rögzítés fel-

adatát a tanító magára vállalja, míg a gyerekek aktívan
közremûködnek a mondanivaló kitalálásában, megfor-
málásában, késõbb az átdolgozásában, korrigálásában.12

Ezek az ötletek, javaslatok, eljárások azonban felvetik
az írás technikai kivitelezésének problémáját. A literáció
szempontjából oly kívánatos korai írás megvalósítása ne-
hezen képzelhetõ el ugyanis a hazai iskolai gyakorlatban,
amely (a reformpedagógiai irányzatokon alapuló alter-
natív iskolákat leszámítva) írástevékenységen jellemzõ-
en kötött írást és szabályos betûalakítást, kapcsolást ért;
ráadásul már igen korán, a betûelemek tanulásakor sza-
bályos vonalközbe írást vár el a gyerekektõl. A finommo-
torika életkori sajátosságból eredõ fejletlensége, a kéz
élettani éretlensége miatt szinte megoldhatatlan, leg-
alábbis frusztráló nehézségekbe ütközõ feladat a szabályos
írott betûformák és kapcsolások kivitelezése,13 így aligha
élhetik meg a gyerekek az írást örömadó tevékenység-
ként. Ennek áthidalására megengedhetjük a nyomtatott
nagybetûkel való írást azoknak a gyerekeknek, akik tud-
nak így írni (általában minden osztályban akadnak néhá-
nyan); sõt, használjuk fel tudásukat az írásra motiválás-
ban, s vonjuk be õket a korai, funkcionális írástevé-
kenységekbe. Lehetséges megoldás e célból a tasztatúrá-
val írás, ha megvannak osztályunkban a feltételei.14

Az írásbeliséggel kapcsolatos pozitív élmények
alapvetõ szerepet játszanának az ahhoz szükséges moti-
vációs bázis kiépülésében, amely megakadályozhatná an-
nak a negatív spirálnak a kialakulását, ami tanulási ne-
hézségekhez, funkcionális analfabétizmushoz, végül pe-
dig az egyéni életpálya kudarcához vezet. A rendszeres
élményszerzés az iskolában, a tanórákon; az élmények
megosztása, felidézése, újra és újra átélése lehetõvé ten-
né, hogy a gyerekek kedvvel és örömmel dolgozzanak.
Ha pedig létrejön a pozitív érzelmi bevonódás, kedvezõ-
en alakulhat a tanulók attitûdje az írásbeliséggel kapcso-
latban: hatékonyabb és sikeresebb lehet az elsajátítás.15

Ehhez, persze, szakítani kéne az ismeretcentrikus isko-
lai gyakorlatokkal,16 és (az alsó tagozaton különös-
képp) elmozdulni az élményközpontú tanítás irányá-
ba;17 ami nem egyfajta technika, hanem sajátos kapcso-
lat tanár és diák, diák és diák között, s nem utolsósorban
a gyermek és önmaga viszonyában. „Olyan rendszer, ahol
az élményeknek, benyomásoknak, érzéseknek, vélemé-
nyeknek ugyanolyan, sõt sokszor nagyobb szerepe van,
mint a puszta tényeknek, ismereteknek. Ahol az élmé-
nyekbõl táplálkozva tanár és diák közös útra, új élmé-
nyek, ismeretek megszerzésére indul.”18

Jegyzetek
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1. Végezd el a következõ mértékváltásokat!

2. Melyik több:

287 g vagy negyed kg

178 óra vagy 2 hónap

24 cl vagy 24 cm3

3. Egészítsd ki a következõ mondatokat a megfelelõ mértékegységekkel! 
– Egy felnõtt kerékpár kereke kb. 1000-szer fordul, amíg 1600 …-t halad.
– A gyufásdobozba kb. 17 és fél ... búzadara tölthetõ.
– Az egészséges felnõtt szíve kb. 13-14 ... alatt ver 1000-szer.
– A cumisüveg kb. 200 ...
– Egy nagy csomag vaj 250 ...
– Egyéves unokahúgom most 86 ...
– 100 kg kenyérhez 73 ... liszt, 300 ... élesztõ, másfél ... só és 42 ... víz szükséges.
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Bevallom, én legfeljebb a harmadik feladatot gondol-
nám meg szívesen. A többire azt mondom – bizonyára a
gyerekekkel együtt –, hogy nem vagyok rá kíváncsi. Sõt
zavar, ha ilyenekkel kell foglalkoznom! Minek? Mi célja
van? Mirõl fogok így többet tudni? És fejlõdik-e vele a
gondolkodásom? Vagy csak a tûrõképességem?

De más gond is van az ilyen feladatokkal! És ez az ada-
tok pontosságával van kapcsolatban. Vajon milyen vi-
szonyban van az elméleti mértékváltás a gyakorlati mé-
résekkel, és általában a valóságos élettel? 

Vegyük szemügyre például mindjárt az elsõ váltást!
3 km 12 dm = ……………… cm

Miféle út, tárgy-hosszméret vagy távolság lehet az,
amit kilométerekkel és deciméterekkel mérnek meg? Ha
3 km körül van valaminek a hossza, akkor már az 1 mé-

teres eltérésrõl sem igen veszünk tudomást! Ha viszont
valamiért fontos lenne ez, akkor valószínûleg 3001 m-rõl
beszélnénk! Lehet-e, hogy egy ekkora hosszméret esetén
centiméter-pontosságra volna szükség? Ha igen (???),
akkor bizonyára centiméterekben közölték volna. S ez
esetben a méret elképzelése érdekében gondolnám meg,
hogy ez kb. hány méter vagy hány kilométer. 

Vagy gondoljuk meg a következõ mértékváltás gya-
korlati értékét!

28 t 304 kg = …......... dkg
Lehet-e bármilyen szerepe annak, hogy dekagram-

mokban fejezzük a tonna nagyságrendû tömeget? (Eset-
leg ismét a fordított út lehet érdekes, de akkor is legfel-
jebb azt állapítanánk meg, hogy a 2 830 400 dekagramm
az „majdnem 30 t”, vagy: „kb. 28 és 1 harmad t”.)

C. Neményi Eszter

3 km 12 dm = ............... cm

12 300 mm = ............... dm

66 m 140 cm = ............... dm

34 012 mm = ... m ... dm ... cm ... mm

28 t 304 kg = .............dkg

145 040 g = ..... kg ... dkg ... g

12 000 ml = ... dm3

23 400 perc = ... nap ... óra ... perc

Idézek egy feladatsorból, amelyhez hasonlóval bizonyára mindnyájan találkoztunk már:

Mérés, mértékváltás (3.)
A gyakorlati mérés „pontossága”
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Ami egészen pontos, 
az csak elmélet, a gyakorlati 
mérés mindig pontatlan!

Naponta tapasztalják a gyerekek, hogy a mérésük nem
egészen pontos. 

– A mérendõ hosszúságnál egy kicsivel hosszabb, vagy
valamivel rövidebb utat tudnak csak kirakni a színes ru-
dakkal. 

– Amikor mokkacukorral mérnek tömeget, már a cu-
kordarabok sem egészen pontosan egyformák, s a mért
mennyiséget is csak közelítõleg tudják egész számmal ki-
fejezni. 

– Nemcsak a víz kiloccsanása, vagy az edények nem
egészen egyforma megtöltése teszi pontatlanná az ûrtar-
talommérést, de az is kiderül, hogy az egyik egységbõl 7-
nél több férne bele, de 8 már nem, a másikból 4 majdnem
belefér, de marad egy kevés víz a pohár alján.

Biztatnunk kell a gyerekeket, hogy igyekezzenek mi-
nél pontosabban mérni, de meg kell beszélnünk, el kell
fogadtatnunk, hogy pici eltérés mindig lehetséges. Ezt a
pontatlanságot kifejezik már elsõs koruktól olyan sza-
vakkal, hogy „kicsivel rövidebb (hosszabb, nehezebb, ke-
vesebb fér bele, tovább tart…) mint…”, vagy, hogy „kö-
rülbelül … egység”. 

De nemcsak azért kell tudnunk, hogy nincs „pontos”
gyakorlati mérés, hogy ilyent ne várjunk el a tanítványa-
inktól! Azért is el kell gondolkodnunk ezen a tényen,
mert a mértékváltás problémakörét is lényegesen érinti. 

Harmadik osztálytól kezdve, – amikor a közelítõ szám-
mal, és a kerekítéssel is megismerkednek –, tudatos sze-
repet kaphat az adott pontossággal való mérés. 

Valójában már korábban is alkalmazták ezt, amikor
például errõl a mérésrõl:

…azt olvasták le, hogy körülbelül 11 világoskék rúd
hosszú a papírcsík. A csík ugyan kicsivel rövidebb a 11
rúd hosszánál (és hosszabb, mint 10 rúd), de a 11 rúd-
hosszhoz van a legközelebb. Most így fogalmazhatják mé-
résük eredményét: világoskék rúd pontossággal 11 egy-
ségnyi a papírcsík hossza. 

Az nem nagyon szokott feltûnni a 9–10 éves gyere-
keknek, hogy az ennél kicsivel hosszabb, vagy kicsivel
rövidebb szalagokhoz sem tartozik nagyobb vagy kisebb
mérõszám. 

– 11 egységnyinek olvassák le az ettõl kevéssel eltérõ
hosszúságok mérõszámát is:

Pedig gondolkodásunkba „belefér” az a megállapítás
is, hogy azonos egység esetén ugyanahhoz a mérõszám-

hoz egyenlõ nagyságú mennyiség tartozik! Nemcsak az,
hogy egyenlõ mérõszám tartozik az egyenlõ mennyisé-
gekhez.

Mérjük meg a piros papírcsíkot fehér kiskockák
élhosszával is!

Azt tapasztaljuk, hogy 32 fehér rúdnyi a mért hosszú-
ság, hiszen ehhez van a legközelebb! Nem 33, amit a mér-
tékváltás szabálya alapján várnánk! 

Ha a „váltószám” nagyobb – pl. 10 vagy 100 vagy 1000
– akkor még nagyobb eltérések is tapasztalhatók az elmé-
letben megfogalmazott fordított aránytól. Nézzük csak a
fenti piros csík mérését a fehér kocka élhossza mellett a
narancssárga rúd hosszával. Azaz centiméterekkel és de-
ciméterekkel. Centiméter-pontossággal és deciméter-
pontossággal!

Az egyik adat: 32 cm, a másik 3 dm. Nem igaz, hogy a
tizedakkora egységgel tízszer nagyobb mérõszám fejezi ki
a mért mennyiséget!

Akkor hát mi az igazság? Az, amit tapasztalnak a gye-
rekek? Vagy az, amit elméletben olyan szépen végiggon-
doltunk? 

Két szempont ütközik. Az, hogy az ismereteit a saját
cselekvõ tapasztalatszerzésére építhesse minden kisgye-
rek, mert az csak így válik valóban mélyen megértett tu-
dássá. A másik szempont, hogy ismerje meg a mennyiség,
egység és mérõszám között fennálló összefüggéseket, vi-
szonyokat. Az egyik éppen olyan fontos, mint a másik.
De ha a valóságban nem azt az összefüggést tapasztalja,
amit szeretnénk megtanítani, akkor hogyan járunk el
helyesen? Vagy a valóságban nem is igaz az az összefüg-
gés, amit a mértékváltásokról meg akarunk tanítani?
Ezért tehát ne zavarjuk meg a gyerekeket a valóságos
mérésekkel, hanem tanítsuk meg, amit a könyvek ki-
mondanak?

Kitérõ: Hogyan is gondolkozik a tanterv a számfo-
galom építésérõl?

Iskola elõtt és az elsõ iskolai korosztályban (nagyjában
az 1–2. osztályban) a természetes szám egy nagyon kate-
gorikus fogalom. A többhöz nagyobb, a kevesebbhez ki-
sebb szám tartozik, az ugyanannyit pedig ugyanaz a szám
fejezi ki. A nagyobb mennyiséget nagyobb, a kisebb
mennyiséget kisebb mérõszám fejezi ki, az egyenlõ nagy-
ságú mennyiségekhez tartozik ugyanaz a mérõszám azo-
nos egységgel való mérésnél! Ezt a kategorikus képet az-
által is szolgáljuk, hogy megtanítjuk a kicsiket a nagyon
pontos egyesével való számlálásra, és csak olyan mennyi-
ségek mérését végeztetjük, amelyek az adott egységnek
egész számszorosai, és „csak igen kicsit pontatlanok”.
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A gyerekek gondolkodása kb. 8–10 éves korukra fej-
lõdhet olyan szintre, amikor kezdik elfogadni a közelíté-
seket is. (Nem könnyû elszakadni a számok „pontos” ér-
tékétõl!) Megtanulnak közelítõ számlálásokat, mérése-
ket, közelítõ számításokat végezni, és elfogadni a közelí-
tõ értékeket. 

– Például a pohárnyi lencseszemet már nem egyesével
számlálják meg, hanem egy pontosan 20-as, 50-es vagy
100-as kupacot készítve nagyjából ekkora csoporton-
ként veszik számba, hogy körülbelül hány szem is ez. 

– Narancssárga rudakat használva mérik meg, hogy
körülbelül hány kis fehér kocka az asztal hossza.

– Az 5 bögrényi kancsóval mérik meg, hogy kb. hány
bögre víz töltené meg a fazekat. 

– Kiszámítják, hogy közelítõleg mennyibe kerül a 6 fü-
zet, ha egynek az ára 118 Ft. 

– Elõre kigondolják, hogy kb. hány százast fognak visz-
szakapni az 1000 Ft-ból, ha a vásárolt áruk árai: 105 Ft,
399 Ft, és 76 Ft.

A közelítések, közelítõ számítások összekapcsolódnak
a számok kerekítésével. A tízesekre, százasokra, ezresek-
re kerekített értékek már nem egyetlen pontos számot
képviselnek, hanem egy intervallum számait együtt. 

– A nézõtéren 400 ember lehetett – mondjuk, és min-
denki egyetért a kijelentéssel, ha 406, 412 vagy 387 szék
foglalt.

– 1 kilométerre lakom az iskolától – mondja egy tanu-
ló. És senki nem véli ezt hazugságnak, tévedésnek, ha
méterekkel mérve 1014 m vagy 991 m ez a távolság vagy
10 méteres zsinegdarabokkal 96 egységnyinek esetleg
113 „tízméteresnek” találja.

A 400 ember példánkban „százasokban” fejezi ki a né-
zõk számát, azaz százasokra kerekített értéket jelenthet.
Az 1 km biztosan nem deciméter-pontossággal, de bizo-
nyára nem is méter-pontossággal, vagy tízméter-pon-
tossággal adott érték. Talán 100 m pontosságot vállalt a
kijelentést tevõ gyerek. Így az 1 km képviselhet bármi-
lyen hosszúságot 950 m és 1050 m között.

Mérés adott pontossággal 
– és a mértékváltás

Az adott pontossággal való mérés elõkészíti annak az
elfogadását is, hogy a mértékváltásról szóló elmélet a va-
lóságban tapasztalt összefüggések jó közelítése. Olyan
összefüggés, amely tökéletesen igaz lenne, ha tudnánk
tökéletesen pontosan mérni. Olyan összefüggés, amely-
hez a mérés finomításával egyre jobban közelítünk.*

Érdemes tehát adott pontosságú méréseik között ta-
lálkozni például olyanokkal is, ahol a méter-pontosságú
mérést centiméterekkel végezzük. Ilyenkor 100 centi-
méterekben kell leolvasni az adatot, tehát azt, hogy hány
100 centiméterhez – vagy így: „hányszáz” centiméterhez

– van legközelebb a mért hosszúság. És ez természetesen
a centiméter-pontosságú adat százasokra kerekített érté-
kével lesz egyenlõ. 

Vagy a deciliteres edénnyel méretni meg a fazék ûrtar-
talmát, amelynek viszont csak a literes, – azaz 10 decis –
pontosságú értéke fontos számunkra. 38 decilitert mér-
tek – és 4 literesnek fogják nevezni az edényt. (4 l = 40
dl, ami a 38 dl tízesekre kerekített értéke.)

A mérésekrõl csak úgy döntünk helyesen, ha saját ta-
pasztalatokból építhetik a tudásukat a gyerekek, de kez-
dettõl elfogadjuk és elfogadtatjuk a mérés közelítõ jelle-
gét. Tudjuk, hogy a mennyiség nagysága és a mérõszám
közti, az egység nagysága és a mérõszám közti összefüggé-
sek úgy állnak fenn, hogy ezt pontosan észlelni és egész
vagy akár törtszámokkal kifejezni nincs módunk. Tanít-
ványaink majd a valós számokkal való ismerkedés idején
érthetik meg teljesen az összefüggés pontos és igaz tartal-
mát.

* A számfogalom-építés másik ága is elindul a tantervünk szerint
2–3. osztálytól: kezdjük megismertetni a gyerekekkel a törtszámo-
kat. Ez a fogalom szintén bekapcsolódik a mérés pontossága és a
mértékváltás körüli problémák oldásába.

! ! !
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A programfejlesztés keretei
Az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet 2012 és 2015

között olyan nevelési-oktatási programokat fejlesztett,
amelyek az egész napos iskola tanulásszervezési forma
szakmai munkájának támogatása érdekében az általános
iskolás tanulók tanórán kívüli hatékony fejlesztéséhez
nyújtanak segítséget konkrét programleírásokkal, ame-
lyek többféle témában készültek, például a komplex mû-
vészeti nevelés iskolai megvalósíthatóságát szolgálva. A
programfejlesztés koncepciója az egész napos iskolát egy
olyan rugalmas munkarendben mûködõ közösségi, szo-
ciális közegként értelmezi, amely úgy foglalja egységes
keretbe a gyerekek változatos, egész napi tevékenységét,
hogy a hatékony fejlesztés érdekében a tanuláson kívül
más feladatokat is ellát, mindezt az esélyegyenlõség meg-
teremtése érdekében. Olyan képességek fejlesztése te-
hát a programok elsõdleges feladata, amelyek segítik a
mindennapi életben a sikeres egyéni és közösségi léte-
zés megvalósítását.

A kutatással is megalapozott fejlesztés kísérleti isko-
lák bevonásával történt, ami a fejlesztés során közvetlen
gyakorlati lehetõséget biztosított a program iskolai meg-
valósíthatóságának a kipróbálására. A komplex mûvé-
szet nevelési-oktatási programfejlesztésben részt vevõ
kilenc iskola csaknem negyven vállalkozó kedvû peda-
gógusa, tanítók és mûvészeti tantárgyakat tanító szakta-
nárok egyrészt segítették a nevelési-oktatási program ki-
dolgozását, másrészt foglalkozási keretet biztosítottak a
program tanítási egységeinek kipróbálására. Az iskolák-
ban gyûjtött tapasztalatok így nem csupán a fejlesztés

eredményeit befolyásolták pozitív irányba, hanem köz-
vetlen hatást gyakoroltak a fejlesztésben részt vevõ kí-
sérleti intézmények pedagógiai munkájára is. Nem csak
új tartalmak és módszerek kipróbálására volt azonban le-
hetõsége a fejlesztésben részt vevõ pedagógusoknak. A
fejlesztési folyamat során megismerhették egymás mun-
káját, hisz a saját kipróbálási tevékenység önreflektív
elemzésén kívül folyamatosan megosztották tapasztala-
taikat közvetlen iskolai kollégáikkal, illetve hálózati
együttmûködés keretében a programban közremûködõ
más – esetleg eltérõ karakterû – iskolák pedagógusainak
tevékenységét is megfigyelhették és reflektálhatták.

Annak érdekében, hogy az iskola számára elfogadha-
tó komplex mûvészeti nevelés program készüljön, szük-
ség volt a komplex fejlesztési lehetõségek pontos ér-
telmezésére. Különös jelentõsége volt ennek az elõze-
tes vizsgálatnak, hisz a hazai iskolai oktatásban nem
általánosan elfogadott sem a különbözõ tantárgyak in-
tegrációja, sem a tantárgyi rendszer kereteit átlépõ
komplex fejlesztési célok érvényesítése. A komplex
fejlesztési lehetõségek vizsgálatával meg kellett találni
tehát azokat a jellemzõket, amelyek alkalmazhatóvá te-
szik a koncepciót, és amelyek mentén bármely érdeklõ-
dõ iskola fel tudja építeni a saját komplex mûvészeti fej-
lesztési programját. Másrészrõl a programfejlesztés elõze-
tes, majd a lezáró kutatási szakaszában olyan vizsgálat le-
bonyolítására is lehetõségünk volt, amely a kísérleti prog-
ram hatását mérte. Kíváncsiak voltunk egyrészt, hogy a
kísérlet ideje alatt milyen fejlesztési hatást gyakorolt a
program a bevont tanulócsoportok fejlõdésére, másrészt
hogy hogyan befolyásolta a fejlesztési folyamat a részt ve-
võ pedagógusok attitûdjét.

Pallag Andrea

Ízelítõ az OFI új, Nevelési-oktatási programok
címû fejlesztéseibõl

Komplex mûvészeti nevelés 
az általános iskolában
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A komplex mûvészeti nevelés
fogalom-értelmezése 
és a program koncepciója

A komplex fejlesztési lehetõségek értelmezése érde-
kében megvizsgáltunk több, már létezõ hazai és nemzet-
közi komplex mûvészeti gyakorlatot. Figyeltük az adott
programok komplexitásértelmezési fókuszait, illetve
vizsgáltuk, hogy az adott program komplexitásra utaló
elemei milyen szinten és milyen koherenciákkal jelen-
nek meg. A tapasztalatok szerint az önmagukat komp-
lexként értelmezõ programok igen sokfélék. Vannak
olyanok, amelyek a különbözõ mûvészeti területek átjár-
hatóságát próbálják gyakorlattá tenni, vannak, amelyek
a tudományos megismerés érdekében használják a mû-
vészet eszközeit, és vannak, amelyek lényege a sokféle
önkifejezési forma együttes alkalmazása, amelyet aláren-
del a személyiségfejlesztés legfontosabb céljának
(Skrapits, 2014). A meglévõ gyakorlatok elemzésének
tanulsága, hogy a komplex mûvészeti fejlesztésnek fon-
tos feltétele, hogy a sokféle, erõs kölcsönhatásban álló
fejlesztési tevékenység eredményeképpen minõségileg
új, a résztevékenységek önálló fejlesztési eredményei-
tõl eltérõ hatást fejtsen ki a program. 

Szakértõk és mûvészeti területen tevékenykedõ peda-
gógusok bevonásával végzett további vizsgálatokkal pró-
báltuk a komplex mûvészet lehetséges fejlesztõ hatását
és sikeres megvalósíthatóságát tovább részletezni. A vizs-
gálatok eredményei szerint a tanórán kívüli komplex
mûvészeti nevelés akkor lehet sikeres, ha a mûvészet
mint a fejlesztés eszköze van jelen a folyamatban, azaz a
programnak nem a mûvészeti tartalmakon keresztül köz-
vetített ismeretek elsajátítása a legfõbb célja. A program
akkor jó, ha sokféle önkifejezõ/alkotó tevékenységen
keresztül fejlesztéscentrikus és tanulóközpontú, azaz
egyénre szabott fejlesztési lehetõséget is biztosít,
ugyanakkor kihasználja a kooperatív csoportmunka
lehetõségét. Szemlélete élményszerû, játékos, ugyan-
akkor valós problémahelyzetekbõl indul ki, így kreati-
vitást, önálló gondolkodást ösztönöz. A tanár és a ta-
nulók viszonyát a partnerség jellemzi, ugyanakkor a vilá-
gosan meghatározott célok mentén a tanári irányítás
segítõ jellegén alapszik, amelyet a felek közötti folyama-
tos kommunikáció kísér. (Komplex mûvészet NOP
2014.) Mind a program komplexitásfelfogásából, mind
annak módszertani alapállásából következik, hogy az
adott program iskolai elindításának és mûködtetésének
vannak sajátos tárgyi és személyi feltételei. A program-
ban meghatározott tárgyi feltételeit a minimalitás és új-
rahasznosítás elve jellemzi. (Komplex mûvészet NOP
2014.) A siker fontos feltétele továbbá a szakmailag
felkészült, nyitott, kellõ innovációs hajlandósággal,
belsõ motivációval bíró pedagógus személye, illetve,
hogy a program megvalósítását a pedagógusok közötti
szoros együttmûködés segítse. Ezek azok a legfonto-
sabb – kutatással igazolt – elvek, amelyek a komplex mû-
vészet nevelési-oktatási program koncepciójának meg-
alapozásaként értelmezhetõk.

A komplex mûvészeti nevelés jellemzésére és lehetsé-
ges sikeres iskolai megvalósítására vonatkozó kutatá-

saink eredményei tehát végeredményben egy olyan
komplex mûvészeti nevelési program koncepcióját vetí-
tik elénk, amelynek legfõbb célja egy inspiráló iskolai
közeg biztosítása, amely a változatos mûvészi önkifeje-
zés eszközével teszi lehetõvé a világot nyitottan szemlé-
lõ, önmagával és kapcsolataiban harmonikus személyi-
ség fejlesztését, és amelyet elsõsorban a szociális kompe-
tencia, ezen belül a társas kapcsolatok fejlesztésén ke-
resztül ér el.

A pedagógiai koncepcióban a szociális kompetencia
olyan átfogó meghatározását használtuk, amely szerint
azt olyan szociális készségek összességeként értelmezzük,
amelyek képessé teszik az egyént arra, hogy különbözõ
társas interakciókban a megoldási lehetõségek mérlege-
lésével, mások megelégedésével érje el céljait, azaz az
egyén eredményes szocializációjának, majd a sikeres kö-
zösségi létezés megnyilvánulási formáinak összessége.
(Zsolnai 1994: 293)

A mûvészi önkifejezési formák gyakorlásán keresztül
ugyanakkor fontos a személyes, érzelmek kifejezésé-
hez, megértéséhez, felismeréséhez és szabályozásához
kapcsolódó készségek fejlesztése is. Mivel az érzelmi fo-
lyamatok szoros összefüggést mutatnak a gondolkodási
folyamatokkal, így a szociális kompetenciafejlesztés nem
hagyhatja figyelmen kívül a kognitív összetevõket sem.
(Zsolnai 2008: 120) Ennek megfelelõen az adott prog-
ram komplex megközelítésének fejlesztési bázisa alap-
vetõen három pilléren nyugszik, amelyek a szociális
kompetencia fejlõdéséhez szükséges személyes és tár-
sas, továbbá a mindkettõ mûködését támogató kogni-
tív képességek fejlesztését jelenti.

A modulkoncepció 
sajátos elemei

A komplex mûvészeti program* fontos sajátossága,
hogy foglalkozásainak idõ- és tartalomtervezése a meg-
valósíthatóságot támogató rugalmas kereteket biztosító
modulrendszeren alapszik. A modul a tananyag egy jól
körülhatárolható, koherens logikai egységet alkotó
része, amely ebben a programban egy három tanórá-
nyi autonóm egység, ugyanakkor egy hosszabb távú fej-
lesztési folyamat – különbözõ logika szerint összekap-
csolható – részegysége. A modulrendszer fontos jellem-
zõje a rugalmasság, azaz változatos modulkapcsolatok
segítségével árnyalt, változatos célok megvalósítását
szolgálja, a helyi pedagógiai szükségletekhez és igények-
hez alkalmazkodva. (Komplex mûvészet NOP 2014.)

A programban minden modul egy adott modultéma
köré épül fel. A modultémák, a komplex mûvészeti fej-
lesztés szellemiségét, illetve ezáltal megalapozott modul-
koncepciót szolgálva úgy kerültek meghatározásra, hogy
a problémamegoldó gondolkodást serkentõ absztrakt,
több rétegû, tágabb értelmezési tartományban mozgó
fogalmak legyenek, mint például „Véletlen”, „Meta-

* A teljes program elérhetõ és letölthetõ a www.tanitonline.hu › Fel-
adatbank › OFI Nevelési-oktatási programok gyûjteményébõl is.
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morfózis” vagy „Igazság”. Ezen absztrakt fogalmak –
szokatlan, meghökkentõ jellegüknél fogva – a tanárok
számára inspirációs lehetõséget – figyelemfelkeltõ, ön-
magában rejlõ motivációs erejük miatt – a tanulók szá-
mára indirektebb fejlesztési felhívást jelentenek. A mo-
dultéma minden esetben további három altémára bom-
lik. A fejlesztés személyes, társas és kognitív fókuszait
erõsítve a modulkoncepció szerint egy adott modul is
három nagy, tematikusan is megkülönböztethetõ fej-
lesztési megközelítésre bomlik. Minden téma feldolgo-
zása olyan tartalmi megközelítésbõl történik, ahol a ta-
nulók az adott téma szempontjából mikroszinten, azaz
saját személyük vizsgálatán keresztül; ahol mezoszinten,
azaz interperszonális, társas kapcsolataikban; illetve
makroszinten, azaz a világban való létezésük, annak kog-
nitív úton történõ megismerése tekintetében értelmez-
hetik a témát. A komplex mûvészeti nevelés pedagógi-
ai koncepciójára reflektálva, így a modulkoncepció-
ban is visszatér a célok hármas egysége, azaz a szemé-
lyes, társas és kognitív fejlesztési aspektusok. (Komp-
lex mûvészet NOP 2014.)

A programfejlesztés 
eredményei

A komplex mûvészet nevelési-oktatási program kon-
cepciójának igazolásaként a programkipróbáláshoz szo-
rosan kapcsolódó hatásvizsgálat elsõdleges célja annak
feltárása volt, hogy a kísérlet ideje alatt a fejlesztés mi-
lyen hatást gyakorolt a fejlesztésbe bevont tanulók, ta-
nulócsoportok fejlõdésére, illetve hogy a fejlesztési folya-
mat hogyan befolyásolta a pedagógusok attitûdjét. A
program hatását értelemszerûen a kilenc kísérleti part-
nerintézmény tanulóinak és pedagógusainak bemeneti
és kimeneti kérdõíves mérésével vizsgáltuk.

A tanulói kérdõív négy dimenziót megkülönböztetve
fogalmazta meg a kérdéseit, amelyek bizonyos személyes
és társas képességcsoportok fejlõdését vizsgálták. Az én-

kép vizsgálatát elsõsorban a tanulók önbizalmát és önér-
tékelését jelzõ kérdések alapján végeztük; a szociális
kompetencia társas képességcsoportját érintve, legin-
kább az együttmûködésre, az osztályon belüli helyzetre,
társas kapcsolatokra vonatkozó kérdéseket tettük fel;
ezen belül megkülönböztetve a tanulók empátiáját kö-
rülíró kérdéseket; illetve a tanulási motivációt leíró fon-
tos jellemzõk mentén is állítottunk össze kérdéscsopor-
tot.

Az egyes tényezõk változását évfolyamoktól függetle-
nül a kísérleti és kontrollcsoport kontextusában vizsgál-
va a szociális képességek, valamint ennek részeként az
empátia dimenziójában találtunk szignifikáns különb-
séget a mérési idõpontok eredményei között. Ugyanak-
kor az eredményeket évfolyamonként vizsgálva a fiata-
labb, alsó tagozatos korosztályban az énkép dimenzió-
jában is szignifikáns növekedést tapasztaltunk a kísér-
leti csoportban. A mérési eredmények szerint tehát a
program fejlesztõ ereje a fiatalabb korosztályban nem-
csak a szociális és empatikus képességek területén volt
mérhetõ, hanem az énképpel kapcsolatban is pozitív irá-
nyú változás mutatkozott.

A kísérletben részt vevõ tanulókat a program végén
megkérdeztük a programmal kapcsolatos érzéseikrõl is.
A fejlesztésben részt vett tanulók csaknem 90%-a szeret-
te és érdekesnek találta a program során kipróbált komp-
lex modulfoglalkozásokat. A tanulók többsége nem-
csak jól érezte magát, de hasznosnak is ítélte a progra-
mot, hisz a vélemények szerint a foglalkozásokon jobban
megismerték önmagukat, társaikat és a tanulás is köny-
nyebben ment az órákon. (Kalocsai, 2014: 8–9.)

A pedagógus-kérdõív segítségével a pedagógusok fej-
lesztés hatására bekövetkezett attitûdbeli változásait
mértük, illetve a fejlesztés során szerzett közvetlen ta-
pasztalataik értékelését kértük. A tanároknak mind a
program elején, mind a végén viszonylag magas pozitív
irányú várakozásaik voltak a komplex mûvészeti nevelés
programfejlesztés hatásaira vonatkozóan. A legerõsebb
pozitív irányú fejlesztõhatást a tanulók kognitív fejlõdé-
sében, például koncentráció, problémamegoldás, továb-
bá a személyes és társas képességcsoportokhoz kapcsoló-
dóan például az önbecsülés, együttmûködés területén
várták. Szintén nagyon magasra becsülték a saját szak-
mai munkájukban bekövetkezõ pozitív változásokat. A
kimeneti mérés eredményei alapján megállapítható,
hogy az elvárásaikat igazoltnak látták a program befeje-
zésével is, tehát a program olyan fejlesztési eredménye-
ket hozott, amiket elvártak.

A fejlesztés során szerzett tapasztalataikat a modul-
írás, a modulkipróbálás, a más iskolák pedagógusaival
való együttmûködés, a külsõ értékelõk szerepének meg-
ítélése, a saját munkára való reflexió, valamint a modul-
írás során történt konzultációk hasznosulása mentén ele-
meztük. A pedagógusok a programfejlesztés tevékenysé-
geit pozitívan értékelték mind az elõ-, mind az utómérés
során, azaz már a program elején pozitív irányú várako-
zásokat fogalmaztak meg a programfejlesztés egyes ele-
meit illetõen, mely megítélés a fejlesztés végére sem vál-
tozott számottevõen. A két mérési idõpont között szigni-
fikáns eltérést csupán a modulok kipróbálásához kapcso-
lódó elvárásban találtunk, vagyis a pedagógusuk a fej-
lesztési folyamat alatt rádöbbentek a modulkipróbálás
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pozitív hatására és pedagógiai hasznára, amelyet legin-
kább a tanár-diák kapcsolat kipróbálás közbeni elmé-
lyülésével és szorosabbá válásával magyaráztak. 

Összességében a pedagógusok a fejlesztéstõl legin-
kább a motivációjuk növekedését, az eszköztáruk szí-
nesítését várták, valamint fontos volt számukra a fej-
lesztési feladatban rejlõ kihívás. A programfejlesztés
legnagyobb hozadékaként a program végére a pedagógu-
sok a tanár-diák kapcsolat elmélyülését, szorosabbá vá-
lását, továbbá egymás alaposabb megismerését említet-
ték. Pozitívan élték meg tehát az új pedagógiai módsze-
rek kipróbálásának és megtanulásának, illetve a szakmai
kihívásnak a lehetõségét, továbbá a modulkipróbálások
alatt a gyerekek pozitív visszajelzésébõl származó sikerél-
ményt.

Összefoglalás
A kutatás-fejlesztés eredményei alapján, a tanórán kí-

vüli komplex mûvészeti program – a hagyományos tan-
tárgyi struktúra által meghatározott iskola keretei között
– is megvalósítható, méghozzá kimutatható fejlesztõ ha-
tással. A koncepció szerint egy koherensen szervezett
egész napos iskola keretében a komplex mûvészeti prog-
ram a mûvészeti önkifejezési formák gyakorlásán keresz-
tül a szociális kompetencia fejlesztésére teszi a hangsúlyt.
A fejlesztést támogató hatásmérés eredményei szerint a
program kipróbálása alatt pozitív változás történt a kí-
sérletben részt vevõ tanulók bizonyos szociális képessé-
geiben, pl. együttmûködés, empátia, illetve a fiatalabb
korosztály esetében az önértékelésben is. A fejlesztést kí-
sérõ kutatási eredmények által igazoltnak látszanak te-
hát az adott koncepció legfontosabb fejlesztési céljai, il-
letve egyéb tanítást-tanulást is befolyásoló hatások is
észlelhetõk voltak. Ez alapján arra következtethetünk,
hogy egy céltudatosan tervezett egész napos iskola össze-

tett konstrukciójában a tanórán kívüli, például komplex
mûvészeti fejlesztés transzferhatásai, különösen alsó ta-
gozaton, jól szolgálják az iskolai fejlesztés összetett fel-
adatait. A kipróbálással támogatott fejlesztés megmutat-
ta továbbá, hogy egy újszerû gondolkodásmód, egy mód-
szertani kihívás pozitív irányba befolyásolja a pedagógu-
sok tanítás-tanuláshoz való viszonyát is. A komplex mû-
vészeti program kimutatható hatást gyakorolt a pedagó-
gusok mindennapi munkájára, amely közvetlenül a ta-
nár-diák kapcsolat javulásában, elmélyülésében jelent-
kezett, ami indirekt módon hathat a tanulás eredmé-
nyességre is. (Pallag, 2015: 188.)
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Az Ökoiskolai nevelési-oktatási program keretében kö-
zel 100 modul került kidolgozásra 10 partnerintézmény
közremûködésével. Minden intézmény 10 modult dol-
gozott ki, minden modul kipróbálásra került, és intézmé-
nyenként 5 modult adaptáltak is. Ökoiskolai modulok-
nak azokat a min. 3 órás tanítási-tanulási egységeket ne-
vezzük, amelyek komplex témákat dolgoznak fel a fenn-
tarthatóság témakörében.

A fejlesztésben részt vett 10 partnerintézmény vi-
szonylag színes palettát mutatott: volt benne kisiskola,
nagyiskola, falusi és városi iskola, egyházi és KLIK által
fenntartott, általános és középiskola, valamint Ökoisko-
la címmel rendelkezõ és nem rendelkezõ iskola is. Az
OFI munkatársai mentorként vettek részt a modulok ki-
dolgozásában: képzésen készítették fel a pedagógusokat
a modulírásra, a témák kiválasztására, majd a modulírást
követõen többször meglátogatták az intézményeket. A
modulkipróbálások után konzultáltak a modulírókkal,
majd véglegesítették a modulokat. 

Az Ökoiskolai nevelési-oktatási program részeként a
közelmúltban 91 ökoiskolai modul került nyilvánosság-
ra, amelyek az OFI honlapjáról (www.ofi.hu) teljes ter-
jedelmükben letölthetõk.

A nevelési-oktatási programok részei:

Az Ökoiskolai nevelési-oktatási programok fejleszté-
sérõl az alábbi helyen tájékozódhatnak:

http://ofi.hu/node/170423

Az ökoiskolai programok, 
hálózatok hatása 
a köznevelésre

Az elmúlt két és fél év, amikor a TÁMOP 3.1.1. pro-
jekt keretében ökoiskolákban nevelõ pedagógusokkal
dolgoztunk együtt, minden visszajelzése abba az irányba
mutatott, hogy az ökoiskolai gondolkodásmód hatással
van az intézményekre, az intézményvezetõkre, a pedagó-
gusokra, kutatókra, fejlesztõkre, modulkipróbálókra és a
külsõ szemlélõkre egyaránt. A fejlesztés során tartott pe-
dagógusképzéseink is errõl adtak egyértelmû visszajel-
zést. Ezeket a hatásokat a következõképpen lehet össze-
foglalni:

• Az ökoiskola pályázat önértékelési rendszerének is-
kolafejlesztõ hatása van.

• A környezeti nevelés a pedagógusok módszertani
kultúrájának megújulását eredményezi.

• Az iskola nyitottabbá válik azáltal, hogy kapcsolat-
rendszere bõvül (pl. civil szervezetek programjait beviszi
az intézménybe).

• Közösségformáló hatása az ökoiskolai munkacso-
port megalakulásával kezdõdik, de az általuk szervezett
programok az egész iskolai közösséget formálják. 

• Az ökoiskolai munkatervben megfogalmazottak le-
hetõséget adnak az „egész iskolás” megközelítésre. Ez azt
jelenti, hogy a fenntarthatóságra nevelés nemcsak taní-
tási-tanulási folyamatokban jelenik meg, hanem pl. az
egész épület felépítése vagy fûtési rendszere is energiata-
karékos módon lesz kialakítva. 

Az Ökoiskola Hálózatnak tagja minden olyan intéz-
mény, amelyik Ökoiskola vagy Örökös Ökoiskola cím-
mel rendelkezik. Az intézmény vezetõje, pedagógusai az
aktuális pályázati lehetõségekrõl, erdei iskolai progra-

Néder Katalin Az Ökoiskolai
nevelési-oktatási
program

Pedagógusok
felkészítése
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mokról, pedagógus-továbbképzésekrõl, iskolai verse-
nyekrõl és egyéb más, ökoiskolákat érintõ információk-
ról az Ökoiskola Hírlevélen keresztül kapnak tájékozta-
tást. Az ökoiskolák regionális találkozókon vehetnek
részt, ill. fel kell készülniük az Oktatáskutató és Fejlesztõ
Intézet (OFI) által szervezett monitoringlátogatásokra. 

A Hálózat önfenntartó, mert nincs külsõ kényszerítõ
forrás, ami a folyamatos fenntartását biztosítja. A Háló-
zat tagjai azonos értékrendszer mentén csatlakoznak,
mindegyik intézmény kiemelt módon foglalkozik a fenn-
tarthatóságra neveléssel. A tagok azonos értékûek, füg-
getlenül attól, mikor csatlakoztak a Hálózathoz. A tagok
közötti közös kapocs a közös felelõsség: a gyermekek kör-
nyezeti nevelése és az elkötelezettség abban a hitben,
hogy a jövõ az õ kezükben van. 15-20 év múlva ezek a
gyerekek fognak felnõttként dönteni környezetünk álla-
potáról, õk alapítanak családot, nevelnek gyermekeket;
közülük kerülnek ki a települések és az ország döntésho-
zói is. 

Az ökoiskolák kiemelt 
fejlesztési célja 
a fenntarthatóságra nevelés

A fenntarthatóságra nevelés, a környezeti nevelés el-
terjedése több mint 30 éves múltra tekint vissza Magyar-
országon. Ez azoknak a környezeti nevelõknek köszön-
hetõ, akik hivatásuknak tekintették azt a pedagógiai
munkát, amit az iskolákban, nyári táborokban, erdei is-
kolai programokon végeztek. Azok a környezeti nevelé-
si tanulási formák, mint a témanap, a témahét, az erdei
iskola, a terepgyakorlat vagy a projekt iskolai bevezetése
az õ munkájuknak köszönhetõ.

„A tanító nem pusztán tanít, hanem inspirál”

„Hogyan tanítsunk gondolkodni? Úgy, hogy nem adunk
mindent készen!”

A fenntarthatóságra nevelés olyan módszerekre ad le-
hetõséget, amelyek hozzásegítik a gyerekeket ahhoz,
hogy részeseivé váljanak a tanítási-tanulási folyamat-
nak, maguk formálják a megismerésre szánt ismeretanya-
got. Hogyan lehetséges ez? Ennek módja igen egyszerû:
nem kész információkat adunk át, hanem hozzásegítjük
õket a tudás megszerzéséhez. Hagyjuk, hogy személyes
tapasztalatok útján, maguk fedezzék fel a körülöttük
levõ világot! A pedagógusok itt megváltozott szerepet
vállalnak: háttérbe vonulnak, csak facilitálnak. A gye-
rekek ezeket a folyamatokat sokkal sikeresebben élik
meg, a gyengébb tanulók is elõtérbe kerülhetnek, a kivá-
lóbbak végre kimutathatják a bennük rejlõ tudást. A fo-
lyamattal mindenki csak nyer. Bár ez a megközelítés több
elõkészítést kíván a pedagógustól, de a belefektetett
munka végül megtérül: a gyerekek örömmel vesznek
részt ezeken a foglalkozásokon, motiváltak lesznek, és
alig várják a következõ alkalmat!

Ma Magyarországon a gyerekek nagy része elveszik az
információk tengerében. Ugyan naprakész, kiváló tan-

könyvek, digitális tananyagok jelennek meg, de vannak
olyan hétköznapok, amikor a gyerekeknek arra sincs ide-
jük, hogy kinyissák a saját tankönyveiket. Emiatt arra
sincs idõ, hogy elmélyüljenek egy-egy tananyagrészben,
hozzáolvassanak vagy gondolkodjanak azon a témán. Így
a komplex világlátás lehetõsége is eltûnik a gyerekek
életébõl. A környezeti nevelés módszertana ezt a képes-
séget próbálja visszaállítani.

Ökoiskolai modulok: 
néhány példa

1. Ritmus az életünkben 
– Algyõi Fehér Ignác Általános Iskola
A modul foglalkozásai alkalmával a tanulók megfigye-

léseket tesznek a környezetükben a természetes és ember
által létrehozott ritmusokról. Maguk is készítenek ter-
mészetes anyagokból ritmushangszereket, melyeket
használva fejlõdik a ritmusérzékük, zenei hallásuk. A
modul céljai: fenntarthatóságra nevelés; zenei hallás,
ritmusérzék fejlesztése, kreativitás fejlesztése, a termé-
szet közvetlen megfigyelése során gyûjtött tapasztalatok,
ismeretek rendszerezése.

2. Állati jó nap – Dunakeszi 
Fazekas Mihály Általános Iskola
Ez a modul az állatok világnapjára (október 4.) ter-

vezett témahetet mutatja be. Az alsó tagozatosok behoz-
hatták a kisállataikat az iskolába és bemutathatták társa-
iknak, a felsõsök pedig egy facebook oldalon keresztül
szavazhatták meg, melyik állatot fogadják örökbe az ál-
latkertben. A témahéten egyéb más foglalkozások is vol-
tak, és vidám vetélkedõvel zárult a témahét.

3. Ne kerteljünk, tanuljunk lépésrõl lépésre
– Lágymányosi Bárdos Lajos Két Tanítási
Nyelvû Általános Iskola és Gimnázium
(Budapest)
Ebben a modulban gyerekek terveztek tanösvénye-

ket. A tanösvény egyes állomásait õk maguk találták ki,

NØder_�ko.qxd  2016.03.25.  8:56  Page 29



30

így lett például bodobács pihenõhely is, ami egy napsü-
tötte kõdarab. Ez a modul lehetõséget ad arra, hogy a
gyerekeket minél jobban bevonjuk a tanítási-tanulási fo-
lyamatba. A modul a projektoktatásra is példa. Itt a pro-
jekt eredménye a tanösvény és a hozzá kapcsolt bemuta-
tó anyagok.

4. A papír útja – Dunakeszi Bárdos Lajos
Általános Iskola
Ez a modul egy olyan iskolában lett kidolgozva, ahol

még nem csatlakozott az intézmény az Ökoiskola Háló-
zathoz, nem rendelkezett ökoiskola címmel. Ám a prog-
ramfejlesztés során olyan szintre jutottak, hogy végül el-
nyerték az ökoiskola címet. A papír útja címû modult egy
fiatal tanítónõ dolgozta ki a 2. osztályos tanulók részére.
A modul rengeteg tevékenységgel párosul, így tudatosít-
va a gyerekekben a papír újra feldolgozhatóságát.

5. Látogatás Daru Dóránál – 
Kaszap Nagy István 
Református Általános Iskola és Óvoda
Nagyon sok ökoiskolai modul épül terepi, természeti

környezetre, hiszen azt gondoljuk, hogy a saját tapaszta-

lattal, saját élmény útján megszerzett tudást a természe-
ti környezetrõl semmi sem pótolhatja. Számtalan szép
természetfilm, fotó mutatja be hazánk természeti értéke-
it, de mégiscsak érdemes ezeket az értékeket átélnünk,
megéreznünk, magunk felfedeznünk. Egy alföldi telepü-
lés református iskolájának pedagógusai dolgozták ki a
modult.

Ökoiskolai modulok 
a Fenntarthatósági 
Témahéten (2016) 

A Fenntarthatóság Témahét programjához, amely el-
sõként 2016. április 18–22. között lesz megrendezve, az
Ökoiskolai nevelési-oktatási programok moduljai közül
választottunk:

1. Alsó tagozat (1–4. évf.): A papír útja – Merítsük ki a
hulladékot a szemétbõl

Az egymásra épülõ foglalkozások során a gyerekek
megismerkednek a papír történetével, a szelektív hulla-
dékgyûjtés papírra vonatkozó szabályaival, az újrahasz-
nosítás lehetõségeivel, és végül újrahasznosított papírt
készítenek.

2. Felsõ tagozat (5–8. évf.): Az élelmiszerek útja – avagy
hogyan kerülnek ételeink az asztalunkra

A modul célja az ökológiai lábnyom fogalmának meg-
ismerése az élelmiszereken keresztül. A foglalkozások al-
kalmával a gyerekek megtudhatják például, hogy meny-
nyi élelmiszert fogyasztanak a világ különbözõ országai-
ban élõ családok hetente, illetve mit tehetnek õk maguk
is azért, hogy csökkentsék az ökológiai lábnyomukat.

A Témahét segíti a fiatalok környezetkímélõ maga-
tartásának kialakítását és megtanítja õket arra, hogyan
használják takarékosan a Föld természeti erõforrásait.
A diákok emellett megtanulják azt is, hogy állampolgári
kötelességeik és jogaik ismeretében hogyan kapcsolódja-
nak be környezetük értékeinek, sokszínûségének megõr-
zésébe.

Ökoiskolai nevelési-oktatási
program 
a fejlesztõk tükrében

2014. augusztus végén, a modulok véglegesítése
után, egy teljes mértékben nyitott kérdésekbõl álló ún.
„záró kérdõív” kitöltésére kértük fel az Ökoiskolai ne-
velési-oktatási program kidolgozásában részt vevõ pe-
dagógusokat. A kérdõívet mind az 51 pedagógus kitöl-
tötte. A kérdõívvel azt kívántuk vizsgálni, hogy a fej-
lesztésben részt vevõ programszervezõk, szakmai koor-
dinátorok, illetve modulírók hogyan értékelték a fej-
lesztés folyamatát.

A 10 kérdésbõl álló záró kérdõív a fejlesztés intéz-
ményre, pedagógusra, tanulókra gyakorolt hatását kí-
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vánta felmérni. Ezen túl a kérdõív egyben a fejlesztés so-
rán végzett saját munka eredményességét, tapasztalata-
it, a tanulók számára legmotiválóbb tanítási-tanulási
módszereket is fel kívánta mérni.

A záró kérdõívbõl azokat a kérdéseket emeljük ki,
amelyek egyértelmûen a fejlesztés hatásait mutatják.

Ön szerint az elmúlt év fejlesztési programja milyen
hatással volt az iskolájára/saját iskolai tevékenységé-
re/tanítványaira?

A pedagógusok válaszai alapján a fejlesztés iskolára
gyakorolt hatása egyértelmûen pozitív volt. Válto-
zatosan sorolták, miben történt elõrelépés, milyen po-
zitív hatásokat tapasztaltak a fejlesztésnek köszönhe-
tõen azon túl, hogy a modulok kipróbálása sokak sze-
rint már önmagában is örömforrásnak számított. Né-
hány példa a fejlesztés iskolákra gyakorolt pozitív ha-
tására:

1. Nyitottabbá vált az iskola
– A szülõk jobban beleláttak az ökoiskolai programok-

ba, valamint a pedagógusok és tanulók közötti munkába. 
– A TÁMOP 3.1.1. fejlesztésrõl szóló újságcikkek az

intézményeket ismertté tették. 

2. Színesedett az iskolai tevékenységek köre
– Az ökoiskolai modulok iránt kevésbé érdeklõdõ kol-

légák figyelmét is felkeltették a változatos tanórai és tan-
órán kívüli foglalkozások.

– Az adaptálható modulok inspirálóan hatottak az is-
kola életére, több modul beépült az iskola gyakorlatába,
és ez további innovációt eredményezett. 

– A pedagógusok tanítási módszerei színesebbé vál-
tak.

3. Erõsödött az iskola öko-arculata
– Hatékonyabbá vált a környezeti nevelés: az iskola

hagyományaiba/profiljába belesimult a fejlesztési prog-
ram, és pozitív visszajelzést jelentett az iskolák elmúlt
években folytatott tevékenységeire. 

– A pedagógusok érzékenyebbé váltak a környezetvé-
delemi témák iránt.

– A tanulók új információkkal, élményekkel gazda-
godtak, ami segítette a természetvédelem, a fenntartha-
tóság iránti motiváció és elkötelezettség megtartásában. 

Néhány példa a pedagógusok véleményébõl:

„A kezdõ lökést megadta a program ahhoz, hogy az iskola
megpályázza az ÖKOISKOLA címet.”

„Jelentõsen megváltoztattuk a technika tantárgy okta-
tását. A veteményeskert felé irányítottuk a tanulókat.
Az egészséges táplálkozás és a vegyszermentes élelmi-
szer fogalma hangsúlyosabbá vált. Olyan tárgyi eszkö-
zökkel gyarapodtunk, amelyek eddig nem voltak az isko-
lánkban.”

„Tapasztalataim és a kollégák véleménye szerint is az el-
múlt egy év sok pozitív változást hozott az iskolánk életébe.

Felismertük a jelenlegi hiányosságainkat, amiken együttes
erõvel igyekszünk változtatni a jövõben. Pályáztunk az
Ökoiskola címre, ami évek óta csak terv volt, ez az év végre a
tettek mezejére irányított minket. A sok pozitív visszajelzés
alapján megbizonyosodtunk arról, hogy jól végezzük a mun-
kánkat.”

4. Növekedett az együttmûködésre
való hajlam
– A tantestületben erõsödött a csapatszellem, a mo-

dulok kipróbálásában a tantestület több tagja is részt
vett.

– A modulok kipróbálása a szülõk bevonására is lehe-
tõséget biztosított, és bõvült az intézmény kapcsolati há-
lója. 

– A pedagógus-tanuló viszony a partnerségi együtt-
mûködés hatására pozitív irányba mozdult el.

5. Nõtt a pedagógusok 
és a tanulók önbizalma
– Az inspiráló feladatok, illetve a tanulókkal való

együttmûködés számos pedagógusnak új lendületet
adott a további pedagógiai munkára. 

– A modulfoglalkozások az átlagos tanóráknál több le-
hetõséget adtak a tanulók egyéniségének kibontakozta-
tására. 

„Olyan új tanulásszervezési eljárásokat ismerhettem meg,
amikkel érdekesebbé és színesebbé tehetõ a napi iskolai gya-
korlat.”

„Újra megtapasztaltam, hogy mennyire ötletesek, találé-
konyak a gyerekek. Feltöltött energiával a modul sikere, ezért
más osztályban is kipróbáltam. Érdekes kihívás volt egy mo-
dult megvalósítani nem csak a saját osztályomban. Jó volt egy
témát így körbejárni. Következetesebb munkára kény-
szerített, ez is jó volt. Szembesített a hiányosságaimmal, job-
ban megismerhettem magamat. Célt adott, hogy a számítógé-
pes gyakorlatomat fejlesszem.”

„Sokkal tájékozottabb lettem a fenntarthatóságra nevelés
terén. Sikerült új, reményeim szerint a késõbbiekben gyümöl-
csözõ kapcsolatot kiépíteni más, a programban részt vevõ kol-
légával. Igényesebb lettem a munkám dokumentációja te-
rén.”

Tudatosabban keresem és használom ki a környezeti ne-
velés adta lehetõségeket a tanított tantárgyamban (ének-ze-
ne).”

„Ösztönzõleg hatott a munkámra, hiszen egy kreatívan
összeállított modul tanulásra serkenti a gyerekeket, felkelti az
érdeklõdésüket a körülöttük lévõ világ iránt. Több dolognak
jártam magam is utána, és az általam motivált gyerekek lel-
kesedése rám is jó hatással volt.”

„Új módszereket tanulhattam és próbálhattam ki. Nagyon
sokat tanultam kollégáimtól. A kreativitásom, problémameg-
oldó képességem biztosan fejlõdött. Szorosabb kapcsolatot ala-
kíthattam ki tanítványaimmal, jobban megismerhettem õket.”
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„Rájöttem, hogy nem csak az iskolában lehet tanítani.”

„Ebben az évben munkám sokrétûbb és érdekesebb volt,
ezért sokkal szívesebben végeztem. Mikor elfáradtam, a ta-
nulóim lelkesedése erõt adott a folytatáshoz.”

Néhány példa a tanulókra gyakorolt hatásra:
– a motiváció erõsödése az élményekre épülõ tapasz-

talati tanulásnak köszönhetõen,
– a kreativitás fejlõdése,
– az együttmûködési készség javulása, 
– a környezetvédelmi témák iránti érzékenység erõsö-

dése, a szemléletmód alakulása,
– a problémamegoldó készség fejlõdése a projektfel-

adatok hatására.

„A gyerekek szeretnek minden újat kipróbálni. Nagyon
szívesen tevékenykednek a szabadban. A közösen végzett fel-
adatok közelebb hozták õket egymáshoz, amely nagyon pozi-
tív dolog.”

„A modulkipróbáláson részt vevõ diákokat más-más olda-
laikról ismerhettem meg én is, közös munkánk során õk is
megismerhettek engem, kapcsolatunk mélyebb lett, így újabb
olvasókkal bõvült az iskolai könyvtár. A modulok kapcsán a
gyerekek is gyakrabban járnak be a könyvtárba „búvárkod-
ni”, olvasni.”

„Élvezték az új lehetõségeket, a nem megszokott »tanulási-
ismeretszerzési« formákat. Büszkék voltak, hogy mások is el-
jöttek megnézni õket. Remélhetõleg új ismereteiket otthon is
tudják hasznosítani például odafigyelés az energiahatékony-
ságra, gyógynövények használatának elterjedése.”

„Örültek a foglalkozásoknak, könnyebb volt õket motivál-
ni, játszva tanulhattak, alkothattak, nem volt kudarc a mo-
dul során, minden gyermek sikerhez jutott.”

„Volt olyan lány, aki akkor látott elõször karfiolt, vagy a fi-
úk közül valaki akkor szeletelt életében elõször hagymát.”

„A nehéz fizikai munkák: földhordás, lapátolás, metszés,
veteményezés, öntözés örömet jelentett a számukra.”

Mely módszerek voltak ön szerint a legalkalmasabbak
arra, hogy tanítványait motiválja a modulkipróbálások
során? Kérem, soroljon fel néhányat!

A tanítványokat a modulkipróbálások során motiváló
tényezõk közül a legfontosabbak:

– kooperatív technikák
– a tanulók saját ötleteinek beépítése
– kísérletezések
– az iskolafalakon kívüli tevékenykedés
– projektmódszer
– újszerû megközelítés
– IKT eszközök alkalmazása
– páros és kiscsoportos foglalkozások
– a kreativitásra épülõ feladatok
– mozgásos, játékos, humoros feladatok
– tapasztalati ismeretszerzés
– dicséret, érzékenyítés, változatos és konstruktív fel-

adatok

– az alkotás lehetõségének biztosítása
– zene
– gyûjtõmunka
– saját környezetük alakításának lehetõsége

„A kiscsoportos foglalkozások alkalmával a gyermek meg
tudta valósítani egyéni ötleteit, a feladatmegoldásokban hoz-
zá tudta tenni egyéni tudását, fejlõdött az alkalmazkodó ké-
pessége, toleranciája, együttmûködõ képessége. Nagyobb si-
kerélmény érte a feladatmegoldásokban, mivel nem önállóan,
hanem közösen valósították meg az elõirányzott feladato-
kat.”

Összegzés
Az Ökoiskolai nevelési-oktatási program fejlesztése

egyértelmûen pozitív hatással volt az intézmények, a pe-
dagógusok és a tanulók életére. Legfontosabb eredmény-
ként szinte mindenhol a nyitottság, az együttmûködés és
a motiváltság erõsödése fogalmazódott meg. Jó volt hal-
lani arról, hogy a pedagógusok örömmel vettek rész a fej-
lesztésben, segítették egymás munkáját önzetlenül, idõt
és energiát nem sajnálva. Az ökoiskolákban dolgozó pe-
dagógusokra jellemzõ életöröm nagymértékben segítette
a nehézségek kezelését is. Az elmúlt két évben összeko-
vácsolódott egy vidám fejlesztõ csapat, amelynek tagjai –
a kiépített személyes kapcsolatok révén – biztos számít-
hatnak a jövõben is egymásra. 

A záró kérõívben megjelenõ vélemények alapján el-
mondható, hogy az ökoiskola nevelési-oktatási program
a rendelkezésre álló idõtartam alatt alapvetõ céljait elér-
te. Színesítette a pedagógusok módszertani tárházát, fej-
lesztette a tanulók környezettudatos szemléletét. 

Ökoiskolai nevelési-oktatási
program fejlesztésében részt
vett szakemberek

1. Az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet
(OFI) TÁMOP 3.1.1. ökoiskolai téma
munkatársai:
– Témavezetõ: Néder Katalin
– Pedagógiai fejlesztõk: Saly Erika, dr. Szentpétery

Lászlóné, Neumayer Éva, Veréb Szilvia
– Kutató-elemzõk: Kerényi Tamás, Könczey Réka
– Szakmai asszisztens: Molnár Melinda Antónia

2. Közremûködõk, segítõk:
– Az OFI munkatársai közül: Dr. Varga Attila, Dr.

Bodó Márton, Dr. Dobszay Ambrus, Réti Mónika
– Az OFI Szakmai Tanácsadó Testületébõl: Dr. Ha-

vas Péter, Csíkos Csaba
Más szervezetektõl, intézményekbõl: Dr. Victor

András, Dr. Nahalka István, Devescovi Balázs, Horgas
Judit Szandi-Varga Péter, Beck-Szabó Barbara, Csörsz
Katalin

NØder_�ko.qxd  2016.03.25.  8:56  Page 32



Most a fénykép segítségével próbálj információkat gyûjteni a nagyfõnökrõl és bandájáról, és persze a tervezett „nagy dobásról”!
Minden tárgyat vizsgálj meg alaposan, egészítsd ki az eltakart szövegrészeket, használd a logikádat, következtess, kutakodj!

A) Információk a nagyfõnökrõl
1. Milyen állatokat tart a nagyfõnök a lakásban? 2. Hol nyaral az édesanyja? 3. Mi a szerelme keresztneve? 4. Milyen

autóval jár? 5. Mit tudunk a külsejérõl? 6. Hol dolgozhatott korábban? 7. Mi a kedvenc sportága? 8. Melyik tantárgyból
bukdácsolta végig iskolás éveit? 9. Hol született? (A nagyfõnök még mindig szülõvárosa focicsapatának szurkol!)

B) Információk a bandáról és a „nagy dobásról”
1. Hány tagja van a bandának? 2. Van egy külföldi bandatag, õ melyik országból érkezett? 3. A banda melyik magyar

nagyvárosba tervezi akcióját? 4. Útban céljuk felé, melyik alföldi városban állnak meg? 5. Melyik ünnephez kapcsolódik
a tervük? 6. A hét melyik napjára esik az esemény? 7. A nap melyik szakában hajtják végre tervüket? 8. A zsebtolvajok
hogyan próbálnak az emberek közelébe férkõzni, hogy aztán megfosszák õket értékeiktõl? (Többféle módszert is bevet-
nek!) 9. Melyik országban tervezik „kipihenni fáradalmaikat”? 10. Mivel utaznak oda? 

+ 1 kérdés: Melyik napon készülhetett a fotó?

Ha biztosan szükséged van egy kis segítségre, csak akkor fordítsd meg a lapot!

Fonyódi Gábor

A nagyfõnök íróasztala
Egy detektív belopózott egy zsebtolvajbanda budapesti fõhadiszállására. A banda nagy dobásra
készül: egy közelgõ eseményen próbálnak sok gyanútlan embert értékeiktõl megfosztani. Sajnos
a detektív nem sokáig kutakodhatott a lakásban, mert kemény léptek döndültek a lépcsõházban.
Csak annyi ideje maradt, hogy gyorsan fényképet készítsen a nagyfõnök íróasztaláról, aztán gyor-
san menekülõre fogta. 

Detektíviskola
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