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A megrendelhetõ a www.tanitonline.hu oldalon,
e-mailben: elofizetes@sprintkiado.hu vagy telefonon: 06 (1) 237-5060

Az elõfizetés ára 6300 Ft, szeptember–június (10 lapszám)

IRÁNYTÛ
A júniusi számában induló új sorozatunk

A Tanító régi lapszámaiban kicsit is elmélyülve hamar rádöbben az olvasó – legalábbis mai ta-
pasztalatait összevetve az olvasottakkal –, mennyi minden aktuális az évtizedekkel ezelõtt
megfogalmazottakból még ma is. 
A rendszerváltás óta oly sokféle – sokszor egymásnak ellentmondó – elvárást fogalmazott meg
a mindenkori oktatáspolitika, hogy az sem csoda, ha mára sokan eltévedtek vagy elbizonytala-
nodtak közülünk. 

Tartottunk tõle, hogy a mi kis házunk tája, a kisiskolások és tanítók világa – a szlogenek szintjén hangoztatott szép szavak el-
lenére – ismét marginális területnek bizonyul, s kevesen tartják majd fontosnak, hogy bokros teendõik közepette idõt szánja-
nak nekünk szóló üzeneteik megfogalmazására.
Legnagyobb örömünkre ezúttal többen jelezték, hogy szívesen megosztják a Tanító olvasóival gondolataikat, így júniusi szá-
munktól induló új sorozatunk keretében reményeink szerint közzétehetjük például Csapó Benõ (SZTE Neveléstudományi
Intézet), Csépe Valéria (MTA TTK Agyi Képalkotó Központ), Fülöpné Erdõ Mária (Apor Vilmos Katolikus Fõiskola), Halász
Gábor (ELTE PPK Neveléstudományi Intézet), Hunyady Györgyné (ELTE PPK Neveléstudományi Intézet), Jenei Teréz (Nyír-
egyházi Fõiskola Tanítóképzõ Intézet), Kelemen Judit (Eszterházy Károly Fõiskola Comenius Kar), Knausz Imre (Miskolci
Egyetem BTK Tanárképzõ Intézet), Lénárd Sándor (ELTE PPK Neveléstudományi Intézet), M. Nádasi Mária (ELTE PPK Neve-
léstudományi Intézet), Kozma Tamás (Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete), Mrázik Julianna (Pécsi Tudo-
mányegyetem Nevelés- és Oktatáselméleti Tanszék), Nagy József (SZTE Neveléstudományi Intézet), Steklács János (Kecs-
keméti Fõiskola Tanítóképzõ Fõiskolai Kar), Szenczi Árpád (Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképzõ Fõiskolai Kar) ja-
vaslatait.

Nagy valószínûséggel próbálkozásunk, s jövõ tanévi lapszámaink egyik kulcskérdése is az lesz, hogy mennyire meggyõzõen si-
kerül bemutatni a hagyományos és új módszertani elemek szerves összeépítésének szükségszerûségét és lehetõségeit. Eddigi
sikertelenségünk magyarázata talán az információhiányon túl abban keresendõ, hogy a jelszavakká csupaszított iránymutatá-
sokat a többség mindeddig csupán saját álláspontjainak igazolásaként értelmezte; „lám-lám, ugye, hogy nem kell mást csinál-
nom, eddig is ezt csináltam” vagy „lám-lám, ugye, hogy játék, csoportmunka és élmények kellenek”. Az utóbbi évtizedek egy hely-
ben topogása és parttalan vitái többek közt mintha azt jeleznék, hogy nagyon sokan nem értettük meg régi és új organikus ösz-
szeépítésének mibenlétét, így nem igazán hittük el szükségességét sem. Talán azt sem láttuk be mindannyian, hogy nem ele-
gendõ csupán a módszerek külsõségeinek alkalmazása; gondoljunk csak például a professzionálisan alkalmazva valóban haté-
kony kooperatív technikák kiüresedett, pusztán a felelõsi rendszerben kimerülõ rossz gyakorlatára, a tanulási folyamathoz
szervesen nem kapcsolódó, alapvetõen a pedagógusok és szülõk feladatmegoldására építõ álprojektekre, vagy az új fogalmak
rendszerbe helyezési technikáinak rutinszerû bevezetésére a fogalmak megértésének elõzetes megalapozása nélkül.

NÍTÓTT

A kép forrása: Fortepan MHSZ, 1964

Úgy véljük, amennyiben kezdeményezésünkkel sikerül hozzájárulni legalább néhány olyan módszertani alapelv megfogalma-
zásához, melyet iránytûként fogadunk el mindannyian, akkor közös erõfeszítésünk nem lesz hiábavaló. Félõ, hogy amíg az
álvitákon túllépve nem találjuk meg, s nem képviseljük ezeket közös szakmai minimumként, addig – változzon
bármi is az oktatáspolitikai keretekben – a következõ két évtizedben sem fogunk elõrébb lépni, a világ élvonala
pedig már látótávolságon belül sem lesz elõttünk. (A szerk.)

NÍTÓT

Felkértük hát a tanítóképzéssel és a kapcsolódó tudományokkal foglalkozó mûhelyek vezetõ
szakembereit, hogy foglalják össze számunkra, tanítók számára mindazt, amit az utóbbi év-
tizedek tapasztalataiból leszûrve, s az azóta napvilágra került új kutatási eredmények isme-
retében a 6–10 éves gyerekek tanulási folyamatának tervezésekor és irányításakor
fontosnak tartanak figyelembe vennünk. Amit iránytûként ajánlanának nekünk ma-

napság, függetlenül attól, hogy milyen fenntartású és tanulói összetételû intézményben gyakoroljuk hivatásun-
kat.
A tanítói munka megbecsüléseként értékelhetjük, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Közoktatási Elnöki Bizottsá-
gának elnöke, Csépe Valéria akadémikus, kutatóprofesszor, egyetemi tanár támogatásáról biztosította kezdeményezé-
sünket.

A magunk elé tûzött cél nem kevesebb, mint néhány közös nevezõ megtalálása; mert kell, hogy legyenek olyan mód-
szertani alapvetések, melyek érvényesülnek minden tanító munkájában.
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„A magyar iskolában megállt az idõ”2– mondta Csépe
Valéria az MTA Székházának dísztermében az Emberi
Erõforrások Minisztériuma által megrendezett oktatási
konferencián háromszáz iskolaigazgató elõtt.

„Újra kell értelmezni azt, hogy mi a tudás, hogyan kell a
stabil alapkészségeket és a változó világhoz alkalmazkodni
képes tanulni tudást kialakítani.”

A professzor szerint ma az az egyénre szabott tartalmi
követelményrendszer a jól használható, amelynek alap-
dokumentumai az oktatási standardokat és a tartalmi
kereteket együtt határozzák meg. A korábbi ismeret- és
tevékenységközpontú oktatás helyett egy olyan gyer-
mekközpontú oktatás mellett érvelt, amely a gyerek
komplex fejlõdésének fényében határozza meg a tartalmi
kereteket és az oktatás eszközeit, módszereit.

Csépe Valéria az alapkészségek fejlesztésének fontos-
ságát hangsúlyozta, kiemelve a 3 és 12 éves kor közötti
életszakaszt, amelyben a mozgásnak és a mûvészetek-
nek, kiemelten pedig az éneknek és a zenének van hang-

súlyos szerepe. Már a rövid távú feladatok között kiemel-
te a könnyítést, ami különösen alsó tagozaton azt je-
lenti, hogy nem kell mindent tanórává tenni.

Lovász László, az MTA elnöke szerint „mindnyájan
egyetértünk abban, hogy a legnagyobb kincsünk a gyerek,
gyermekeink jövõje a legfontosabb, és hogy nyitott, gondol-
kodni tudó, az információt kritikusan szemlélõ fiatalokra van
szükség. A köznevelés, oktatás helyzete jelentõsen romlott, és
ez objektíven mérhetõ például a PISA-felmérésekben vagy az
innovációs mutatókban. Az utolsó pillanatban vagyunk,
hogy tegyünk valamit az oktatás érdekében.”

A kutatócsoportok beszámolóiban jó néhány olyan
gondolat fogalmazódott meg, mely iskolatípustól függet-
lenül minden pedagógus, így a tanítók figyelmére is érde-
mes. A teljesség igénye nélkül idézünk néhányat ezek
közül.

A komplex matematikatanítás a XXI. században – a
kombinatorikus gondolkodás fejlesztése a legújabb
kutatási eredmények alapján – Vancsó Ödön (ELTE

Mottó: „Ha modern pedagógusok akarunk lenni,
meg kell fejtenünk az eddig még megfejthetetlen talányt,
ismernünk kell a megértés titkát.”
Karácsony Sándor: Magyar nevelés 1943.

A fenti címre bizonyára sokféle gondolattal, érzelmi töltettel reflektálunk elsõ „felindu-
lásból”. Ki így, ki úgy, s ezzel nincs is semmi gond. A baj talán ott kezdõdik – folytatódik?
–, ha egyetlen vállrándítással túllépünk rajta.
Vajon mikor? – elsõként bennem ez a kérdés ötlött fel. Mikor állt meg az idõ a magyar is-
kolában? Karácsony Sándor sorait olvasva nem csoda, ha inkább évszázados léptéket vi-
zionálunk. Magyar József 1984-ben készült A mi iskolánk címû filmjét nézve1 – sok mai
problémára ráismerve – legalább egy emberöltõre tippelhetünk. Esetleg csak mostanában
állt volna meg, amit mi hamar észrevettünk, s így könnyûszerrel…?
Egy biztos; szakmánk múltjának megismerése és alapos tanulmányozása nélkül nehéz
lesz érvényes, a magyarországi körülmények között is mûködõképes válaszokat adni a je-
len kihívásaira. A tudományos munka elvégzése nekünk, pedagógusoknak nem felada-
tunk. De az összefüggésekben való gondolkodás, a folyamatok megértésének igénye
módszertani kultúránk egyik alapköve kell, hogy legyen, különben minden korszerûsítés
– történjék akár rendszerszinten, akár saját tanítási gyakorlatunkban – továbbra is illúzió
marad csupán.
A Magyar Tudományos Akadémia másfél éve indította el szakmódszertani programját,
amelyben tudományos módszerekkel vizsgálják, mit és hogyan lehet tanítani ma az isko-
lákban, hogyan használjuk az új lehetõségeket. A program elsõ szakaszában végzett
munkáról néhány hete számolt be a 15 kutatócsoport vezetõje, és már kiírták a második,
kibõvített körre vonatkozó pályázatot is. (A szerk.)

„A magyar iskolában megállt az idõ”
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TTK Matematikai Intézet Matematikatanítási és Mód-
szertani Központ)

„Talán nem túlzás azt állítani, hogy az utolsó pillanatban
vagyunk egy olyan magyar matematikatanítási koncepció
megmentése terén, amelynek értékeit a világ több országában
ismerik, de nálunk az utóbbi évtizedekben egyre inkább fele-
désbe merül – Varga Tamás Komplex Matematikatanítási
Kísérletérõl van szó. A 2. világháború befejezése után nem
sokkal már meginduló – a világon egyedülálló, de az ország-
határokon túl alig ismert – oktatási tartalmakra és módsze-
rekre vonatkozó magyar matematikatanítási reformtörekvé-
sek méltó folytatása volt ez a kutatás, melynek jelentõségét az
is mutatja, hogy Varga Tamást 2015-ben Magyar Örökség
díjjal is kitüntették.”

…
„A komplex matematikatanítási kísérlet3 egyik fontos ta-

nuláselméleti vívmánya az volt – amit aztán a NAT és a ke-
rettanterv is folytatni kívánt –, hogy a fejlõdés-lélektani kuta-
tások eredményeinek megfelelõen megvalósította a személyes
tapasztalatszerzésbõl induló ismeretszerzést. Minden gyerek
számára biztosítani kívánta az elegendõen széles körû szemé-
lyes tapasztalás lehetõségét – megfelelõ tárgyi, manuális és
gondolati tevékenységeket szervezve számukra –, hogy tanítói
irányítással, segítséggel a saját tapasztalatok általánosításá-
ból és absztrahálásából jussanak el az adott ismeretig. Ez a
tanulás eszközigényes, lényegesen több és nehezebb szerve-
zéssel, más jellegû tanításirányítással, más ellenõrzési mó-
dokkal jár, mint a közlõ-befogadó út.”

Tehetséggondozás a felfedeztetõ matematikataní-
tás módszerével – Juhász Péter Szabolcs (MTA Rényi
Alfréd Matematikai Kutatóintézet)

„Ez az év is megerõsített bennünket abban, hogy hosszabb
távon fel kell éleszteni a Varga Tamás és Surányi János által
elindított mozgalmat: megteremteni a minden gyerek számá-
ra élvezetes, gondolkodtató matematikatanulás lehetõségét.
Az idevezetõ út elválaszthatatlan a matematikatanárok kép-
zésének megreformálásától és a követelményekben szereplõ
matematikaanyag alapos felülvizsgálatától. Végül, de nem
utolsósorban: a tanárok élet- és munkakörülményeinek javí-
tásától. Színvonalas oktatás ugyanis a jelenlegi óraszámok
mellett nem képzelhetõ el.”

Új modellek az aktív ének-zene tanításhoz – Az
ének-zene tanítás módszerének megújítása a Kodály-
koncepció eredeti szellemében – Nemes László Nor-
bert (Liszt Ferenc Zenemûvészeti Egyetem Kodály Zol-
tán Zenepedagógiai Intézet)

„Az elmúlt egy év során két olyan zenepedagógiai modell
került kialakításra és leírásra, amely egyrészt a jelenlegi ma-
gyar zenepedagógiai gyakorlat által elhanyagolt zenei készsé-
gek – mint ritmuskészség, generatív készségek, zenei befoga-
dás és értõ zenehallgatási készség – fejlesztését tûzték ki célul,
másrészt jobban alkalmazkodnak a mai kor gyermekközpon-
tú pedagógiai elvárásaihoz.

Az egyik modell legjellemzõbb sajátossága a kreatív moz-
gás domináns jelenléte a különbözõ zenei készségfejlesztési te-
rületeken. Fejlesztõmunkánkat arra a felismerésre alapoz-
tuk, miszerint a mozgás harmonikus bevonása a zene, a zenei
folyamatok és elemek megismerésének, illetve azok átélésé-
nek és elmélyítésének folyamatába hatékonyan mélyíti el az
énekléssel megszerzett zenei tapasztalatokat és élményeket. A

másik modell a Kokas-módszer4 emblematikus elemeit kap-
csolja be a zenei írás-olvasás tanításának folyamatába, s így
az énekes alapú, leginkább reproduktív módszerekhez szabad
ének- és mozgásimprovizációval gazdagított tevékenységtípu-
sokat kapcsol.”

Kreativitás, produktivitás, kultúrakezelés a digitá-
lis korban (a középiskolai irodalomtanítás módszerta-
nának innovációs lehetõségei) – Fûzfa Balázs Ottó
(Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Köz-
pont Berzsenyi Dániel Pedagógusképzõ Kar)

„Az irodalomtanításban, illetve az egész magyar oktatási
rendszerben elõtérbe helyeznénk a reproduktivitással szem-
ben a produktivitást, az ismétléssel szemben az örömelvû ol-
vasást, a megértés és az alkotás elvét, összességében a kuta-
tásnak és az alkotásnak mint állandó szellemi készenlétnek a
tanítását, illetve az erre való felkészítést, a szellemi javak ön-
élvezetén alapuló kreatív gondolkodási és létformák gyakor-
lását.”

…
„Kiemelt szempontként kezeljük az irodalom szövetének

megváltozását, a korunkra állandósult medializáltság jelen-
ségét: hogy a kulturális eszköz- és jelrendszerváltás, a digita-
lizáció és az IKT-eszközök használata a tanítás egész folya-
matában alapvetõ és nélkülözhetetlen, ezért csak kivételesen
fontos esetekben jelenik meg külön a tematikus tervezés so-
rán. A számítógép, az okostelefon, a digitális tábla otthoni, il-
letve iskolai használata ma már a mindennapi élet nélkülöz-
hetetlen része kellene hogy legyen, arra érdemes tehát igazán
figyelni, miképpen használhatók fel eme eszközök a kreativi-
tásra és asszociatív élményközpontúságra alapozott iroda-
lomtanítás folyamatában.”

…
„Sosem feledhetjük továbbá, hogy a kreativitás, a játék, a

humor az irodalomtanítás újragondolásának egyik leglénye-
gesebb összetevõje lehet.”

Forrás: www.mta.hu
Az összes kutatócsoport beszámolója elérhetõ a következõ

linken: http://mta.hu/mta_hirei/a-matematikai-tehetseggon-
dozastol-a-digitalis-kreativitasig-bemutattak-a-szakmodsz-
ertani-kutatasok-elso-eredmenyeit-106217

Jegyzetek
1 Lásd: www.tanitonline.hu › Filmtár › Filmmúzeum
2 Honlapunk Könyvtárából elérhetõk a magyar közoktatás

fejlesztésére vonatkozó és a magyar iskola teljesítményét
elemzõ legjelentõsebb tanulmányok.

3 A www.tanitonline.hu oldalról elérhetõ Varga Tamás, A
matematika tanítása címû alapmûve: Könyvtár › Gyakorlat,
módszertan › Matematika módszertan. A Filmtár › Módszer-
tan › Matematika gyûjteményében ennek szellemében készí-
tett tanórarészletek láthatók, a Feladatban pedig megtalál-
ható a szintén Varga Tamás módszertani örökségére építõ,
„A” típusú programcsomag teljes anyaga.

4 A www.tanitonline.hu oldalon megtalálható Kokas Klára
Komplex mûvészeti programja: Könyvtár › Gyakorlat, mód-
szertan › Ének-zene, a Filmtárban pedig (Módszertan › Ének-
zene) megtekinthetõ Zene-mozgás címû 1983-ban rögzített
kisfilmje. 
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Az ELTE Tanító- és Óvóképzõ Kara oktatóinak, illetve
egykori tanító szakos hallgatójának tanulmányait gyûj-
tötte össze a szerkesztõ ebbe a közel 400 oldalas kötetbe.
Nem haszontalan a tanulmányok sorát felidézni már csak
az olvasói érdeklõdés felkeltése érdekében is. 

Filozófia
Lehmann Miklós: Kozmológia és elme
Wittgenstein: diagram, fénykép és filozófia kapcsola-

ta

Mûvelõdés
Déri András–Szarka-Bögös Réka: Az online közössé-

gi élet diskurzusai
Kolosai Nedda: Tanító emlékek – 1940 és 1956 kö-

zötti iskolát kezdõk kisiskoláskorai mikrotörténetek tük-
rében

Történet
Mikonya György: Mozaikok Eötvös József pedagógiai

munkásságából
Gyertyánffy István a tanítóképzés munkáságáért
Cúthné Gyóni Eszter: „Kezdõdik a cirkusz” – ciszter-

ciek a Mindszenty-perben
Kelemen Elemér: Reform vagy ellenreform? Az 1972-

es oktatáspolitika párhuzamairól

Évforduló
A Magyarországi Tanítók Országos Bizottsága és a Ta-

nítóképzõ Tanárok Országos Egyesülete megalakulásá-
nak 125. évfordulójára

Donáth Péter: Tanítói, tanári viták a magyarországi
tanítók, társadalmi küldetésérõl, helyzetük javításáról, a
tanítóképzés korszerûsítésérõl, felsõfokúvá tételérõl,
1890–1905

* * * * *

A könyv kézbevételekor az olvasó elsõ benyomása a
tartalmi gazdagság. Ilyen kiadvány esetében nem lehet a
teljességre törekedni. Tehát a recenzens leginkább azt az
utat választhatja, amely egy-egy számára különös infor-

mációt, érdekességet tartalmazó fejezet, tanulmány be-
mutatásával a könyv tanulmányozására irányítja a leen-
dõ olvasó figyelmét.

Elsõként lapozzunk bele Kolosai Nedda tanulmányá-
ba. „Pszichológusként legmélyebben az érdekel, azt kutatom
és vizsgálom, vajon az emberek hogyan konstruálják múltjuk,
jelenük és az ezek várakozási horizontján alakuló jövõjük va-
lóságát.” (kötet 94. old.) Ez a kutatói kíváncsiság hajtja a
tanulmány íróját, és 81 interjú elemzéseit adja közre. Az
interjúalanyok összetétele is érdekes; 71 nõ és 10 (!) fér-
fi vállalkozik a gyermekkori (alsós) iskolai élmények fel-
idézésére. Érdekesek a tanítók alakjára való szubjektív
emlékezések. Természetesen van, akinek a pedagógus
személye a biztonságot, a tudást, a törõdést jelenti.
„Olyan igazi tanító volt, aki meg tudta szelídíteni a vadóc
gyerekeket.” (104. old.) Akad olyan interjúalany is, aki-
ben sok-sok év elteltével is szorongást, félelmet vált ki a
pedagógus személyének felidézése. „Nagy keze volt, ami
mindig krétás volt és jó nagy pofonokat tudott adni. Én na-
gyon nem kaptam, de nézni is ijesztõ volt.” (104. old.)

A korszak iskolai tevékenységeinek, szokásainak be-
mutatása is feldolgozásra kerül. Álljon itt néhány érde-
kes alfejezet cím! 

– A tanító hatása az életpálya alakulására
– Iskolai szokások
– Játékok, szeretett tevékenységek

A kutatói kíváncsiság igen érdekes megállapítások
megfogalmazásához vezetett, melyek üzenet értékkel
bírnak a XXI. század gyakorló pedagógusai számára is.
Az olvasóban felmerül a kérdés, a ma iskoláinak tanítói
bírnak-e akkora személyes hatással, mint az elõdök. A
tanulmány összefoglalásaként az alábbiakat olvashatjuk:
„A tanítók tanítási módszerei szilárd alapokon nyugodtak,
megkérdõjelezhetetlenek voltak, személyüket általános meg-
becsülés, tisztelet övezte.” (128. old.) Az, hogy ma az emlí-
tett tanítói elvek, értékek korántsem ennyire szilárdak,
sok mindenbõl, de elsõsorban a folyamatos társadalmi
változásokból következik. 

A pedagógusoknak szóló áttételes üzenet feltétlenül
az, hogy minden tanító nyomot hagy a gyermekkel foly-
tatott közös munkában, azaz bevésõdnek a gyerek sze-
mélyiségébe azok a magatartásformák, amelyeket a
tanító a mindennapokban alkalmaz és megkövetel.

Csillag Ferenc

ELTE Tanító- és Óvóképzõ Karának Tudományos Közleményei XXXVI. Filo-
zófia – Mûvelõdés – Történet 2015* (Szerk.: Donáth Péter, Trezor Kiadó,
Bp. 2015.)

* Elérhetõ a www.tanitonline.hu oldal Könyvtárának Neveléstörté-
net gyûjteményébõl.
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Donáth Péter „Tanítói, tanári viták a magyarországi ta-
nítók társadalmi küldetésérõl, helyzetük javításáról, a tanító-
képzés korszerûsítésérõl, felsõfokúvá tételérõl, 1890–1905”
címû másfélszáz oldalas tanulmányában a már tõle meg-
szokott alapossággal ad számot a megjelölt korszakról.
Munkásságának hangsúlyos része a tanítóképzés törté-
neti áttekintésébõl áll. 

Idézzük fel a tárgykörben megjelent emlékezetes mun-
káit, melyet e lap hasábjain korábban már bemutattunk:

Donáth Péter: Adalékok Nagy László pályájához
1918–1922 (Trezor Kiadó – Budapest, 2007)

Donáth Péter: A magyar mûvelõdés és a tanítóképzés
történetébõl 1868–1958; 1945–1960 (Trezor Kiadó –
Budapest, 2008)

A jelenlegi tanulmányában az alkotó tizenöt eszten-
dõt elemez, a recenzens pedig csakis csemegézhet a ha-
talmas anyagból. Tizenöt olyan évet, amelynek okta-
táspolitikai közgondolkodásában a tanítók helyének
meghatározása állt. Már a tanulmány elsõ oldalai felkel-
tik az olvasó érdeklõdését, hiszen a munkabérrõl – 300
forint – és a szolgálati idõ hosszáról – 40 év – van szó. (Fi-
gyelem! A kutatott idõszak a XX. század fordulója!) Ter-
mészetesen állásfoglalások, cikkek születnek a béreme-
lés szükségességérõl, valamint a szolgálati idõ radikális
csökkentésérõl. A vágyak, az óhajok, az elvárások épp-
úgy gondos kutatómunka eredményeként kerülnek be
hivatkozásként a tanulmányba, mint az arra adott, az ok-
tatásirányítás által megfogalmazott válaszok. Érdemes az
említett tárgykörben megfogalmazott 1890-ben írt
anyagból egy rövidebb részt – az érdekesség kedvéért –
átemelnünk. „A társadalom vezérkedõ osztályai azért be-
csülik kevésre az elemi iskolát, mert a maguk részére nem lát-
ják semmi hasznát. A közép és felsõbb társadalmi osztályok

nélkülözhetik az elemi iskolát; tehát nem is sokat törõdnek ve-
le.” (228. old.) 

Donáth Péter nem csak egészen kiváló ismerõje az em-
lített korszaknak, hanem a szereplõk alkatának, jellemé-
nek pontos ismerõje is. Az olvasó számára ma már nem,
vagy alig ismert közszereplõket sajátos módon jellemez,
például így: „Csáky Albin diplomatikusan, barátságosan,
ám tartózkodóan reagált.” (Csáky Albin: Vallás- és közok-
tatási miniszter 1888–1894. Cs. F.) 

A bér- és munkaidõ problémáján túl a korszak köz-
gondolkodóit és a szakmát is élénken foglalkoztatta a
magyar nyelv helye, szerepe, oktatásának kérdése épp-
úgy, mint a tanítóképzés ügye. 

Tizenöt esztendõ oktatáspolitikai elemzését és átte-
kintését teszi meg Donáth Péter. Igen érdekes, kalandos
idõutazás részesei lehetnek azok, akik a neveléstörténet
iránt érdeklõdést mutatnak, ugyanakkor a tudósok a ku-
tatók részére sok-sok eredeti dokumentumot nyújt át to-
vábbi hasznosításra. Bízzunk benne, hogy lesznek hason-
lóan mély, elemzõ kutatói a korszaknak.

A Trezor Kiadó immár sokadszor igényes, jól használ-
ható kiadványt jelentetett meg. 

Az ELTE TÓK ismét olyan kötetet nyújt át tanárai-
nak, kollégáinak, volt és leendõ hallgatóinak, a széles pe-
dagógusszakmai körnek, azaz minden olvasójának,
amely az érdeklõdõk ismeretét gazdagítja, ugyanakkor a
korszerû kutatásmódszertanba éppúgy bepillantást en-
ged, mint a történettudomány ismereteinek hiteles, ér-
dekes átadásába. 

Elismerésünket, köszönetünket fejezzük ki Donáth
Péternek, aki ezzel a kötettel búcsúzik több évtizeden át
tartó sorozatszerkesztõi munkájától.

! ! !
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A májusi hónap az éves munka összegezését is segíti. Las-
san-lassan az új ismeretek átadásának végéhez közele-
dünk, s elérkezik a számonkérés, a leltár idõszaka. Kí-
váncsi a tanító, az igazgató, a fenntartó, a szülõ és a gye-
rek is arra, hogy mit sikerült megtanulni, sõt megõrizni
abból a tengernyi ismeretbõl, amelyet át kellett adni,
amelyet meg kellett tanulni. A megírt dolgozatok, az
összefüggõ feleletek az eredményekrõl adnak képet. Rit-
kább esetben a befektetett energia, idõ hasznosulását
igazolják vissza, ám azzal is számolni kell, hogy a hiányok
sokasága jelenhet meg az érdeklõdõk szeme elõtt. Az el-
térõ, hogy ki miként reagál az eredményekre. Nem keve-
sen vészharangot kondítanak, néhányan a korrekció le-
hetséges módozatain törik a fejüket. Lássuk be, az eset-
leges kudarc, vagy a siker sem egy személy hibája, di-
csõsége. Sokan vesznek részt a tudás átadásában. Van,
aki távolról, amikor a kerettantervet meghatározza, aki a
tankönyvet megírja. Õk a 8–10 éves gyereket általános-
ságban látják. Aki a tanmenetet összeállítja, az már köze-
lebb van a tanítványokhoz. Õ tudja, hogy Zsolti, Dani,
Kati és Évi mit ért meg gyorsan, hol lehetnek általános
hiányosságaik. Ugyanakkor feszítõ gondja, hogy a köve-
telményeknek, az elvárásoknak meg kell felelnie még
akkor is, ha az idõ szorításában él. Sok esetben a rutin
nagy segítséget jelent, elvégre a munka folyamatában
már sikeresen tesz eleget a sokféle elvárásnak. Meg is fo-
galmazza önmaga számára a tanulók motiválásának sajá-
tos útját. S meghatározó lehet az iskola elvárása is. Mert
ahány iskola, annyiféle adottság létezik. Minden cso-
portba más és más környezetbõl érkeznek a diákok, s a
családok célja is eltérõ. Az naiv elképzelés, hogy az isko-
lák egyformák legyenek. 

Eddig csak a tananyag elsajátításának kérdéseirõl szól-
tunk.

Fontos az, hogy pontosan értõ olvasókat neveljünk,
biztos számolási készséggel rendelkezõ gyerekek lépje-
nek magasabb osztályba és így tovább. Ám ennél lénye-
gesebb, hogy a tanulók neveltsége – az iskola, a tanító, a
közösség hatására – mennyire szolgálja a felnõtté válást,

azaz a társadalmi elvárások miként teljesülnek, hogyan
épül be a gyerek személyiségébe. S ehhez a szabályok be-
tartásán keresztül vezet az út. Hogyan formáljuk a sze-
mélyiséget? Gondolkodó, kritikus gyerekeket neve-
lünk, akiknek van önálló elképzelésük, s a cselekede-
teikért minden helyzetben vállalják a felelõsséget, így
kevéssé lesznek befolyásolhatók, vagy a mindenkor
külsõ személynek megfelelni akaró, a felsõbb utasítást
végrehajtó, hûséges, ám szervilis embereket formá-
lunk? Ez komoly dilemma! Hogy tanítványaink milyen
felnõttekké lesznek, az jelentõs részben az alsó tagoza-
ton dõl el. A tanító felelõssége óriási. S a nevelés ered-
ményei csupán májusban nem mérhetõk. Az eredmé-
nyeket naponta látjuk, halljuk, átéljük. Néha szomorúak
vagyunk, ám sokan lehetnek büszkék az idei munkájuk-
ra is.

A következõ két esettanulmány középpontjában is a
nevelés áll.

Az elfogadás diadala
Az iskola valamikor egy fejlett ipari város közepén állt. 
Az ötvenes években épült létesítményt az önkormány-

zat a kilencvenes évek elején felújította, azóta már meg-
lehetõsen kopottá vált, mégis kiszolgálja az itt élõket.
Ott áll a város közepén a kétszintes épület, majdnem
szemben a polgármesteri hivatallal, közel a templomhoz.
Aki távolról érkezik ide, a buszról leszállva azonnal az
ütött-kopott iskolaépületet pillantja meg. Az elsõ be-
nyomás mindig meghatározó; nem sugallta, hogy az épü-
let a tudás központja volna, sõt. 

A városban élõk egy részének nincs rendszeres mun-
kája. A szerencsésebbek naponta mintegy órányit utaz-
nak a megyeszékhelyre, majd vissza, hogy a család meg-
élhetését elõteremtsék. Az is mindenki elõtt ismert, hogy
az elszegényedés magával hozta a lakosság összetételének
változását is. „Nem jó itt lakni, mert mindenütt a szegénység

Csillag Ferenc Párhuzamos történetek
Lezárás és felkészülés

Május van, s az évzárás izgalmai mellett már a következõ tanév elõké-
szítése is javában zajlik. Ez így van jól, hiszen az iskolák folyamatos
üzemmódban dolgoznak. Még el sem kezdjük a nyári napokat, már az
õszi programokat tervezzük. Sokan már az új feladatokra készülnek,
azon elmélkednek, hogy leendõ tanítványaik mennyire lesznek az isko-
lai életre felkészítve, vagy milyen újszerû kihívásokra kell összpontosí-
taniuk.
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látszik!” – mondja az ismerõs, aki meghívott az iskolá-
jába.

Az iskola mégis él, sõt – épp az iskolabezárások miatt –
elegendõ tanuló is koptatja az iskolapadokat. Minden
évfolyamon két-két osztály mûködik. A pedagógusok zö-
me helybeli, 20-30 éve dolgoznak itt. Nincs kitörési pont,
tehát ellátják a feladatukat. Mindannyian igényeik sze-
rint dolgoznak, ki mosolyogva, a gyerekeket biztatva, ki
keserûen, izzadva, mindenféle lelkesedés nélkül. Nehéz
a munka, ugyanis a tanulói összetétel is komoly mérték-
ben megváltozott. Sok-sok „problémás” diák jár ide. S
hogy az iskola komolyan veszi a feladatát, az abból is jól
látszik, hogy a tanulói mulasztások száma az átlag alatt
van. Mert valóban reggeltõl estig gondoskodnak a gyere-
kekrõl. 7-kor már jó pár gyerek bent van az épületben, és
olyan is akad, aki fél 6-kor megy haza. 

Itt tanít Klári néni is, õ az a pedagógus, aki mindennap
mosollyal az arcán érkezik, alig várja, hogy a tantermé-
ben legyen. Most a 4. osztályosok tanítója. Elsõtõl vezeti
az osztályát. Nagy figyelemmel követi a gyerekek haladá-
sát. A huszonhárom gyerek mindegyikét szereti, látja ér-
tékeiket. Csak néhány gyerek van, aki késõbb érkezett.
Õk is hamar otthonra leltek Klári néni osztályában. Az
egyik kislány másodikosként jött februárban. A város
melletti kis faluból érkezett. Az utóneve különös volt:
Arany. 

Arany az elsõ napokban félénk, visszahúzódó volt. Fi-
gyelt az órákon, minden tanítói elvárást igyekezett telje-
síteni. Tisztelettudó, gondozott volt, de egy maga alakí-
totta világban élt, s nem igazán igyekezett az osztálytár-
saival kapcsolatra lépni. Talán korábbi tapasztalatai tet-
ték bizalmatlanná, cigány gyerek volt, aki már megta-
pasztalhatta származása hátrányait. Bizonnyal ezért is vi-
selkedett visszahúzódó módon. Neki a tanító jelentette a
kapcsolat a tanulótársaival. Ha Klári néni csoportot ho-
zott létre egy feladat megoldására, akkor Arany örömmel
ült át Sári vagy Juli mellé, ugyanakkor a szünetekben
nem játszott vagy beszélgetett a társaival. Magányosan
üldögélt a padjában.

A tanító jól látta, hogy Aranynak komoly hiányai van-
nak, ezért minden délután korrepetálta. Ezek a foglalko-
zások nagyon tetszettek Aranynak, hiszen tanítójával
kettesben lehetett. Három hét sem telt el, s a kislány
kezdte beavatni tanítóját életébe. Elmesélte, hogy hat
testvére van. Három idõsebb és három kisebb. „Én va-
gyok a középsõ!” A nagyobbak jóval idõsebbek, hiszen az
édesanya korábbi házasságából születtek. „A legidõsebb
nõvérem, Margit vigyázott rám, amikor kicsi voltam.” A csa-
lád napról napra élt. Az anyuka minden házimunkát el-
látott, hogy a gyerekeirõl gondoskodjon, az apuka pedig
ahol tudott, munkát vállalt. Így is nehezen éltek meg.
Mindennap újabb és újabb információkhoz jutott Klári
néni. Ezekbõl a beszélgetésekbõl az is látszott, hogy
Arany választékosan fejezi ki magát, szépen, helyesen
beszél. Ha a helyesírással voltak is bajok, de a gondolko-
dásban, a beszédben, a megnyilatkozásban kifejezetten
érett lány képét mutatta. 

A tanító titka az volt, hogy soha semmit nem kérde-
zett, hagyta, hogy a tanítványa arról beszéljen, amirõl
szeretne. Egy alkalommal a kislány a következõket
mondta: „Klári néni még soha nem kérdezte, hogy mi sze-
retnék lenni. Miért?” A tanító tréfásnak tartotta, hogy a

gyerek kifürkészte a módszerét, azt, hogy hagyta a gye-
rek beszédét szabadon áramolni. „Amit te szeretnél mon-
dani, azt úgyis elmondod” – adta meg a feleletet. Arany
csodálattal nézett tanítójára, majd folytatta: „Sikeres
ember szeretnék lenni, olyan, akit megtapsolnak, akit sokan
ismernek.” 

Klári néni jól tudta, a gyerekek zöme szeret szerepelni,
élvezi a sikert, s ezért hajlandó is erõt kifejteni. Azon
gondolkodott, hogy biztosíthatna sikert a kislánynak.
Áprilisban mesemondó versenyt hirdetett az iskola. Klá-
ri néni több mesét is bemutatott Aranynak azzal a felszó-
lítással, hogy válassza ki azt, amelyik nagyon tetszik neki.
A kislány szívéhez leginkább egy állatokról szóló törté-
net állt. Klári néni és Arany megbeszélte a felkészülés
módját. A történetet a kislány két nap alatt fejbõl, hibát-
lanul tudta. Már csak az elõadásra kellett hangsúlyt fek-
tetni. És a verseny elõtt osztálytársainak is elõadta Arany
a mesét. A gyerekek lelkesen tapsoltak a történet végén,
csodálták Arany bátorságát.  

Az alsó tagozatosok versenyét – két hónappal az isko-
lába érkezés után – Arany nyerte meg. Azóta sokszor és
sikeresen versenyzett a kislány. Az iskola büszkeségévé
vált. 

Most, hogy negyedikes, az osztálya lelkes, elismert tag-
jává lett. Klári nénivel való bizalmas beszélgetései nem
maradtak el, noha mostanában már alig-alig van szüksé-
ge korrepetálásra. Legutóbb a következõkkel állt elõ:
„Klári néni, döntöttem, nem színész, hanem tanító szeretnék
lenni. A tanító is mindennap szerepel.” A tanító megsimo-
gatta tanítványa buksiját, s csupán ennyit mondott: „Aki
ilyen szorgalmas, az jó tanító lesz.” 

Arany elõtt még tizenkét év tanulás áll, de biztos, hogy
eséllyel indul majd a pályán. Tanítójának pedig nélkü-
lözhetetlen szerepe van abban, hogy olyan emberré for-
málódjék, aki minden bizonnyal képes lesz a nagyobb cél
sikeres megvalósítása érdekében a pillanatnyi akadályo-
kat is leküzdeni.

A küszöböt átlépve
Vili szeptemberben érkezett az elsõ osztályba. Kicsit

késve kezdte el az iskolába járást, a hetedik évét is betöl-
tötte. Hogy miért is maradt még az óvodában? Oly apró
fiúcska volt, hogy ránézésre az ötévesek között volt a he-
lye. Így az óvodában is a sor végére állították, hiszen õ
volt a legalacsonyabb gyerkõc a csoportjában. Ha valaki
ilyen aprónak születik, azt a felnõtt világ óhatatlanul ké-
nyezteti, könnyebben veszik még akkor is ölbe, amikor a
korosztályába tartozók ezt már nem igénylik. S valljuk
meg, ezt a többletszeretetet, figyelmet ki is vívják ma-
guknak az esetek többségében ezek a gyerekek. Vili te-
hát úgy hagyta el az óvodát, hogy õ az óvónõk és a dadu-
sok kedvence volt. Nem ismerte a konfliktusokat, mert
ha valamit szeretett volna – játék, mese vagy film – az
azonnal teljesült. Sõt, az óvodában még a következõ
mondat is elhangzott az egyik pedagógus szájából: „Jan-
csikám, ne akarj nyerni, Vilinek engedd át a gyõzelmet! Ez
így sportszerû.” S a csoporttárs az óvó néni utasítására le-
mondott a tisztességes versenyrõl. Vili pedig minden ver-
senyhelyzetbõl nyertesen került ki. Nem is tanult meg
küzdeni. 
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A családban is ugyanezt a pozíciót vívta ki magának.
Mondanom sem kell, Vili a család egyetlen gyereke volt,
s így a figyelem minden oldalról felé irányult. A nagyma-
mák lesték minden óhaját, az édesanyja kényeztette, fél-
tette, az apukája elõteremtette a biztos hátországot, azaz
a megfelelõ anyagi hátteret. Vili tehát valamiféle ideális
világban élt, ahol lesték a kívánságait, s elfelejtették fel-
készíteni a mindennapok küzdelmeire. Szóval a fiúcska
élete elsõ hét évében mentesült mindenféle konfliktus-
tól. 

Eljött az iskolába lépés idõszaka. Márciusban az édes-
anyjával ellátogatott abba az iskolába, amelyik a laká-
sukhoz közel esett. Végigsétáltak a folyosókon, lemen-
tek az iskola sportudvarára, bementek a tantermekbe,
látták az iskolásokat szünetben és látták tanulás közben
is. Szóval, mindent megszemlélt Vili. S elérkezett a dél-
elõtt azon pillanata is, amikor a tanító nénivel is talál-
koztak. Ildikó néni határozott tanítónak látszott. Kezet
fogott elõször Vili édesanyjával, majd Vilivel is. A fiú za-
varban volt, eddigi életében még nemigen nyújtott neki
senki sem kezet. Minden bizonnyal azt várta, hogy a ta-
nító néni megsimogatja a fejét, esetleg magához vonja.
Hát, ez nem következett be. Ildikó néni néhány jó ta-
náccsal látta el az anyukát, majd Vilihez fordult: „Ha-
marosan iskolás leszel. Erre fel kell készülnöd. A legfonto-
sabb, hogy mindennap idõben feküdj le! Sok-sok könyvet la-
pozgass! S ha az idõ engedi, akkor sokat legyél levegõn! Ha
mindezeket betartod, akkor kiváló iskolás lesz belõled!” –
Vili azt értette meg, hogy más lesz az élete. A tanító egy-
értelmû szavai, mondatai riasztóan hatottak. Néhány
perccel késõbb elköszöntek Ildikó nénitõl, és sétáltak
hazafelé. 

Ildikó néni tanácsait nem nagyon fogadták meg. A té-
vémûsorokat addig nézte Vili, ameddig akarta, a köny-
vek helyett is inkább internetes játékokkal múlatta az
idejét. Elérkezett a szeptember, Vili pedig átlépte az isko-
la küszöbét. 

Vilit a szeptemberi tanévnyitóra a teljes család elkí-
sérte. A nagymamák szeme csillogott a megilletõdöttség-
tõl, az anyuka alig-alig tudta a fia kezét a karjáról lefejte-
ni, az apuka fényképezõgépével az esemény valamennyi
pillanatát rögzítette. Az ünnepség után a huszonkét gye-
rek Ildikó néni vezetésével felballagott a második eme-
letre, ahol az osztálytermükbe vonultak. Itt a kísérõktõl
a tanító elköszönt. Becsukta maga mögött az ajtót, s a
gyerekekkel kezdett foglalkozni. A folyosón maradt szü-
lõk, hozzátartozók lassan elvonultak, kiürült az épület.
Ez az elválás nem tartott sokáig, hiszen az elsõ napon
csupán két órát kellett a gyerekeknek az iskolában tar-
tózkodniuk. 

A teremben Ildikó néni minden gyereket arra a helyre
kísért, ahol a helyét elképzelte. Vilit, mint alacsony gye-
reket az ablak felõli padsor elsõ padjába ültette. Az ülte-
tés mûvelete egy darabig eltartott. Mire mindenki elfog-
lalta helyét, addigra Vili megunta a dolgot, felállt, s hát-
rament egy kisfiúhoz, aki az utolsó padban kapott helyet.
Beszélgetésbe kezdtek, ám a tanító ezt gyorsan leállí-
totta.

– Vili, menj vissza a helyedre! – utasította a fiút. – Azon-
nal munkához is látunk.

A fiúnak nem igazán tetszett a tanító határozottsága.
Ehhez nem volt hozzászokva, de teljesítette Ildikó néni

kérést. Leült. A munka elkezdõdött. Azon az órán még
háromszor állt fel Vili. A tanítója mindannyiszor türel-
mesen, de igen határozottan hívta fel figyelmét a tanórai
viselkedésre. A társai csodálkozással nézték minden
megmozdulását. Többen gondolták, hogy biztos õ a leg-
ifjabb, s ezért is viselkedik óvodás módjára. 

Vili elsõ napja az iskolában nem volt nagysikerû. A ta-
nító nem kommentálta az édesanyának a fiú viselkedé-
sét, de megfogalmazta magában, hogy Vilivel másként
kell foglalkoznia, mint a többiekkel. 

Az elsõ hetekben Vili sokszor szegte meg a szabályo-
kat. A gyerek figyelme 15-18 percig tartott, utána min-
denképpen fel kellett állnia. A tanító hagyta, hogy kör-
bejárja a termet, ám ezt követõen vissza kellett ülnie a
helyére. Ez a módszer be is vált. Nagyobb problémát je-
lentett, hogy Vili képtelen volt az együttmûködésre. Az
egyik alkalommal a gyerekek csoportokban dolgoztak. A
négy csoport kapott egy-egy csomagolópapírt, s azon kel-
lett színezni. Mindenki választhatott, hogy az ábra me-
lyik részén kíván dolgozni. Vili is maga választhatta ki a
színezendõ területet. A munkát elkezdte, amikor az elõ-
re megrajzolt vonalat figyelmetlensége miatt elhagyta,
azaz más területet satírozott, akkor azonnal cserélni
akart Kristóffal. Már át is ment társa helyére, aki nem fo-
gadta el a felkínált cserét. Erre Vili a karjába harapott. Il-
dikó néni abban a pillanatban ott termett. 

– Mi történik itt? – hangzott a kérdés. 
– Ez harap! – süvöltötte Kristóf.
– Ez meg nem engedi, hogy azt színezzem!

Ildikó néni nem sokat magyarázott, Vilire nézett, s a
következõket mondta: 

– Ez a viselkedés egy elsõ osztályos gyereknél megengedhe-
tetlen. Nem dolgozhatsz a társaiddal. Most ülj le az én szé-
kemre, s gondolkozz el azon, hogy ezek után mit kell tenned!

– De… – a mondat nem folytatódhatott, mert Ildikó
néni úgy nézett Vilire, hogy a fiú jobbnak látta, ha elhall-
gat. 

Talán ez volt a legsúlyosabb összeütközés Vili és a ta-
nulótársak, illetve Ildikó néni között. A tanító nagy bá-
natára Vili nem jutott el odáig, hogy társától bocsánatot
kérjen. Meg volt gyõzõdve cselekedete helyességérõl. 

A tanító mindvégig nyugodt, következetes, határo-
zott irányításával Vili lassan-lassan megszokta azokat a
szabályokat, amelyeket az iskola elvár az elsõsöktõl. A fiú
pedig már nem élt vissza a környezetébõl engedékenysé-
get, szánalmat kiváltó alkati adottságával. 

Ildikó néni Vili anyjával lényegesen nehezebben bol-
dogult. Az anyuka nem akarta tudomásul venni, hogy ha
Vili apró termetû, ha alkatilag nyugtalanabb típus is, az-
az nagy mozgásigénnyel bír, az együttmûködés szabályait
mégis be kell tartania, mindennap újabb kihívásoknak
kell eleget tennie. Az anyuka azt látta, hogy a tanító kö-
vetelményeiben nem alkalmazkodik fia igényeihez, s ez-
zel sokat árt neki. 

Lassan közeledik a tanév vége. Ildikó néni kitartó, szí-
vós és egyértelmû pedagógiai munkájának köszönhetõ-
en Vili megszokta az iskolát, már képes a szabályokat be-
tartani, olykor-olykor ugyan még figyelmeztetni kell a
helyes viselkedésre, de már elsõ osztályoshoz méltón vi-
selkedik. Nagy utat jártak be az eltelt tanévben.

Csillag.qxd  2016.04.25.  11:53  Page 8



9

Mielõtt bárki megkérdezné, mi hiányzik? – sietve válaszo-
lok, a kötelezõ családlátogatásról van szó. Többnyire örü-
lünk, ha egy kötelezõ feladatot levesznek a vállunkról.
Kérdés, hogy ez mivel jár. Nem arra gondolok, hogy a
megszüntetett feladatot milyen más továbbiakkal pótol-
ják, hanem valóban felesleges volt-e a családlátogatás.

Amellett fogok érvelni, hogy a családlátogatás hasz-
nos. Talán furcsa, hogy érvelésemhez egy olyan történe-
tet választottam, mely nem az iskolai életbõl való – egy
gyermekjóléti szolgálat családgondozójának látogatása
egy nagy kamasz családjánál –, ráadásul célját tekintve
egy sikertelen látogatás, de… A történeten keresztül jól
láthatóvá válik, mit tegyünk azért, hogy a legnagyobb
„haszonnal” jöhessünk el egy családlátogatásról.

A gondozó felállt, indulni készült. Vitkovicsné mosolyt
erõltetett magára, kikísérte vendégét, de az megállt az ajtó-
ban, és újra elmondta, hogy feltétlenül értesítsék, ha Józsi is-
mét hazajön. Hosszan magyarázta, õ segíteni akar, neki ez a
dolga, azon dolgozik, hogy Józsi végleg hazajöhessen az ott-
honból. A harmadik búcsúzással a gondozó elment.
Vitkovicsnénak a tizenöt perces látogatás örökkévalóságnak
tûnt. Azt hitte, az ajtóban fognak gyökeret ereszteni, soha
nem lesz vége. Várt, míg a lépcsõfordulóban eltûnik a gondo-
zó – rettegett a gondolattól, hogy eszébe jut még valami és
visszacsenget –, letörölte arcáról a vigyort, betette az ajtót,
beakasztotta a biztonsági láncot.

A biztonsági lánc csörgésére a zárt szobaajtón keresztül
jött a kérdés:

– Elment?
– El! – sóhajtotta az asszony, s nekiállt elmosogatni a ká-

véscsészéket. – Kijöhetsz a sörödért. Nem hitte el, hogy beteg
vagy. Láttam a szemén, hogy nem hitte.

– Kit érdekel, hogy mit hisz! Egész nap csak a meló, ha ha-
zajövök, igazán megihatok egy sört, nem?! Mit akart már
megint?

– Mit, mit? Tudod te azt nagyon jól. Hogy töltötte Jocó itt-
hon a hétvégét.

– Hogy töltötte volna? Különben is, mi köze hozzá?
– Õ intézte el, hogy hazajöhessen hétvégére.
– És akkor már mindenhez joga van? Csak úgy idejön.

Még jó, hogy nem költözik ide. És te mit mondtál neki?

– Hogy egész hétvégén nem is láttuk! Elment a haverjaival
és reggel jött haza! Meg, hogy összehányt mindent és délután
ötkor jött ki a szobájából! Megivott egy liter ásványvizet, és
visszafeküdt! Ezt kellett volna mondanom?! Tévéztünk, be-
szélgettünk. Azt mondtam! – itt már remegett a hangja is és a
keze is.

Kicsúszott kezébõl a kávéscsésze. Káromkodott egy cikor-
nyásat. A férfi tudta, hogy felesége nem csak az összetört
csészének káromkodik. Jobbnak látta, ha csendben marad.
Hosszat kortyolt a sörösüvegbõl. Az asszony összesöpörte a
cserépszilánkokat. Az elejtett csésze, a csillogó szilánkok,
maga a söprögetés külön-külön elég lett volna, hogy szabad-
jára engedje felgyülemlett keservvel elegy dühét. Ehhez jött
még a férje faggatózása. Vészjósló erõvel csapta a szeme-
tesedénybe a törmeléket, de ezzel sem tudta kiadni minden
mérgét.

– Mindig én tartom a hátam! Te bebújsz a szobába, és még
miattad is nekem kell hazudoznom. Mondtam volna, hogy
nekiment az apjának?! Meg hogy az apja látni se akarja?!

A férfi hallgatott. Benne is kúszott fel az indulat, hogy az
asszony felemlítette a dulakodást. A fiára csak szégyennel és
haraggal tudott gondolni. Gondolatban már rég kitagadta.
Legszívesebben a nevét is visszavenné. 

Nem akarta feleségét jobban felbõszíteni, el kellett ismerje,
hogy az asszonynak igaza van, de nem állhatta meg szó nél-
kül.

– Tudom, hogy megint benyúlt a dobozba. Csak azt nem
tudom, mennyit lopott ki. Ötezret?! Tízezret?!

– Nem mindegy az neked? Egyszer is bementél hozzá? So-
ha! A két év alatt soha nem látogattad meg. Mindig egyedül
mentem.

– Nem kellett volna lopkodnia. Ha megbecsüli magát,
most is itthon lehetne. Mindene megvolt. A haverok, az kel-
lett neki.

– Mert te olyan sokat foglalkoztál vele!
– Én?! Mit foglalkoztam volna vele? Azt is egy héttel ké-

sõbb tudtam meg, hogy kirúgták az iskolából. Egy hétig lapí-
tottatok.

A csengõ beléjük fojtotta a szót. Dermedten nézték egy-
mást. A második csengetésre az asszony intett férjének a szo-
ba felé. Megvárta, míg a férfi bemegy, és csak aztán indult,
hogy ajtót nyisson. 

Korányi István Nem csak
magunk közt
Kinek hiányzik?
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A gondozó állt az ajtóban. Vitkovicsné kényszeredett moz-
dulattal tessékelte a konyhába, de a gondozó nem lépett bel-
jebb. A küszöb elõtt állva mentegetõdzött: – nem akar zavar-
ni, csak nem találja a bérletét, és nem esett-e ki a zsebébõl.
Vitkovicsné besietett a konyhába, noha biztosan tudta, hogy
nem lehet ott, a söpréskor észrevette volna. Kiszólt – tessék
bejönni, tessék csak megnézni, de itt nincs! Nem tetszett vé-
letlenül a táskájába tenni? A gondozó még mindig kint állt, és
a táskájában matatott. 

– Á, megvan, köszönöm! Néha azt sem tudom, hol áll a fe-
jem.

Vitkovicsné is megkönnyebbült, remélte, hogy vége az az-
napi megpróbáltatásainak. Behajtotta volna az ajtót, de a
gondozó semmi jelét nem mutatta, hogy elmenne. A küszöb-
rõl folytatta:

– Ha minden ilyen szép rendben lesz továbbra is itt ma-
guknál, akkor Józsi az ünnepekre már végleg hazajöhet. Majd
keresünk neki helyet, ahol folytathatja az iskolát. Ne aggód-
jon, haza fog jönni a gyerek.

Vitkovicsnénak már nem volt ereje egy udvarias mosolyra.
Kipréselt magából egy köszönömöt, és lassú, de határozott
mozdulattal becsukta az ajtót. Nekitámasztotta a hátát. A
távolodó léptekre fülelt, és a zárt szobaajtón túl lévõ férjére
meredt. Majd leeresztett szemhéjjal semmi mást nem akart,
csak beleolvadni az ajtóba.

Egy kis kiegészítés a történethez: ideiglenesen elhelye-
zett gyermek családba való visszahelyezése ügyében
megy a gondozó Vitkovicsékhoz. Környezettanulmányt
kell készítenie, fel kell mérje, hogy visszahelyezhetõ-e a
gyerek a családba.

Különbség és azonosság
a gondozó és egy tanító 
családlátogatása között

Kettõs státusz, kettõs szerep
A családgondozó esetében a család vagy önkéntes,

vagy gyámhatóság által kötelezett az együttmûködésre.
A tanító esetében a család együttmûködése önkéntes. Ez
a különbség meghatározó a családlátogatás szereplõinek
kettõs státuszában is. Egyrészt a hivatalos személy talál-
kozik az ügyféllel, másrészt a vendéglátó a vendéggel. Ez
a tanító és a család viszonyára is igaz. Azt tudjuk, hogy
Vitkovicsné vendéglátóként viselkedik, amikor kávéval
kínálja a családgondozót, aki vendégként elfogadja a ká-
vét. Azt csak sejthetjük, hogy a gondozó hangsúlyozot-
tan a vendégszerepben marad, és talán ez tereli el a tény-
leges helyzet feltárásától. Ennek persze számtalan továb-
bi oka is lehet. A teljesség igénye nélkül pár korlátozó
körülmény, mely akadályozza a gondozót a valós helyzet
megismerésében: 

– Valóban kíváncsi-e a családra, illetve a körülmé-
nyekre?

Úgy tûnik, az ideális helyzetet rajzoló prekoncepcióját
igyekszik igazolni a gondozó. Ezt az édesanya,
Vitkovicsné is megérzi, így nem esik nehezére – pestie-
sen szólva – megvezetni a gondozót. Tudja, hogy milyen

válaszokra vár a gondozó, és készséggel szolgál is a kívánt
válaszokkal. Ezt a feltételezést és a következõt is alátá-
masztani látszik a látogatás rövidsége. Tizenöt perc ká-
vézással együtt nem elég idõ egy ilyen kényes helyzet fel-
tárására.

– Kezelni, megoldani akarja-e a problémát?
Lezárni, ad acta szeretné intézni az esetet. „… Józsi ha-

zajöhet…”
Érezhetõ a kincstári optimizmus, a pozitív statisztiká-

ra való törekvés, melynek édes kevés köze van a tényle-
ges problémához.

– Haverkodás, szervilis viselkedés…
A kincstári optimizmus mellett érezhetõ egy bizonyos

mértékû szervilis hang a gondozó részérõl. Ez eleve kizár-
ja az irányított beszélgetés lehetõségét. Haverkodással és
szervilisséggel képtelenség rákérdezni azokra a dolgokra,
melyeket meg akarunk ismerni, csak a véletlen, vagy a
vak szerencse hozhatja felszínre a valós tényeket.

Melyik szereppel azonosuljon a tanító? A szülõk, még
ha vendéglátókként is viselkednek, biztosan tudják,
hogy vendégük hivatalos személy, és ezt nem fogják tud-
ni eltitkolni. Ez a szerepelvárás (interszubjektivitás: in-
terakció résztvevõinek kölcsönös elvárás- és szándéktu-
lajdonítása) nyilván hat a vendégre/tanítóra. Ugyanak-
kor mégiscsak vendéglátó/vendég szituációról van szó,
bár annak egy speciális helyzete a családlátogatás. Bár-
mily furcsa, egyszerre kell mindkét szerepet vinni, és a
pillanatnyi helyzet fogja meghatározni, melyik szerep vá-
lik hangsúlyosabbá. Az természetes, hogy több szerepünk
van, egy személyben lehetünk házastárs, szülõ, szüleink
gyermeke, pedagógus, vezetõ, beosztott, stb. Az is termé-
szetes, hogy egyik szerepünkbõl másikba lépve szerep-
készletünk más-más elemeit használjuk. Az ritkább, hogy
egyszerre két vagy több szerep szerint kell viselkednünk.
Képzeljük el, hogy gyermekemmel meglátogatom szülei-
met. Egy idõben vagyok szülõ és gyermek. Az interakci-
ók fogják meghatározni, hogy szerepkészletembõl mikor
mit használok. Így már nem is olyan furcsa, hogy két vagy
több szerepet kell vinnünk párhuzamosan.

A látogatás célja
A gondozó esetében a látogatás célja mindig szigorú-

an körülhatárolt, téma szerint célirányos. A tanító eseté-
ben, ha csak nem valami kirívó probléma ad okot a csa-
ládlátogatásra, nem annyira szigorúan behatárolt a cél-,
illetve témaválasztás. Következik ez abból, hogy tulaj-
donképpen egy rövid és egy hosszabb távú célja lehet a
látogatásnak. A rövid távú cél a család és otthoni kör-
nyezetének megismerése közvetlen tapasztalással. A
hosszabb távú cél a család megnyerése, partnerré tétele
az oktató-, nevelõmunkánkhoz. 

A témák
Míg a gondozó irányított, többnyire egyirányú (segítõ)

beszélgetést folytat, a tanító esetében jó, ha a kétirányú
beszélgetés lesz a jellemzõ, ami nem zárja ki, hogy irányí-
tott legyen.

A család készül a látogatásra, jó benyomást akarnak
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kelteni. Biztos kitakarítanak, és esetleg ropival, üdítõvel
várják a látogatót. Fontos nekik a találkozás, az a ritka
alkalom, amikor nem a fogadóóra szigorú idõhatárába
szorítva, gyermekük áll a figyelem központjában. Gyer-
mekük iskolai életérõl csak közvetett információik van-
nak. Minden bizonnyal szeretnének elsõ kézbõl tájéko-
zódni. Itt rögtön láthatjuk, miért fontos a beszélgetés
kétirányúsága.

Kezdhetjük a beszélgetést azzal, milyen képe van a
szülõknek gyermekük iskolai életérõl. Természetesen ezt
a képet árnyaljuk, illetve kiegészítjük a saját tapasztala-
tainkkal. Ezután mi informálódunk a gyermek otthoni
körülményeirõl: van-e külön szobája, vagy a tanulásra,
önálló tevékenységre elkülönített hely, milyen játékai,
könyvei vannak, kérhetjük, hogy ezeket mutassák meg.

További fontos téma a gyermek életmódja, a gyerek
otthoni rendje, idõbeosztása, tevékenységei. Mit szokott
önállóan végezni, mi az, amiben segítségre szorul, õ ma-
ga szokott-e segíteni, miben, van-e otthon állandó fel-
adata, ha van, mi az? Milyen közös tevékenysége van a
családnak, amiben mindannyian részt vesznek? 

A gyermek pozíciója a családban: kihez kötõdik a leg-
erõsebben? 

Jutalmazási, büntetési szokások: miért szokott dicsé-
retet, jutalmat kapni, milyen jutalmat? Miért kap bünte-
tést, milyen büntetést? Megjegyzés: ha szakmailag indo-
kolt, itt éljünk a tanácsadással!

A szülõk életmódja, életvitele, idõbeosztása; ezt a té-
mát a munkarend felõl közelíthetjük meg. Azonos vagy
változó munkarendben dolgoznak? Mikor indulnak ott-
honról, mikor érkeznek?

A szülõk szociális környezete: rokonság, baráti közös-
ség, szomszédok, kire számíthatnak, ha segítségre van
szükségük pl. gyermekre kell vigyázni stb.

A család anyagi helyzetére a fogyasztás felõl érdemes
rákérdezni. Voltak-e nyaralni? – ha nem, mikor voltak
legutóbb, hol? Természetesen itt az élményekre is érde-
mes rákérdezni, mellyel elkerülhetjük, hogy kikérdezés
jellege legyen a beszélgetésnek, és a társalgásjelleget tud-
juk hangsúlyozni. Megkérdezhetjük, hogy mi volt a csa-
lád legutóbbi nagyobb beruházása. Ha esetleg olyan dol-
got említenek, melyet mi magunk nem sorolnánk beru-
házások közé, ne minõsítsük, az is sokat elárul, hogy a
család beruházásnak élte meg a „kisebb” kiadást. Foly-
tatva a sort, milyen beruházást terveznek a közeljövõben
vagy késõbb?

További témákkal bõvíthetõ a beszélgetés, például ha
testvér(ek) van(nak) a családban, ahol elsõsorban a test-
vérek viszonyára, pozíciójára érdemes rákérdezni. Itt a
legfontosabbakat soroltam fel. Természetesen a gyerek
egyedisége meghatározza a megbeszélendõ témákat.

Technikai kérdések

Idõkeret
Kétirányú a kommunikáció és a társalgó jelleg a hang-

súlyos, mindemellett tudnunk kell irányítani a beszélge-
tést. Nem illendõ és nem célszerû háromnegyed óránál,
maximum egy óránál többet vendégeskednünk. Ahhoz,

hogy sort keríthessünk a megcélzott témákra, és azokat
megfelelõ mélységben ki tudjuk bontani a látogatási idõn
belül, a parttalan társalgás nem alkalmas, az csak irányí-
tott beszélgetéssel fog menni. Persze menet közben ejt-
hetünk egy-egy kevésbé fontos témát, vagy nem járjuk
körül olyan alapossággal, mint a központi kérdéseinket. 

A látogatás idõpontjának egyeztetése
Az a természetes, hogy a vendéglátó mondja meg, mi-

kor szeretné fogadni a látogatót. Így elsõ opcióként azt
gondolom, mi kérjünk idõpontot. Elképzelhetõnek tar-
tom azt a helyzetet is, hogy mi javaslunk idõpontot. Eb-
ben az esetben legalább két idõpontot érdemes felajánla-
ni, figyelemmel olyan körülményekre, hogy ne ütközzön
más programokkal, például népszerû tévésorozattal, je-
les sporteseménnyel stb. Az egyeztetéskor jelezzük, hogy
háromnegyed, maximum egy órára tervezzük a látogatás
idõtartamát.

Kötve hiszem, hogy a témák bármelyikérõl való tájé-
kozódásnak lenne alkalmasabb eszköze, mint a családlá-
togatás. Két témát emelek ki: a szülõk elképzelése gyer-
mekük iskolai életérõl és a gyermek otthoni életvitele,
pozíciója. A családlátogatás nélkül csupán hiányos és
közvetett ismeretünk lehet errõl a két témáról. Az elõb-
binél képet kaphatunk arról, hogy a szülõk miként viszo-
nyulnak az iskolához, fontosnak tartják-e gyermekük
kondicionálását, mit tartanak az iskola feladatának, mit
a családénak. Ezek ismerete nélkül aligha tehetjük part-
nerré a szülõket. Tudnunk kell, az iskola felõl nézve nem
mindig látszik, hogy a szülõk értékrendjében fontos az is-
kola. Ez még nem feltétlenül jelenti, hogy az ne bírna je-
lentõséggel a szülõk szemében. Sok esetben egyszerûen
arról van szó, hogy a mindennapi munkaterhek mellett
egyszerûen nem képesek megfelelõen odafigyelni erre is.

A másik témában szerzett tapasztalattal jobban meg-
érthetjük a gyermek iskolai viselkedését, magatartását,
viszonyait. Elég arra gondolnunk, milyen döntõ befolyá-
sa van a családi mintának a közösségben történõ pozíció-
foglalásra, -szerzésre.

Ön milyen feltételek mellett tartja visszaállíthatónak
a családlátogatás intézményét?

Nem kell kötelezõvé tenni
Alacsonyabb óraszám mellett
Kisebb osztálylétszám mellett

A jelenlegi feltételek mellett is
Ha betudják a kötelezõ óraszámba
További más feltételek, éspedig…

Az írásban felvetett témák közül melyik kettõt tartja a
legfontosabbnak? Ezekrõl hogyan tájékozódik?

Milyen további témát tart még fontosnak? Arról,
azokról hogyan tájékozódik?

Kérem, a kérdésekre adott válaszai mellett írja meg
véleményét a családlátogatás szükségességérõl vagy
szükségtelenségérõl a tanito@sprintkiado.hu címre!
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Az idegen szavak
használatáról

Az idegen szavak használatának kérdésében két nézõ-
pont áll szemben egymással: az egyik erõteljes harcot hir-
det a nyelvünkbe beszüremkedõ, azt „elárasztó” idegen
szavak ellen, míg a másik engedékenyebb választ ad: elv-
ben ugyan elítéli az általa szükségtelennek tartott idegen
szavakat, de a nyelvtörténetre hivatkozva napjainkban
is hasznosnak, sõt szükségesnek is tartja új fogalmak ide-
gen elnevezésének átvételét, s fölöslegesnek, esetenként
károsnak a mindenáron való magyarításukat. Noha a
két felfogás közt elvileg van átmenet, és található össze-
egyeztethetõ álláspont, mégis a rendszerint éles szembe-
állításuk folyamatos vitát szül. Kétségtelen, hogy az el-
múlt évtizedek során igen sok idegen szó, kifejezés került
be nyelvünkbe, fõként a közélet és a gazdasági élet, a
technika, a mûszaki, a mûszaki-tudományos nyelv, a ke-
reskedelmi és a gazdasági élet szókincsébe, nyelvezetébe.
Ez jórészt érthetõ, ugyanis a kiszélesült nemzetközi kap-
csolatok, a meggyorsult tájékoztatási lehetõségek, a kul-
túrák találkozása szolgálta és fölgyorsította e folyamatot,
s az addig jobbára ismeretlen idegen szavak lassan átke-
rültek a tudomány és a szakma világából közszavaink kö-
zé. Anélkül, hogy részletkérdésekbe merülnénk el, érde-
mes odafigyelnünk néhány tényre:

! az idegen nyelvbõl való átvétel szükségessége függ a
befogadó nép/közösség mûveltségi állapotától, szintjétõl
és nyelvének fejlettségétõl. Amely nép tagjai már meg-

próbálták szabályokba foglalni nyelvük rendszerét, nyel-
vi szempontból már saját nyelvük révén is gazdagodtak,
nem úgy, mint egy megelõzõ, avagy éppen kezdetleges
szinten álló nyelvközösség, amely többnyire megelégszik
a ’kölcsönzéssel’.2 Nyelvtörténeti tény, hogy a honfoglalás
elõtti és utáni idõkben nekünk is szükségünk volt olyan
idegen fogalom-megnevezések átvételére, mint pl. a tö-
rök eredetû ’búza’, a szláv ’konyha’, a latin ’iskola’ vagy az
olasz ’piac’. A XVIII–XIX. század nyelvújítói azonban
már tudatosan megalkották pl. az állam, anyag, gép szava-
kat. 

! Nyelvünk állapotának mai fokán nyelvhasználati
szempontból két csoportba sorolhatjuk nyelvünk idegen
szavait:

– szükségtelenek, mert magyar megfelelõje híven feje-
zi tartalmát (pl. differencia, komputer, struktúra, volu-
men);

– a magyar megfelelõvel pontosan és árnyaltan kife-
jezhetõ idegen szavak mellett elfogadjuk azonban pl. a
’technika’, ’modern’, ’probléma’, ’téma’ szavakat, mert ma-
gyarul csak körülírással fejezhetnénk ki õket, ugyanis
nyelvünkben sajátos új jelentés-, és/vagy stílusárnyala-
tot kaptak, mint pl. a ’juss’, ’perszóna’, ’virtus’. Azt azon-
ban mindig szem elõtt kell tartanunk, hogy egy-egy
idegen szót, még ha bizonyos helyzetekben szükséges
is, ne használjunk szüntelenül, mert szegényítheti a
nyelvet, szükségtelen használata pedig egybemossa,
eltünteti azokat a jelentésárnyalatokat, melyeket ma-
gyar rokon értelmû megfelelõivel is szabatosan kife-
jezhetünk.

D. Kenedli Eszter

E fönti kérdés és a rá adott – egymástól eltérõ tartalmú és indokú – vála-
szok nyelvhasználatunk „örökzöld” témái. A nyelvújítás korától a magyar
nyelv jelenével és jövõjével elhivatottan foglalkozó jeles személyek ismét
és ismét visszatértek e kérdéshez. Igen tanulságos a ma embere számára
is, s nem csak irodalmi és nyelvtörténeti értéke okán, Kosztolányi Dezsõ-
nek, Supka Gézának és Schöpflin Aladárnak a magyar és az idegen szavak
használatával foglalkozó írása, alkalmanként szellemi pengeváltása.1

Mostani írásunkban napjaink idegenszó-használatának gyakorlatát, az
azzal kapcsolatos nyelvi szempontokat ajánljuk olvasóink szíves figyel-
mébe.

Anyanyelvi figyelõ
Magyar szóval, avagy idegen szóval?
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! Lényeges különbséget kell tennünk az idegen sza-
vak használatának megítélésében, aszerint is, hogy értõ
szakmai körben, vagy fordítva: nagy nyilvánosságnak
szóló nyilatkozatokban hangoznak el.

! Az idegen nyelvi elemek mindenkori hátránya,
hogy nincsenek a nyelvi tudatba beágyazódva, emiatt,
aki nem ismeri eredetüket, nem tudja mihez kapcsolni
õket, esetleg téves asszociációkat társíthat hozzájuk. Az
idegen szavak használatát elsõsorban a nyelv célja, a
kommunikáció remélt eredményessége alapján kell meg-
ítélnünk; a közérthetõséget, a ’nyelvi demokrácia’ létre-
jöttét az idegen szavak fölösleges vagy túlzó használata
nem segíti, hanem gátolja. Ami biztos: régi keletû, már
meggyökeresedett, nyelvünkbe beolvadt jövevényszava-
ink nem okozhatnak nehézséget, a hasznos és szükséges
idegen szavakat elfogadjuk és megbecsüljük, de a fö-
löslegesek elterjedése és használata ellen – a nyelv sze-
líd eszközeivel, az anyanyelvi mûveltség fennmaradá-
sáért – vállalnunk kell a felelõsséget.

Az idegen szavak indok nélküli, gyakran fennhéjázó
használata még senkit sem varázsolt mûvelt emberré!
Annak forrása máshol keresendõ. 

A differencia esete 
a problémával,
avagy éppen fordítva…

Két olyan idegen szavunk, melyeket lépten-nyomon
hallhatunk: így, avagy fordítva, hogy már majdnem
mindegy.

A minap egy kedves ismerõsömhöz igyekeztem, ke-
zemben kis papírlappal, melyre egy pillanatra ránéztem,
mire legnagyobb meglepetésemre, egy számomra idegen
ember megkérdezte: ’Na, mi a probléma?’ Vásárláskor is
hallhatjuk gyakran: ’Ha valami probléma van, jöjjenek
vissza!’ A gyerekkel – hallhatjuk – probléma van.

Mit is jelent valójában ez a napjaink nyelvhasználatá-
ban igen elharapózott szó?

A ’probléma’ elsõ és alapjelentésében: „megoldásra vá-
ró elméleti/gyakorlati kérdés; kutatási feladat”.3 De szó
lehet egy vagy több, alapos megfontolást igénylõ ügyrõl,
olyan dolgokról, amelyek közül valamelyiket választa-
nunk kell, de nehéz a döntés. Ezekben a helyzetekben
valóban problémáról van szó. Bárkivel megtörténhet,
hogy valamit nem ért, s emiatt kérdéssel fordul olyan sze-
mélyhez, akitõl a választ várhatja. De ugyanígy lehetnek
’aggályaink’,’ bajaink’, ’gondjaink’; hibázhatunk, másként:
’elkövethetünk hibát’; ’támadhatnak nehézségeink’; életün-
ket számtalan ’bonyodalom nehezítheti’; érhet bennünket
’váratlan esemény’. Ezek azonban nem okvetlenül problé-
mák, legalábbis mindegyik biztosan nem.

Hasonló gyakorisággal halljuk az igencsak elterjedt
’differencia’ szót is. Ha egy üzletben a vásárlás során ’dif-
ferencia’ alakult ki, még nem tudhatjuk, mirõl is van
ténylegesen szó. Nem arról az áruról kapott az illetõ
számlát, melyet megvásárolt? Nem azt az árat kell kifizet-
nie, melyet elõzetesen a megvásárolt áru felett/alatt ol-
vasott el a pulton? Nem tudjuk pontosan, csak esetleg
azt, hogy valami nincs rendben. Az emberek között lehet

’ellentét’, ’nézeteltérés’, ’neheztelés’, ’összeszólalkozás’, ’vita’,
rosszabb esetben ’perpatvar’, de miért mindig ’differen-
cia’? Fogalmazzunk egyértelmûen, s a mondanivalónk
szabatos kifejezése helyett ne használjunk összemosó, az
adott helyzetet pontosan fel nem mutató, általánosító
kifejezéseket!

Pozitív – n e g a t í v
A címbeli két szó szókincsünk jól ismert latin eredetû

tagja. A maga helyén mindkettõ nemcsak helytálló, de
kifejezetten használandó. A matematika tudományában
’pozitív’ számról hallunk, a villamosságtanban ’pozitív’
töltésrõl is szólnak a hozzáértõk. Egy orvosi vizsgálat be-
fejeztével annak örülünk, ha ’n e g a t í v’ leletet kapunk.
A fényképészek ’n e g a t í v’ képet említenek. 

De mindig pontosan s jól használjuk e két szót? Bi-
zony, nem. Nem öröm, ha azt tapasztaljuk, hogy e két
hasznos és ma már elfogadott két szavunk más, szintén
fontos, sõt kifejezõbb szavunk, szavaink kárára terpesz-
kedik. Híradásainkban, ha a hír kedvezõ, akkor egészen
biztos, hogy ’pozitív’, de ugyanígy, e jelentésben egy elért
eredmény is, mikor pedig az lehetne ’nagyszerû’, ’kima-
gasló’, ’figyelemre méltó’, ’örömteli’, ’régen várt’, ’értékes’,
’világraszóló’. Miért és mitõl ’pozitív’ egy-egy eljárás, ami-
kor – jelentését illetõen – ugyanúgy lehetne ’eredményes’,
’célravezetõ’, ’hasznos’, avagy éppen ’helyes’ is? Miért ’po-
zitív’ választ kapunk, amikor mi ’helyeslõt’ vagy ’megerõsí-
tõt’ várnánk? Vagy valakinek miért ’pozitív’ tudomása
van egy ügyrõl, a ’biztos’, az ’egyértelmû’ vagy a ’bizonyított’
helyett? És hányszor hallhatjuk valakirõl az egyébként
örömteli megállapítást, hogy ’pozitív’ a megítélése? De
miért nem ’kedvezõ’ vagy ’elfogadott’? 

Ne legyünk „igazságtalanok” a ’n e g a t í v’ szóval sem!
Eltekintve a már fentebb említett orvosi leletered-

ménytõl, amikor a ’n e g a t í v’ megnyugtató vizsgálati
eredményre utal, e szó nemleges, tagadó, elutasító jelen-
tésû. Nemkívánatos mértékû és módú elterjedésére utal
pl. a   n e g a t í v, azaz: elutasító, nemleges, tagadó vála-
szon át a   n e g a t í v, azaz: hátrányos, kedvezõtlen meg-
ítélésû, rossz tulajdonságokon át a   n e g a t í v, azaz: ártal-
mas, elítélendõ, káros magatartásig, nézetekig bezárólag.

Mint cikkünk elején írtuk, jövevény- és idegen szava-
ink jelentõs része ma már elismert és megbecsült egysége
nyelvünknek. Ez az állapot azonban csak addig marad
fenn, amíg a laza, esetenkénti téves értelmezés és hasz-
nálat ki nem veti õket köznyelvünkbõl. 

Vigyázzuk helyes és pontos használatukat!

Jegyzetek
1 Ld.: Kosztolányi Dezsõ: Nyelv és lélek. Szépirodalmi

Könyvkiadó, Budapest, 1971.
2 Ld.: Bárczi Géza: A magyar nyelv életrajza. Gondolat,

Budapest, 1975.
3 Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára.

Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002 (534. o.) – Elsõ ki-
adás: 1994; Második, átdolgozott kiadás: 2002; Válto-
zatlan lenyomat: 2004.
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Az írásbeliséggel való élményszerû találkozás lehetséges
módja a kreatív írás, ami „… eredeti formájában olyan
szervezett keretek között történõ írásgyakorlat, amely a
különféle mûfajokban való alkotás szabályait igyekszik
megtanítani változatos, értékelõ, elemzõ, kritikai mód-
szerekkel. Az írásgyakorlat célja: az idõk folyamán kiala-
kult szövegszerkesztési és alkotási fogások elsajátítása
után az író legyen képes a szabályszerûtõl, a kánontól
való tudatos eltérésre.”1 Az eredetileg a felsõoktatásban
megjelenõ tantárgy keretében a tanítás különbözõ mó-
dozatait dolgozták ki: az egyéni alkotások felolvasásától,
elõadásától a példaszövegek írástechnikai elemzéséig
vagy megadott témára írt szövegekig – mindezt munka-
csoportokban vagy tutoriális megbeszélések keretében.2

Napjainkban hazánkban is terjed a kreatív írás mint a kü-
lönféle mûfajokban való alkotás szabályait bemutató, az
irodalmi alkotást elõkészítõ folyamat oktatása. Az elsõ
ilyen egyetemi kurzust Lackfi János és Vörös István indí-
totta a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen 2004-ben.3

De mit érthetünk a közoktatásban a kreatív írás elneve-
zés alatt? Samu Ágnesnek az iskolai oktatás számára írt
Kreatív írás címû könyvében ez olvasható: „A kreatív írás
gyakorlatába leginkább a versek, rövid történetek, no-
vellák, dalok, naplók, monológok, jelenetek tartoznak –
olyan mûfajok, amelyek már témaválasztásuk révén is
személyes jellegû megszólalást tesznek lehetõvé, segítik
az egyén személyiségének fejlõdését, társadalmi megnyil-
vánulásainak hatékonyságát, fejlesztik önbizalmát és he-
lyes önértékelését, azaz az önkifejezés eszközei.”4 A szer-

zõ láthatóan a kreatív írás szorosabb értelmére alapozza
gyakorlatait, a fogalom eredeti jelentéséhez igazodva iro-
dalmi szövegekbõl indul ki, valamilyen szépirodalmi mû-
fajban történõ alkotáshoz kapcsolódik gyakorlataival. A
következõ oldali példa az ELTE Gyertyánffy József Gya-
korló Általános Iskola mûhelyébõl került ki, Perényi Sá-
ra 2. osztályos tanuló alkotása.

Van azonban a fogalomnak egy tágabb értelmezése.
Kreatív írás alatt a legtöbb módszertani szakirodalom a
fogalmazás, a szövegalkotás változatos módszerek, té-
mák és munkaformák felhasználásával történõ gyakorlá-
sát, fejlesztését érti. A megnevezésben a fõ hangsúly a
kreativitáson, a szokványos iskolai fogalmazási felada-
toktól való eltérésen van. A tágabb értelemben vett kre-
atív írásgyakorlatok inkább módszereikben, munkafor-
májukban, a feladat (alkotó) jellegében igyekeznek a
megszokottól eltérni, újszerûek lenni; és nem szükséges
irodalmi alkotásokhoz kötõdniük. Fõ céljuk a kreatív,
ötletgazdag szövegalkotás, fogalmazás gyakorlása. Eze-
ket a feladatokat fõleg akkor alkalmazzuk, amikor az el-
sõdleges célunk a tanulók szövegalkotási kompetenciá-
jának a fejlesztése.5 Az ilyen jellegû írás az utóbbi idõben
egyre inkább terjed az anyanyelvi oktatásban.6

De vajon mitõl más egy kreatív írásgyakorlat, mint a
hagyományos fogalmazási feladat? Egyrészt a gyakorla-
tok érdekessége, élményszerûsége, változatossága, alko-
tó jellege és az ebben rejlõ motiváló erõ adja másságukat;
illetve a változatos munkaformák, módszerek alkalma-
zása.7 Fontos, hogy a pedagógus csak a kereteket hatá-

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 (3.)
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rozza meg; és engedje a szabad, önálló írást, az alko-
tást. Az elkészült munka bemutatásának (publikálá-
sának) nagy hangsúlyt kell kapnia.8 A társak és a tanár
visszajelzései nagyon fontosak az ilyen jellegû gyakorla-
tok során; ahogy az is, hogy ne csak engedélyezzük, de
várjuk is el a szerzõtõl a szöveg újragondolását, javítá-
sát, és ehhez kapjon segítséget – akár társaitól, akár a
pedagógustól. Tanulságos Kolláth Erzsébet szakvezetõ
tanító9 gyakorlata, amirõl az osztályával kiadott verses-
kötet kapcsán vele készült interjúban beszél: „A fogal-
mazások esetén megtanítom az alapokat, de fontosnak
tartom, hogy a gyerek egyszerûen csak írjon, hogy kiírja
magából, amit szeretne. Fogalmazásban például pirossal
nem javítom a helyesírási hibákat, hanem annak aljára,
ceruzával írom helyesen a rontott szavakat; és úgy javít a
gyerek, hogy azt kell lemásolnia, amit én ott kiírtam. Az
õ szellemi munkáját semmiképp sem szeretném el-
rontani rossz élménnyel, hogy az írása hemzseg a piros
jelölésektõl. Így csak a kudarcélmény erõsödik, hogy
mennyi hibát vétett, s eltûnik az õ saját története.”10

A javításátdolgozás kooperatív tevékenység legyen:
együttgondolkodó, javaslattévõ, mérlegelõpróbálgató
mûvelet, amelyben írópárok mûködnek együtt, vagy ki-
sebb csoportok – az osztály, ha úgy tetszik, íróközösség-
ként funkcionál. Az írásmunkán való változtatás lehetõ-
sége már csak azért is fontos, mert az írás rekurzív tevé-
kenység. A jó szöveg létrejötte visszatérõ, ismétlõdõ
lépésekbõl álló, komplex és dinamikus folyamat,
amely a tervezés, a piszkozat megírása és az átdolgozás
fázisaiban alakul ki. (A megjelenõ mûvek még két to-
vábbi szakaszon is keresztülmennek: a szerkesztésen és a
kiadáson.)11 Mindebbõl az is látható, hogy a kreatív írás

szoros összefüggésben áll a fogalmazástanítás folya-
mat alapú megközelítésével; nem csak abban az érte-
lemben, hogy szövegkorrigálóátdolgozó folyamatként
gondolja el a kész (jó) szöveg létrehozását; hanem abban
az értelemben is, hogy a teljes szöveg önálló létrehozásá-
ig fokozatosan, és apró, ám komplex lépesekkel12 vezeti
el a gyerekeket. A szorosabb és tágabb értelemben vett
kreatív írásgyakorlatok egymásra építhetõk – a tágabb
értelemben vett gyakorlatok végzésével felkészíthetjük a
gyereket a szorosabb értelemben vett kreatív írásra, a kü-
lönbözõ szövegtípusokban való önálló írásra. Ez a foko-
zatosság a szövegalkotás önállósításában is tetten érhe-
tõ: a közös írástól különbözõ kooperatív írásgyakorlato-
kon keresztül vezethet az út a teljes szöveg(ek) önálló
megalkotásáig.13 És ez a folyamat az újabb és újabb szö-
vegtípusok megalkotásának tanulásakor újraindítha-
tó…

Az alábbiakban a szorosabb és tágabb értelmében vett
kreatív írás gyakorlataiból mutatunk be néhányat;14 olya-
nokat, amelyek alsós gyerekekkel is végezhetõk, még ha
egyikük-másikuk némi átalakításra szorul is: az önélet-
rajzi regényrészlet írása helyett nyilván inkább naplóbe-
jegyzés íratása célszerû ezen az iskolafokozaton. Ám ér-
demes mindig szemhatáron tartani a differenciálás, NB
tehetséggondozás szempontjait is, ami az egész tanítási
folyamatban elengedhetetlenül fontos; a fogalmazásta-
nítás meg egyszerûen elképzelhetetlen nélküle, annyira
széles skálán mozognak azok a kompetenciák, amelyek
mûködnek a szövegalkotási folyamatban. (Nem vélet-
len, hogy a Zsolnai-program annak idején másodikban
indította a fogalmazást mint írásbeli szövegalkotást azok-
kal a gyerekekkel, akik erre már érettek voltak.)
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Néhány példa tágabb 
értelemben vett 
kreatív írásgyakorlatra15

Szöveg közadakozásból
Mindenki ír egy mondatot, ami éppen a leghamarabb

az eszébe jut. A tanulók 6-8 fõs csoportokba rendezõdve
a saját mondataikat összeillesztve igyekeznek egy szöve-
get létrehozni. Ha szükséges, akkor az eredeti mondato-
kon változtathatnak. Végül adjanak címet az elkészült
írásnak. A megoldások reflexiója során érdemes te-
matizálni, mit és miért kellett változtatni az eredeti mon-
datokon, hiszen így fedeztethetõ fel a szövegmondat és
rendszermondat közti különbség; az, hogy a mondatok
szövegbe kerülése, a koherencia, szövegkohézió mit je-
lent a mondatformálás szempontjából. Empirikus szö-
vegtapasztalataikat, az írásgyakorlat során szerzett belá-
tásaikat így hatékonyabban kamatoztathatják saját szö-
vegalkotási gyakorlatukban. 

Szövegalkotás megadott szavakkal
Bármilyen szövegtípusban alkothatnak a diákok. A

lényeg az, hogy a megadott szavakat felhasználják a fo-
galmazásukban. Ilyenkor olyan régies vagy tájszavakat is
adhatunk, amelyek jelentését kevésbé ismer(het)ik a
gyerekek. A szavak jelentését csak a szöveg elkészülte
után mondjuk meg nekik. Mókás jelentésû szövegek jön-
nek, jöhetnek így létre, miközben a nyelvi humor egy le-
hetséges forrásával kapcsolatos tapasztalatokat is szerez-
nek tanítványaink; akik, felfedezve a szójelentés és a
kontextus össze nem illését, a szójelentés, szövegérte-
lem, szöveghatás összefüggéseivel kapcsolatos tapaszta-
latokra is szert tesznek, ami nem kevés tanulsággal szol-
gálhat saját szövegalkotási gyakorlatuk számára. 

Példák: zsenyeg ’zajong, zsibong’; dangubál ’ácsorog’;
güzmölõdik ’majszol’; kesely ’fakó’; kihalámol ’mohón kisze-
di a javát’; lelippen ’leguggol’; macsámka ’paprikás krumpli’;
megcsipar ’megcsíp, megharap’; mirmió ’szörny’

Párbeszédpótlás
Egy félbehajtott lap fölsõ felét csíkokban bevagdos-

suk. Adunk minden tanulónak egy ilyen lapot. A lapra
mindenki ír egy kitalált párbeszédet úgy, hogy az egyes
megszólalások egy-egy csíkra kerüljenek. Ha elkészül-
tek, akkor az egyik szereplõ megnyilatkozásait (vagyis
minden második csíkot) kihajtogatják a gyerekek. Az így
létrejött hiányos párbeszédet átadják a szomszédjuknak.
Így mindenki kap egy hiányos párbeszédet. A feladat az,
hogy kiegészítsék ezt a párbeszédet. Ezt követõen hason-
lítsuk össze az eredeti és újabb verziót. 

Mondatbefejezések
Elkezdett mondatok befejezése, továbbírása, törté-

netté kerekítése; történetbe ágyazása (történetépítés a
megkezdett mondat köré) stb.

Mi lenne, ha……………..
A legrosszabb napom az volt, amikor………….
Azt nem szeretem a felnõttekben, hogy…………..
Ha jó kedvem van, akkor…………….

Ha rossz a kedvem, akkor………………
A legjobban annak tudok örülni, ha……………………

Önéletrajzi regényrészlet
Képzeld el, hogy most írod az önéletrajzi regényedet. A re-

gény 300 oldal lesz. Éppen a 151. oldalnál tartasz. Írd le ezt
az oldalt! 

Az életesemények történetté formálása szövegterve-
zési gyakorlatként és epikapoétikai tapasztalatként sem
jelentéktelen, hiszen annak megítélése során, mi kerül-
het az életükrõl szóló történetmesélés idõbeli középpont-
jába, fontos belátások birtokába juthatnak egy-egy szö-
veg belsõ arányait illetõen a gyerekek; miközben felfe-
dezhetik az életidõ/külsõ idõ és a szövegvilágbeli idõ ösz-
szefüggéseit.

Képhez szöveg
a) Válasszunk egy olyan festményt, fotót, amelyen va-

lamilyen jelenet, személy(ek) látható(k). Ehhez a kép-
hez adjunk feladatokat.

Írd le, mirõl beszélgethetnek a képen szereplõk!
Meséld el, hogy kerültek ide a képen látható alakok!
Fogalmazd meg, hogyan folytatódik a történet!
Mutasd be a képen látható alako(ka)t!
Mutatkozz be a képen látható személy nevében!
Készítsétek el a képen látható személy(ek) karakterlapját!

(Bátran támaszkodjunk a szerepjátékos diákjaink tapasz-
talatára!)

Írj sms-t (e-mailt, naplóbejegyzést, blogot stb.) a képen lát-
ható személy(ek) nevében!

Készítsétek el a képen látható személy(ek) facebook-pro-
filját!

b) Mutassunk egy vagy több filmkockát (rajzfilmkoc-
kát, képregénykockát). Kapcsoljunk ehhez feladatokat.

Készítsd el annak a (rajz)filmnek (képregénynek) a forga-
tókönyvét,16 amelynek ezek a kezdõ, középsõ vagy befejezõ
képei!

Írj ehhez a képhez párbeszédet vagy monológot / feliratozd
a képregénykockákat!

Készítsd el az adott (rajz)film-/képregénykockákhoz a tör-
ténet rövid, néhány soros összefoglalóját!17

Szorosabb értelemben vett
kreatív írásgyakorlatok:
Szövegalkotás különbözõ
mûfajokban, mûformákban

Meseírás különbözõ mesetípusokban
A csalimese, láncmese, tanító állatmese különösen al-

kalmas mûfaj az ilyen jellegû feladatadáshoz. Az alábbi
okmagyarázó mese az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló
Általános Iskola 2. b osztályában keletkezett 2014 tava-
szán, orgonanyíláskor, amikor a gyerekek és a tanító el-
gondolkoztak azon, vajon miért is van lila orgona… A
létrejött szöveg jól reprezentálja a családi és az iskolai
literális környezet jótékony hatását az írásbeli szövegal-
kotási képességek fejlõdésére, hiszen a fogalmazás tan-
tárgyi tanulását megelõzõen íródott, és korántsem ez volt
az egyetlen figyelemre méltó alkotás az osztályban. 
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További témaötletek eredetmítosz, eredetme-
se/okmagyarázó mese írásához: 

Miért kunkori a malac farka?
Miért fehér a hó?
Miért hoz szerencsét a kéményseprõ?
Miért van hosszú nyaka a zsiráfnak?
Miért van hosszú nyaka a hattyúnak?
Honnan jön a visszhang?
Miért repülnek V alakban a vadludak?

Minden megismert mûfajhoz kapcsolhatunk azonban
ilyen jellegû írásfeladatot. Az alábbi históriás ének pél-
dául történelmi olvasmányok feldolgozásának folyama-
tában jött létre a fent említett osztályban, a 2015/16-os
tanévben.

Bodor Emma, Szalkai Balázs, Ivitz Zsófi, Perényi Sára

Nándorfehérvár viadala 

Csupa félelem a keresztyén népség,
mert a törököt meglátni vélték.

Bevették már Konstantinápolyt,
öntöttek rájuk tûzgolyózáport.

Útjukba akadt a szép Magyarország,
Nándorfehérvára állta el útját.

Megjött Hunyadi: „Megmentem népem!”
E szép országot meg is védelmezem.

Háromszáz ágyú egyszerre dörren,
a szép vár falai romokba dõlnek.

Török zászlós szalad a várban,
kitûzni készül zászlót a bástyára.

Dugovics Titusz azt a bástyát védte,
ránehézkedett: lerántotta a mélybe.

Mindketten holtan hulltak a földre,
de a nemzeti lobogót megvédelmezte.

A török hajózárat a magyar szétverte,
a vízicsatát ezennel megnyerte.

A véres csatát a magyarok nyerték,
a török fenekét jól szétverték.

Hunyadi János boldogan hunyt el,
Hunyadiék sírboltjába temették õt el.

Vers adott formára többféle változatban
a) Írj verset az adott vázlat alapján! Minden vonal egy

szó helyét jelöli!

b) Írj a képhez (mellékelünk a versvázlathoz egy ké-
pet) egy verset úgy, hogy a vers illusztrációja legyen!

c) Megadunk a verses vázlatban néhány kulcsszót.
d) Megadjuk a vers címét.

Cím és szöveg 
Megadott címekhez hír, tudósítás, interjú stb. alkotása

Szövegtranszformációk
Közlésformaváltás 
Írd át az elbeszélõ részt párbeszédes formába! (És for-

dítva.)

Farkas Lotti–Perényi Sára: A gyerekek és az orgona
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Mûfaj-transzformáció
Alakítsd át a mesét elbeszéléssé (és fordítva).
Szövegformaváltás
Vers prózává alakítása (és fordítva). 

Védõbeszéd
Bármilyen irodalmi hõs18 tettének megítéléséhez ké-

szíttethetünk védõ- vagy vádbeszédet.

Mi történt elõtte? Mi történt utána?
a) Olvassátok el az alábbi párbeszédet!19 Kik között

folyhatott a párbeszéd?
b) Írjátok meg a párbeszéd kezdetét, amelybõl kiderül,

hogy ki és kivel, miért beszélget!
c) Készítsétek el a párbeszéd folytatását, befejezését!

Történetalkotás más kiindulással
Keressünk egy nem túl hosszú történetet, mesét, no-

vellát. Alakítsunk ki a tanulókból három csoportot. A
szöveg bevezetõ mondatát adjuk az egyik, a befejezõ
mondatát a másik és az elbeszélõ rész középsõ mondatát
a harmadik csoportnak. A tanulók feladata: a kapott
mondatokat a meghatározott, azaz eredeti helyükön
hagyva fogalmazzanak egy rövid történetet. Ilyenkor ér-
demes az elkészült munkák meghallgatása után az erede-
ti mûvel is megismertetni a diákokat. Dolgozhatnak a
diákok egyénileg, párban vagy akár csoportban is.

A kreatív írás szerves része a publikálás, közreadás le-
hetõségének biztosítása. Ennek szép példája Kolláth Er-
zsébet és 4-es osztálya versfája az ELTE Gyertyánffy Jó-
zsef Gyakorló Általános Iskolájában.
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A kerettörténet (storyline) módszer egy Magyarorszá-
gon még alig ismert*, élményalapú, felfedeztetõ tanítási
forma, amely világszerte egyre népszerûbb. Kutatócso-
portunk olyan pedagógiai modulok kidolgozását tûzte ki
célul, amelyek segítségével a gyerekek alkalmazni tud-
ják a közismereti tárgyakon elsajátított tudást a min-
dennapi élet során felmerülõ problémahelyzetekben.
A 90-180 perces modulok folyamatát egy tanév alatt, mi
epizódokból álló történetnek tekintjük, ahol egy-egy
epizód egy-egy megoldandó problémát jelent. Ezért is
választottuk a kerettörténet (storyline) módszert prog-
ramunk megvalósításához.

Fotó: Múzsafotó

A gyakorlati életre nevelés nevelési-oktatási program
az általános iskolák 8 évfolyamára készült. A program
gerincét moduláris egységek alkotják, melyekbõl 7 kife-
jezetten alsó tagozatban alkalmazható. A modulok a
kérdéses szempontok alapján (és sok egyéb szempont
alapján) kereshetõek az OFI gyûjteményében:
http://ofi.hu/search/lesson. A tanítók itt maguk beállít-
hatják a szûrõfeltételeket az egyéni szempontjaik szerint
– a rendszer kilistázza az érdeklõdésüknek megfelelõ mo-
dulokat.

A megírt modulok olyan tanulási alapot biztosítanak,
amelyekben a tanulók gyakorlati élethez kapcsolódó is-
meretei és az azokhoz kapcsolódó kompetenciák fejleszt-
hetõk. Javasoljuk, hogy a pedagógusok a továbbiakban
ezeket a modulokat az iskolák helyi környezetére, a ta-
nulócsoportokban vázolható tanulási utakra adaptálják.

A gyakorlati életre nevelés program megalkotásakor
fontos szempont volt az is, hogy egyrészt illeszkedjen az
egész napos iskola keretrendszerébe, másrészt, hogy tö-
rekvéseiben az újító szándék mellett magába olvassza és
fölhasználja, integrálja a haladó hazai hagyományokat, a
különbözõ iskolákban kialakult jó gyakorlatokat. 

Mind a gyakorlati életre nevelés téma, mind a keret-
történet (storyline) módszer a problémamegoldó gon-
dolkodást, a saját tapasztalás útján történõ ismeret-
szerzést helyezi középpontba. Az élményközpontú ta-
nítás során sokféle kompetencia, készség, képesség fej-
leszthetõ játékos formában és a felfedeztetõ tanulásban a
gyakorlati életre történõ felkészülés számos területén.
Kutatás-fejlesztésünk azt célozta meg, hogy a gyakorlati
életre nevelés területben rejlõ módszertani lehetõsége-
ket a kerettanterv teljes mértékben kibontakoztassa, és
megalapozza a fejlesztési munkát, módszertani újítással
segítse a változó tanárszerepeket, illetve az iskolák társa-
dalmi szerepekre való felkészítését, támogassa az aktív
tanulásra építõ iskolai gyakorlatot.

Fotó: Múzsafotó

Lippai Edit Életre nevelés

Ízelítõ az OFI új, Nevelési-oktatási programok
címû fejlesztéseibõl

* Egy megvalósított kerettörténetet bemutató kisfilm elérhetõ a
www.tanitonline.hu oldalról is: Filmtár › Módszertan › Storyline
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A kerettörténet (storyline) módszer lényege, hogy
partneri viszonyt teremt a tanár és a diákok között. A ta-
nár tervezi az események vonalát, láncolatát („line”),
de a diákok alkotják meg, fejlesztik a történet részlete-
it („story”). A terv magában foglalja a tantervi tudás-
anyag elsajátítását és a készségek gyakorlását, ugyanak-
kor a történet alakítása biztosítja a diákok számára a bel-
sõ motiváció kialakulását, és az érzelmi elkötelezõdést.
A tanár és a tanulók olyan forgatókönyvet alkotnak,
amelynek keretét a kulcskérdések adják: ebbõl áll össze a
történet.

A változatos munkaformák lehetõséget adnak a vál-
tozatos csoportbontásokra, ami további alkalmakat
nyújt a tanárnak az egyéni fejlesztésre.

Mivel a történet a valós életet tükrözi, a diákok sze-
mélyesnek érzik – „benne vannak” –, a tulajdonuk, nõ a
bizalmuk, így a sikerélményük a meghatározó.

Az akár több epizódon keresztül folytatódó történet
során bizonyos készségeket úgy gyakoroltathatunk, hogy
az nem unalmas a gyermek számára. Fontos a kölcsö-

nösség: ahogy a diák függ a tanár vezetésétõl, a tanár
is függ a gyerekek aktivitásától és részvételi hajlandósá-
gától. A tanár a tervezésnél figyelembe kell vegye, hogy
mekkora mozgásteret enged a gyerekeknek, és hogy ru-
galmasan, óvatosan kell terelnie õket, hogy a megfelelõ
ismereteket elsajátítsák. A gyerekek kutatnak, gyakorol-
ják a készségeket, majd beépítik az új ismeretet a régi tu-
dásukba – fontos a kontextus. A történet folytonossága
segíti a gyermeket a tanulásban. A jó történetben izga-
lommal várjuk a folytatást, mindenki kíváncsi, mi fog
történni a következõ alkalommal. Ez a várakozás tartja
fenn az érdeklõdést, az új információk szerzésére irányu-
ló igényt.

Kapcsolódó linkek (2013–2015):
http://ofi.hu/gyakorlati-eletre-neveles-nevelesi-

oktatasi-program 
http://ofi.hu/modszerek/kerettortenet-storyline
Aktualitások (2016–):
https://www.facebook.com/groups/edularp/

! ! !

A Nagy Sportágválasztó rendezvények sajátossága, hogy a
gyakorlatban igyekszik kedvet csinálni a sportoláshoz, a fel-
sorakozó több mint 100 sportág díjmentes kipróbálásá-
nak lehetõségével.

A május 27–28-i Budapesti Nagy Sportágválasztó,
elsõ (péntek) napja kife-
jezetten az elõre beje-
lentkezett oktatási in-
tézmények számára fenn-
tartott nap, míg szomba-
ton a családoké a fõsze-
rep. 

A pénteki, oktatási napon a
szervezõk  KERESIK A NAGY
SPORTÁGVÁLASZTÓ LEG-
SPORTOSABB ISKO-
LÁJÁT. 

A felhívás gyõz-
tese: a XVIII. Bu-
dapesti Nagy
Sportágválasztó

rendezvényre a legtöbb gyermekkel érkezõ intéz-
mény. 

Természetesen a díjazás sem marad el, hi-
szen a nyertes iskolát az esemény után ku-

pával és oklevéllel jutalmazzuk. 
A díjat személyesen, dr. Kiss Ger-

gely háromszoros olimpiai bajnok
vízilabdázó, a Nagy Sportágvá-
lasztó szóvivõje adja át.

Várjuk az oktatási intézmények
csoportjainak bejelentkezését a

www.sportagvalaszto.hu
oldalon elérhetõ on-line regisztrá-
ciós felületen, vagy a letölthetõ je-
lentkezési lap visszaküldésével. 

Keressük a Budapesti Nagy Sportágválasztó
legsportosabb iskoláját!

2016. május 27–28. (9.00–17.00)
Merkapt Sportközpont,

Budapest, X., Maglódi út 12/A
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Több szakirodalmat végiglapozhatunk, szinte egysége-
sen mindegyikben azzal találkozunk, hogy a szöveges fel-
adatokat nagyon kötött lépéssorozatban (szigorú algorit-
mus szerint) kell megoldatni. 

A szöveg megismerése (meghallgatása illetve elolva-
sása) után 

– ki kell gyûjteni az ismert adatokat, 
– ki kell emelni a kérdést, 
– aztán megoldási tervet készítünk, 
– a kijelölt mûveletet, mûveleteket elvégezzük, 
– végül az ellenõrzés után válaszolunk a kérdésre.
És bizonyára mindnyájan törekszünk arra, hogy kiala-

kítsuk a tanítványainkban ezt a szokásrendet, sokszoro-
san tudatosítva a lépéseket. De nem tagadhatjuk ma-
gunk elõtt sem, hogy a szöveges feladatok megoldásával
kapcsolatban sokszor élünk át kudarcokat a gyerekekkel
együtt.

De miért megy ez ilyen nehezen?
Túl kevés szöveges feladatot oldatunk meg? Elmu-

lasztjuk talán mindig következetesen elvárni valamelyik
lépést? Vagy nem dolgozunk ki egy-egy típust nagyon
alaposan, mielõtt egy következõ feladatfajtára áttér-
nénk? Lehet, hogy csak a minden tanulási folyamatot
gátló koncentráció-visszaesés a sikertelenség oka? Vagy
máshol kellene keresnünk a nehézségeket?

Most egy – a felsoroltaktól
eltérõ – okról fogok szólni1

Arra szeretném irányítani a figyelmet, hogy az elsõ lé-
pés – „A szöveg megismerése” – után legtöbbször hiány-
zik a talán legfontosabb lépés: a szöveg valódi megér-
tése. 

És nem csak arra gondolok, hogy esetenként lehetnek
a szövegben a kisgyerek számára ismeretlen szavak. Ezek
értelmezésére is gondot kell fordítanunk. De a megoldá-
si folyamat elindulását még súlyosabb, mélyebb értel-
mezési problémák gátolhatják! Olyan problémák,
amelyekre fel sem tudunk figyelni, mert a szöveg hi-

bátlan elismétlése, az egyes szavak jelentésének helyes
felidézése eltakarja a nem-értést. A kisgyerek sokszor
azt sem tudja mondani, hogy „nem értem” –, mert nem
tudja, hogy nem érti! S azt meg végképp nem tudja, hogy
mit nem ért.

Hát akkor mi hogyan tudhatnánk, ha õ nem szól ró-
la?! 

Egyáltalán: valóban igaz, hogy sok gyerek nem jut el a
szöveggel elmondott, leírt helyzet, esemény, történet fel-
fogásáig? Ezen kellene segítenünk?

Igen, ez az a teendõ, amelyre érdemes kezdettõl igen
sok idõt áldozni. Annyira sokat, hogy esetenként egy-
egy órán nem 6-8, vagy akár csak 3 szöveges feladatot ol-
datunk meg, hanem egyetlen egyet! De azt az egyet csak
úgy, hogy mindenki igazán megérti az elmondott vagy
leírt szöveget! A szereplõ dolgok, személyek viszonyát,
kapcsolatát, az idõbeliséget, az okságokat, az elõzmé-
nyek feltételezhetõ vagy biztos következményeit.

Hogyan szolgálhatjuk 
a szöveges feladat megértését?

– A szöveg elismételtetése nem biztosítja a megér-
tést még annak a tanulónak sem feltétlenül, aki hibátla-
nul idézi fel az elmondottakat. (Több gyereknek esetleg
még a szavak sem érnek el a tudatáig.) 

– A kérdésekkel irányított „megbeszélés” azért nem
szolgálhatja elég hatékonyan a szöveges feladat megér-
tését, és a gyerekek megértésre való törekvését, mert a
kérdéseink a mi gondolatmenetünket követik. Így a ta-
nulóknak az általunk kijelölt utat kell járniuk, és nem
tudnak a saját gondolkodásmódjuknak megfelelõen
haladni.

– A tudatos elemzés2 – amely során megtalálhatják a
kérdés szempontjából fontos adatokat, kiemelhetik a
kérdést – nem lehet az értelmezés kezdete. A részletek
tudatosítására, a kérdés szempontjából fontos és lényeg-
telen adatok szétválasztására, a szöveg mögött megbújó,
rejtett információk megtalálására hosszú évek során, ko-

C. Neményi Eszter A szöveges feladatok
megoldása (1.)
A megértésre „elvesztegetett” idõ térül meg
legjobban az egész tanulási folyamatban!
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moly fejlesztõmunkával tehetjük képessé növendékein-
ket. (Ez a munka még az alsó tagozat végére sem fejezõ-
dik be; a szakszöveg-értelmezés képességét minden tan-
tárgy tanárának tovább kell fejlesztenie.)

A valódi megértéshez arra van szükségük a gyere-
keknek, hogy beleélhessék magukat a szövegben leírt
helyzetbe. Formáljanak képet, sõt mozgóképet róla!
Ennek pedig alsó tagozaton a legjobb – esetleg kizáróla-
gos – módja, hogy játsszák el a hallott, olvasott történe-
tet. Kezdetben nagyon sokáig ténylegesen, késõbb – kel-
lõ motiváltság biztosítása után – a képzeletükben! Kez-
detben a valóságos, vagy azokat jól helyettesítõ tárgyak-
kal, mozgással, aztán elvontabbakkal.

Az eljátszást pedig kössük
össze beszélgetéssel!

Nem a mi kérdéseink által meghatározott irányú be-
szélgetéssel, hanem a gyerekekben felmerülõ képek, el-
képzelések, gondolatok megfogalmazásának bátorításá-
val! Ez segíthet nekik megérteni esetleg tisztázatlan vi-
szonyokat, és nekünk megértenünk az õ gondjaikat. Le-
het, hogy néha kerülõútként éljük meg a növendékeink
megjegyzéseit, gondolattársításait, de legtöbbször épp
ezeken a kitérõkön múlik, hogy eljuthatnak az átélés-
hez, megértéshez! Ne sajnáljuk rá az idõt!

Egy elsõ osztályban történt. 
Olyan, a szöveges feladatokban gyakran elõforduló ál-

lításoknak a megértését készítette elõ a tanító, amiket
viszonynak, relációnak mondunk. Két köznapi viszony
értelmezését egyszerû tevékenységekkel kezdte. Ezek-
hez a tevékenységekhez kapcsolta azokat az egyszerû-
sített ábrákat, (gráfokat) amelyek késõbb szöveges fel-
adatok értelmezésében, megértésében, megoldásában
szerepet kaphatnak.

„Álljatok fel! Mindenki fogja meg a szomszédja kezét!” –
mondta. 

A gyerekek megnevezték, hogy ki kinek a kezét fogta
meg, ki kinek a szomszédja. Ezután kiválasztott 5 kisgye-
reket, és a lábukat körülvette egy-egy szalagkarikával. A
többiek visszaültek a helyükre. A kiválasztottakat apró
kis pöttyökkel a táblára „rajzolta”. A nevük feljegyzése
után kérte a többieket, hogy kössék össze azokat a gyere-
keket a rajzon, akik fogják egymás kezét. A pontok közti
összekötõ vonalak feleltek meg a kézfogásnak, ezek fe-
jezték ki, hogy ki kinek a szomszédja.

Leolvasták, hogy
Andinak Klári a szomszéd-
ja, Klárinak Andi a szom-
szédja, Móninak Dani, Da-
ninak Móni, és Janónak
egyik kisgyerek sem szom-
szédja a felrajzoltak közül.

Ezután oszlopokba sorakoztatta a tanulókat, és azt
kérte, hogy mindenki mutasson rá arra a kisgyerekre, aki
elõtte áll. 

Az egyik oszlopban álló gyerekeket ismét egy-egy
ponttal jelölte a táblán. Megbeszélték, hogy a kinyújtott

kezüket nyíllal rajzolják fel: amerre az ujjuk mutat, arra
mutasson a nyíl hegye. Az oszlophoz tartozó gyerekek
–Tomival kezdve – egymás után felrajzolhatták a kinyúj-
tott kezüket helyettesítõ nyilat:

Miután visszaültek a helyükre, olvastak a rajzról: ki
állt Zoli elõtt, ki Tomi elõtt, ki elõtt állt Jenõ, ki állhatott
legelöl, leghátul (és ezt mibõl lehet látni a rajzon)…

Ilyen elõzmények után (néhány nappal késõbb) került
sor a következõ szöveges feladatnak3 az értelmezésére,
megoldására.

A könyvben nézegették a következõ feladatban sze-
replõ képet. Megállapították, hogy hányadik helyeken
állnak lányok, mi a fiúk sorszáma. Ezután a szöveget fel-
olvasta a tanító, miközben a gyerekek is nézték a képet.

„Gábor jobb szomszédja Peti, bal szomszédja Jutka.

Hányadik helyen áll Gábor? Mi a neve a 4. gyereknek? És
a 6. gyereknek?”

– Játsszuk el! – mondta a tanító, és hét kisgyereket ál-
lított fel egy sorba, háttal a többieknek. Két fiút és öt kis-
lányt, a képnek megfelelõen. Sorszámot is kaptak, balról
jobbra haladva.

– Mindenki piros nyíllal mutasson a kislány szomszédjára,
és kék nyíllal a fiú szomszédjára! – kérte a tanító. 

Mindegyikük választhatott megfelelõt a kartonból ki-
vágott piros és kék nyilak közül.

– Olvassuk le, hogy az elsõ gyereknek kislány, vagy kisfiú-
e a jobb szomszédja, lány, vagy fiú a bal szomszédja! (A jobb
és bal kéz említése közben a tábla felé fordulva a tanító is
felemelte a jobb, illetve bal kezét.)

– A jobb szomszédja lány, ezért piros nyíllal mutat rá. 
– A bal kezében nincs nyíl, mert bal oldalán nincs senki –

mondták a gyerekek.
– Mit tudunk elmondani a 3. gyerekrõl: lány, vagy fiú a

jobb és a bal szomszédja? 
Könnyû a leolvasás, a nyilak színe sem kellene hozzá,

mégis tudatosítják a gyerekek a színek szerepét is.
– Hányadik helyen állhat az a gyerek, akirõl azt mondja a

találós kérdés, hogy „jobb szomszédja Peti”? – Ismét a tábla
felé fordulva mutatja a „jobbra” irányt.

– Az 5. helyen. Õ mutat kék nyíllal jobbra. Õt most Gá-
bornak mondhatjuk. 
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– Hogy nevezi a feladvány a Gábor bal oldalán álló gyere-
ket? Keresd meg a nevét a könyvben! 

A szereplõk is helyükre mennek és kikeresik a „Jutka”
nevet. (A többség emlékezett rá.)

Gondolhatnánk, hogy az ábrázolt jelenetrõl ugyanúgy
le lehetne olvastatni a „találós kérdés” megoldását, mint
a kiállított gyerekekrõl. Ezt valóban segítheti az, hogy a
kis figurák háttal állnak a képen, tehát az õ jobb és bal
irányuk azonos a képet nézegetõ gyerekekével. Azonban
a helyzet megelevenítése akkor sem lenne haszontalan,
ha nem kívánnánk hozzákapcsolni az egyszerûsített áb-
rával való ismerkedést. 

Sokszori tapasztalat, hogy a jobb-bal irány ebben a
korban még nem rögzült biztonságosan a gyerek saját
testéhez. Gyakran tájékozódik könnyebben a környezõ
tárgyak szerint, és pl. a „bal” szó említése az ablak felõli
kezét mozdítja a teremben, a „jobb” pedig az ajtó felõlit.
(Jól megfigyelhetõ a tájékozódás bizonytalansága egy
külsõ helyen, vagy szokatlan helyzetben.) Emellett a ké-
pen látható jelenet „eljátszása” segíti a ki nem mondott
információk tudatosítását is. Az a valóságos elrendezõ-
dés során vált tudatossá, hogy a lányok, fiúk hányadik
helyeken állnak (sorszám). Az is, hogy kinek lány, kinek
fiú a szomszédja. A nyilakkal való megmutatás pedig az
irányokkal kapcsolta össze ez utóbbi viszonyt a gyerekek-
ben. A feladat megoldása megszületett. Ehhez azonban
hozzákapcsolta a tanító az egyszerûsített ábra megalko-
tását, folytatták a róla való olvasást. (Csak négy gyereket
emelt ki a szereplõk közül, hiszen nehezen lett volna át-
látható ennél több. Az egyvonalban való elrendezést
azonban megbontotta, hogy a nyilak szerepe erõsödhes-
sen.)

– Gyerekek, most a 3., 4., 5. és 6.
gyereket rajzoltam a táblára, és fel-
rajzoltam néhány nyilat is, amilyent
a gyerekek tartottak.

– Próbáljátok kitalálni, hogy me-
lyik pötty jelölheti Jutkát! Melyik le-
het Gábor és melyik Peti? 

– Milyen nevet adnátok a negye-
dik pöttynek? (Ez utóbbiról gyor-
san kiderült, hogy lány, és kis vita után megegyeztek az
Évi névben.)

Jutkát találták meg leggyorsabban: õ volt közülük az
egyetlen, aki egy piros és egy kék nyilat tartott a kezében,
mert volt lány szomszédja és fiú is. Utána Gábort tudták
megnevezni mint Jutka fiúszomszédját, aztán már köny-
nyû volt Peti és Évi pöttyének megválasztása. 

– Tudnátok-e még olyan nyilat rajzolni, amilyen a gyere-
kek kezében volt?

A megbeszélés szerint fel-
kerültek a táblára a nevek
kezdõbetûi és a nyilak is. 

Ezután ki is egészíthették
volna a rajzot a többi kisgye-
reket jelölõ pöttyökkel és az
általuk tartott nyilakkal; ez
azonban itt nem történt meg.

Ennek az egy feladatnak a feldolgozása kb. 15 percet
vett igénybe. Mégis azt gondolom, hogy az itt felhasznált
idõ biztosan megtérül a gyerekek problémamegoldó ké-
pességének fejlõdésében. De az igazi megértés öröme na-

gyon támogatja a motiváltságot, a matematikai tevé-
kenységek iránti pozitív attitûd alakulását is!

Nézzünk még egy példát a szöveges feladat megértésé-
nek biztosítására!

Egy 4. osztályban hangzott el a következõ feladat:
„Kata néni 9 méter kartont kért az eladótól. Megnézte a

blokkot, és a pénztárhoz lépés közben 3 db ezerforintost ké-
szített elõ. Két darab fémpénzt kapott vissza és egy papír-
pénzt. Mennyibe kerülhetett 1 méter karton?”

Gondot okozhat egy ilyen egyszerû szöveges fel-
adat? Az alábbiak végiggondolásával próbál felkészül-
ni rá a tanítónõ:

– Lehetnek olyan gyerekek, akik a „karton” szót csak
kemény papírlapként ismerik. 

– Lehet, hogy esetleg senki nem járt még méteráru-
boltban, nem láttak textíliát kimérni. 

– Ma már az is elõfordulhat, hogy nem nagyon látnak
pénzzel fizetni, hiszen sokan használnak kártyát ilyen vá-
sárlásokra. 

– Az is lehet, hogy a „9 méter” kifejezéshez sem kötõ-
dik kép a fejükben. 

– Talán az „1 méterhez” sem? 
– Esetleg arról az összefüggésrõl sincs igazán kialakult

„látásuk”, hogy milyen viszonyban lehet egymással a 9
méter ára és az 1 méter ára. 

– Az meg egyáltalán hogyan kezelhetõ információ szá-
mukra, hogy 3 db ezrest készített elõ, és visszakapott be-
lõle papírpénzt és fémpénzt is?

De az a gond is hozzájárulhat ehhez a sokféle bizony-
talansághoz, hogy a gyerekek egy része biztosan nincs
tisztában vele, mitõl nem szól hozzá a feladat! Nem tud
beszámolni róla, hogy mit nem ért belõle, miért van távol
tõle a történet.

Az óra elõkészítéséhez több dologról kellett gon-
doskodni:

– „Kata néni” pénztárcájába igazi ezreseket készített. 
– A pénztárba valódi pénzeket rendezett, voltak:

2000-es, 1000-es, 500-as címletû papírpénzek és többfé-
le, ma használatos fémpénz – külön-külön rekeszekben. 

– Az „eladópultnál” felgöngyölt textíliákat képviselõ
papírbálák, (mellettük valódi textíliákból néhány apró
mintadarab: szövet, vászon, selyem, karton, bársony…),
olló és méterrúd, egy nagy méretû üres „blokk”, amelyen
kinyomtatva szerepelt a MÉTERÁRUBOLT felirat, és
egy megfelelõen kitöltött blokk. A „bálák” közül az egyik
70 cm széles csomagolópapír darabokból összeragasztott
10 méter hosszú göngyöleg volt. 

Az óra megfelelõ része a következõképpen zajlott
le:

Játsszuk el a történetet! – mondta a tanító a feladat
elmondása után. Megkérte Fannit, hogy legyen õ Kata
néni. Eladót is választottak, és a pénztárba beültették
Gábort.

„Kata néni” bement a boltba, köszönt és kiválasztotta
a megfelelõ kartonanyagot. (Megtapogatta, megnézte a
valódi textíliadarabokat a melléjük helyezett elnevezés-
sel, amiket a szünetben a többi kisgyerek is kíváncsian
vizsgálgatott.)

– Ebbõl a kartonból kérek 9 métert! – mondta.
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– Mit tetszik belõle varrni? – kérdezte az udvarias eladó.
– Ruhát – válaszolta kicsit elbizonytalanodva. (Osz-

tálytársai közül néhányan kuncogni kezdtek, de errõl
még nem kezdtek beszélni.)

Az eladó kimérte a 9 méter „anyagot”, amit ki kellett
vinni a folyosóra, hogy mindenki megnézhesse, mekkora
kartonanyagot is vett Kata néni. Aztán összehajtogatták
több gyerek segítségével, majd Kata néni megkapta a ki-
töltött blokkot.

Ezután ment a pénztárhoz, hogy fizessen, de a blokkot
nem mutatta meg másnak, csak a pénztárosnak. Gábor
visszaadott valamit, nem lehetett látni, hogy mit.

A játék után beszélgetés következett:
– Min mulattatok az elõbb? – kérdezte a tanító.
– Hát azon, hogy 9 méter anyagból ruhát akar varrni Ka-

ta néni. Az nagyon sok egy ruhához! 
– Mire kellhet 9 méter karton? 
– Talán függönyt lehet belõle varrni egy kis szoba abla-

kaira.
– Vagy, ha Kata néni varrónõ, lehet, hogy több egyforma

szoknyát vagy ruhát készít belõle… 
– Ki tudjuk-e találni, hogy mi lehetett a blokkra felírva? –

felmutatta a nagyméretû üres „blokkot”. 
A gyerekek találgattak. Megvitatták, hogy biztosan rá

volt írva, hogy 9 méter. Meg az is, hogy mennyibe kerül
ebbõl az anyagból 1 méter. És hogy mennyit kell fizetnie
Kata néninek. 

Aztán azon is kezdtek közösen gondolkodni, hogy
hány forint fizetendõ összeg lehetett rajta:

– Az biztos, hogy 3000 Ft-nál kevesebb, mert visszakapott
valamennyit!

– De 2000 Ft-nál több, mert valamennyit visszakapott a
3000-bõl.

– De lehet, hogy még 2000-nél is kevesebb, mert kapott
vissza papírpénzt is! Lehet, hogy egy ezrest, vagy egy kétezrest
adtak vissza!

– Az nem lehet, mert akkor nem vett volna elõ 3 db ezrest!
– vitatták többen is.

– Akkor 500-as volt a papírpénz, amit visszaadott a pénz-
táros, tehát – ha fémpénzt is kapott vissza –, akkor 2500 Ft-
nál is kevesebbet kellett fizetnie.

– Tehát 2000 Ft-nál több és 2500 Ft-nál kevesebb volt a
9 m karton ára.

Ezzel mások is egyetértettek, feljegyezték a táblára:

2000 Ft < 9 m karton ára < 2500 Ft

– Annyit árulj el, Gábor, hogy adtál-e vissza 5 Ft-ost a
fémpénzek között? – kérte Lilla.

– Nem. Csak tízeseim, húszasaim, 50, 100 és 200 Ft-os
érméim voltak. De nem is lett volna szükségem ötösre!

– Hát még akkor is sokféle összeg lehetett a blokkon! Mert
lehet, hogy két egyforma pénzt adott vissza, tehát 400-at
(200+200), 200-at, 100-at, 40-et vagy 20-at… – sorolták
a gyerekek.

– De lehet, hogy különbözõ kettõt! 200+100-at vagy
200+50-et… – Jaj, ez nagyon sokféle lehet!

– Hát akkor írjátok össze minden csoportban (4 fõs cso-
portok voltak az asztalok mellett), hogy mennyit kaphatott
vissza Kata néni a fémpénzekbõl, és ekkor mennyi volt a 9
méter karton ára! Próbáljatok valamilyen rendet találni a fel-
jegyzésben! Készíthettek táblázatot is.

A csoportmunkában összeírt lehetõségek a következõ formában felkerültek a táblára:

– Tehát ilyen sokféle szám valamelyike szerepelhetett a
blokkon – mondta a tanító.

– Nem mindegyik! – vitatta Dani. – Például nem lehetett
2100, mert akkor 1 méter ára nem lenne egész szám. Az
1800-nak a kilencede 200, de a 300 nem osztható 9-cel!

– ??? – „csodálkozott rá” a tanító.
– Azért, mert ha tízfelé osztom, akkor egy részbe jut 30. És

még a tízedik 30-at kellene 9 egyenlõ részre osztani, az meg
nem egész szám! – indokolta Dani az állítását.

– Akkor a 2300 sem jó, mert az 500 sem osztható 9-cel! –
ismerte fel egy kislány. 

– Meg a 2400 sem lehetett a 9 méter anyag ára!
– Keressétek meg azokat az összegeket ezek közül, amik le-

hettek! – kérte a tanító.
Aztán a megtalált két szám: 2250 és 2430 mindegyiké-

nek kiszámolták a kilenced részét, az 1 méter karton le-
hetséges árát. Az 1800 kilencede 200, a 450 kilencede
50, tehát a 2250 kilencede 250. Ha pedig 2430 Ft-ot fize-
tett Kata néni, akkor 1800 kilencede meg a 630 kilence-
de együtt: 270 Ft az anyag méterének az ára. 

Megnézték a kitöltött blokkot, és ez utóbbi megoldást
találták rajta.

A fenti példa talán meggyõzõen illusztrálja, hogy a
megértést nem csak 1–2. osztályban szolgálja a valósá-
gos megjelenítés, eljátszás! Sokszor még a 11–12 éve-
seknek is szükségük lenne rá!

Jegyzetek
1 A sok kudarc másik okáról a következõ számban lesz szó. Arról,

hogy több szempontból is túlságosan korán várjuk el a gyerekektõl
a megoldási terv megalkotását.

2 Dr. Szendrei Julianna: Gondolod, hogy egyre megy? c. könyvében
foglalkozik több helyen a szövegértés fejlesztésével és erre alkalmas
„technikákkal”. Az elemzõ eljárásokat õ sem az alsó osztályokban
látja alkalmasnak. A könyv elérhetõ a www.tanitonline.hu gyûjte-
ményébõl is: Könyvtár › Gyakorlat, módszertan › Matematika mód-
szertan.

3 C. Neményi–Oravecz: Matematika tankönyv; Nemzedékek Tudá-
sa Tankönyvkiadó 2013. 87. old., 18. feladat.

vissza: 400 200 100 40 20 300 250 220 210 150 120 110 70 60 30

9 m ára 2100 2300 2400 2460 2480 2200 2250 2280 2290 2350 2380 2390 2430 2440 2470
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I. A matematikatanulás 
kommunikációs akadályai

Igen sok oka lehet annak, ha a tanulók nem tudják
követni a tanítási óra menetét. Minél idõsebbek a gyere-
kek, annál könnyebben vesszük észre, ha valami zavar
következik be a tanár-diák kapcsolatban. Az alsó tago-
zaton olyan egyszerû minden - gondolják a kívülállók.
A matematikáról különben sem beszélni kell, meg kell
érteni, és ebben segítenek a számok, a jelölések. A peda-
gógusok feltételezését, hogy gyakran lehet valami mé-
lyebb probléma is a tanulók látszólagos figyelmetlensé-
gének hátterében, egy norvég vizsgálat igazolta. A vizs-
gálat olyan hatalmas anyagi és szellemi erõforrást igé-
nyelt, melyet megismételni a mi körülményeink között
lehetetlen. Ugyanakkor tanulságai Magyarországon is
hasznosak, figyelmünkre méltóak, ezért az alábbiakban
röviden összefoglaljuk2.

Két pszichológus, egyikük nyelvész, másikuk matema-
tikai végzettséggel is rendelkezik, egy norvég iskolában
végzett vizsgálatában a matematikatanulás nyelvi problé-
máit kereste. Ebben a kutatásban osztálytermi keretek
között vizsgálták a tanulók meglévõ nyelvi kompetenciái
és a tanuláshoz szükséges nyelvi kompetenciák közötti el-
térést. A kutatók megkülönböztették a megértés nyelvé-
szeti és matematikai fogalmát. Tíz matematikaóráról ké-
szítettek hangfelvételt 9–10 éves tanulókból álló csoport-
ban, majd interjúkat készítettek a matematikatanárral és
a diákokkal is. A 11 fõs csoportban hat fõnek norvég volt
az anyanyelve, a többieknek más, õk Indiából, Oroszor-
szágból, Horvátországból és Szomáliából érkeztek. A ku-
tatók a diákokkal norvég nyelvi és matematikai teszteket
töltettek ki. Azt tapasztalták, hogy a megfigyelt 10 óra
alatt csupán egyszer fordult elõ, hogy az egyik külföldrõl
érkezett diák megkérdezte egy számára idegen szó jelen-
tését norvég társától. Az interjúk során, amikor a tanárral
együtt visszahallgatták az óráin készült felvételeket, a pe-
dagógus csak a tanítás logikai kérdéseivel foglalkozott,
azon gondolkodott, hogyan lehetett volna másképpen

felépíteni valamelyik részletét az adott órának. Egyszer
sem utalt a tanulók esetleges nyelvi problémáira, és a
kutatók kérdéseire sem tudott felidézni ilyen esetet.
Pedig a bevándorló családok gyerekei az órák jelentõs ré-
szében nem értették a szavait. A tanulókkal készült inter-
júkban csak az a két külföldi gyerek tudta megfogalmaz-
ni, hogy nyelvi problémái voltak, vannak, hogy sokszor
nem érti, mi történik a matematikaórákon, aki egyébként
a legjobb eredményeket érte el a norvég és a matematika
teszten is. A beszélgetésekbõl az is világossá vált, hogy a
norvég anyanyelvû tanulók sem mindig értették a felada-
tok szövegét. Az idegen anyanyelvû tanulóknak már a ta-
nári instrukció, magyarázat hétköznapi szavainak meg-
értésével is voltak gondjaik, így a matematikai problé-
mák értelmezéséig gyakran el sem jutottak.

Íme egy rövid részlet az egyik tanulóval készült inter-
júból. Szonja igen tehetséges, mind matematikából,
mind norvég nyelvbõl õ érte el a legjobb eredményt a ki-
sebbségi gyerekek közül.

Kérdezõ: Kíváncsi vagyok, elõfordult-e az órán, hogy csi-
nálni kellett volna valamit, de nem értetted, hogy mit?

Szonja: Igen, néha.
Kérdezõ: Néha a dolgok egy kicsit nehezek. Mit gondolsz,

mi volt nehéz ma?
Szonja: Nem értem, mit mondanak.
Kérdezõ: Nem érted, mit mondanak, aha. De kik?
Szonja: Azt nem tudom pontosan.
Kérdezõ: Amit nem értesz, azt Karin (a tanítónõ) mond-

ja, vagy valami másról van szó?
Szonja: Néha megértem, amit Karin mond.
Kérdezõ: Néha megérted, amit Karin mond.
Szonja: De nem mindig.

Az interjúkban, akárcsak az órákon, arra nem volt
mód, hogy a gyerekek anyanyelvükön beszéljenek a nyel-
vi problémáikról. Nehéz helyzet áll elõ: ahhoz, hogy a
gyerekek segítséget kérhessenek, meg kell érteniük
saját problémáikat, és azt meg is kell tudniuk fogal-
mazni – ehhez pedig fejlett metakognitív képességek
kellenek, ami meghaladja a 8–9 évesek lehetõségeit.

Munkácsy Katalin

Valószínûleg már ismerõs a kedves kollégáknak a MiMa program1. A matematikai ki-
rándulások remek lehetõséget kínálnak arra, hogy a matematikai nevelés különbözõ
részterületei egyszerre, a szokásostól eltérõ összefüggésekben, a valósághoz ezer
szállal kötõdõ kapcsolatait bemutatva jelenjenek meg. Más tantárgyak és az életünk
iskolai tantárgyakba nem szervezett részei is szóba kerülhetnek a kirándulásokon. Ez
a téma egyben arra is lehetõséget kínál, hogy a MiMa program fontos jellemzõjét ki-
emeljük: a programban igen nagy figyelmet fordítottunk a tanulók kommunikációs
fejlesztésére, ezzel együtt a matematikatanulás kommunikációs akadályainak felis-
merésére, és lehetõség szerinti csökkentésére.

Kézmûves Matematika (5.)
Matematikai kirándulás
(3–4. osztályosoknak javasolt téma)
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Így õk gyakran a problémák elrejtését választják, ami-
vel aktuálisan elkerülik a konfliktusokat, de hosszabb
távon akadályozzák fejlõdésüket. Szonja igen aktívan
részt vett az osztály életében, és csak a magnófelvétel
visszahallgatásakor tûnt fel, hogy szinte sohasem beszélt.
Viszont, ha mégis megszólalt, remek volt a kiejtése, és
egyébként igen jó kapcsolatban volt az osztálytársaival,
és kitûnõen mozgott. A társasági sikeréhez a nyelvi prob-
lémák elrejtésére volt szükség.

Egy részlet a tanárral készült interjúból:

Kérdezõ: Volt valami, amit a gyerekek azért nem tudtak
megcsinálni, mert nem értették, mit kérsz? Vagy valami más
ok lehetett a háttérben?

Karin, a tanítónõ: Kevés idõt szánnak rá. Nem gyakorol-
nak eleget.

Késõbb Karin azt hangsúlyozta, hogy a matematika lé-
nyege a vizualitás, nem a szavakon múlik a megértése. A
tanítónõ szerint a tanulók nehézségeit a gyenge figyel-
mük okozza, valamint általában a speciális nevelési szük-
ségletük, ami alatt az intellektuális fejlõdésbeli lemara-
dást kell értenünk.

Karin azzal, hogy mirõl beszélt, illetve mirõl nem be-
szélt, mintát adott arra, hogy mi tartozik a matematika-
órára. Az órán elhangzó szavak jelentésének megkérde-
zése nem való a matematikaórára. Karin az új tananyag
új matematikai szakkifejezésein kívül soha, egyetlen
szó jelentését nem magyarázta el a tanulóknak.

A vizsgálat fontos kutatásmódszertani tapasztalattal
is szolgált: az órák gondos megfigyelése és az alkalmazott
technikai eszközök ellenére egyedül az órai megfigyelés-
bõl nem derültek ki a tanulók nyelvi problémái, ehhez
szükség volt az órákat követõ interjúkra is (Tuveng–
Wold, 2005)3. 

Témánk szempontjából különösen fontos tantervi
elemeket találhatunk a környezetismeret és a vizuális
kultúra mûveltségi területek anyagában. A matemati-
kai kirándulás szervezése remek alkalmat kínál a kü-
lönbözõ tantárgyi kapcsolatok erõsítésére éppúgy,
mint a nyelvi problémák felismerésére.

II. Hogyan segíthetjük 
a tantervi célok megvalósulását
kirándulások megszervezésével,
lebonyolításával?

A kirándulást érdemes nagyon tágan értelmezni. Be-
leérthetjük az iskola körüli sétát, a gyerekek megfigyelé-
seit az iskolába eljutás során, a családi kirándulások ta-
pasztalatait. Az internet is kiváló lehetõséget kínál a vi-
lág természeti és épített csodáinak felfedezésére.

A MiMa program 8 órára tervezett tanítási tervet mu-
tat be. Ötletadónak hasznos lehet ezt megismerni, majd
az iskolák helyi lehetõségeinek megfelelõen érdemes sa-
ját tervet készíteni. Egy-két héten keresztül a matemati-
kaórákon néhány feladat, párperces rövid beszélgetések
kapcsolódhatnak a kirándulás témájához, majd követ-
kezhet a séta, végül a tapasztalatok összegzése.

Ráhangolódás (2 óra)
Beszélgetés a kirándulásokról és arról, hogy milyen le-

het egy matematikai kirándulás. Miniséta az iskola köz-
vetlen környékén, böngészés az interneten, albumok,
térképek nézegetése.

„Matematikai” kérdések gyûjtése
Nehéz feladat megfogalmazni, mi is az a matematikai

kérdés, pontosabban, milyen a matematikai szempont-
ból releváns kérdés. Érdemesebb távolabbról megközelí-
teni a megoldást. Például vigyünk magunkkal egy mac-
kóbábut és mondjuk azt a gyerekeknek, hogy kérdezze-
nek, a mackó pedig megpróbál minden kérdésre vála-
szolni. Ha már záporoznak a kérdések: Hogy hívnak? Ettél
ma már fagyit? stb., akkor áruljuk el, hogy a mackó olyan
nagyon ügyes, hogy matematikai kérdésekre is tud vála-
szolni. Ebben az esetben várhatóan a tanítási órákon szo-
kásos kérdéseket fogják feltenni a tanulók: Melyik a na-
gyobb, az 59, vagy az 501? … Egy ilyen felvezetés után
nagy valószínûséggel sokan már úgy tudnak majd körül-
nézni, hogy igazi, matematikai szempontból is releváns
kérdéseket tesznek fel: pl. Mi van messzebb a villamos,
vagy a buszmegálló? Az orvosi rendelõ, vagy az élelmiszer-
bolt? Mit gondol a mackó; teherautó vagy személyautó fog
elõbb érkezni? Melyik a valószínûbb az adott környéken?

Túratervezés (2 óra)
Az iskola környékét ábrázoló térképek olvasása, egy-

szerû vázlatok készítése. A közös séta megtervezése, cso-
portoknak kiosztott részfeladatok formájában. Ehhez
kapcsolódhat elõzetes otthoni felkészülés pl. fénykép ké-
szítése a kirándulás valamilyen területi vagy tematikus
(a környék madarai) részletéhez. A kirándulás során be-
szerezhetõ adatokra vonatkozó becslések (pl. Milyen ma-
gas egy, az út során megfigyelhetõ épület, amelyrõl a hely-
színen pontos információt lehet kapni?)

A túra lebonyolítása (3 óra)
A tervezett útvonal bejárása, a kapott feladatok meg-

oldása, az elvárt információk begyûjtése és rögzítése.

Feladatötletek
A feladatok lehetnek „iskolásak”, a kirándulás min-

denképpen új keretet jelent a tanulók számára. Pl. az is-
kola közelében járó buszokról, az arra járó autók rend-
számairól milyen kérdések tehetõk fel? Páros az adott
szám? Melyik a legnagyobb szám a tájékoztató táblán?

A feladatok kapcsolódhatnak a látványhoz. Milyen
díszek vannak az ablakokon? Mit hirdetnek a reklámok?
Milyen szimmetriákat vesznek észre a gyerekek az épüle-
teken?

Kipróbálhatjuk azt is, hogy szabadtéri feladatokat
adunk a tanulóknak. Ezeket tulajdonképpen papíron,
ceruzával is meg lehetne oldani, de a nagy méretek és a
valóságos tapasztalat érdekesebbé, egyben érthetõbbé is
teszik azokat. Pl. vigyünk magunkkal egy 10-15 m hosszú
zsinórt, és a gyerekek kerítsenek be vele különbözõ ala-
kú síkidomokat, hétköznapi szóhasználattal területeket.
Kérdezzük meg, melyikbe lehetne a legtöbb eperpalántát
elültetni. A válasz nem egyértelmû, sokféle megbeszélés-
re lehetõséget kínál a feladat, miközben a terület, kerü-
let szavakat nem is szükséges kimondanunk.
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Készítsünk térképvázlatot. Lehet, hogy az általunk
elõre elkészített térképet egészítik ki néhány további
elemmel a gyerekek, de azt is megpróbálhatjuk, hogy õk
kezdik el a rajzolást. Így valószínûleg a földrajzilag hiteles
ábrák keveredni fognak a számukra érzelmileg fontos
elemekkel. Elképzelhetõ, hogy a posta nagy épülete hiá-
nyozni fog a rajzról, de a kis fagylaltozó ott lesz. Mindez
újabb alkalmat kínál sok-sok megbeszélésre.

Próbálják a gyerekek megbecsülni a villanyoszlopok,
szegélykövek és más, ritmusosan elhelyezkedõ tárgyak
számát. Vezessük rá õket, hogyan találhatnak támpon-
tokat a könnyebb becsléshez (pl. minden ház elõtt nagy-
jából ugyanannyi szegélykõ van).

Mindenféle mérõeszköz, pl. km-kõ, napóra vagy egyéb
óra alkalmat adhat a megfigyelésre. Észrevehetik a gyere-
kek a természeti jelenségeket, magaslatokat, vízfolyáso-
kat - ezekrõl is érdekes matematikai kérdések tehetõk fel.

Dokumentáció, ajánlott túraterv készítése (1 óra)
Az összegyûlt tapasztalatok rendszerezése, „útikönyv”

készítése (érdemes egy dossziéba összegyûjteni a megszer-
zett információkat), vagy ha van rá idõ, kedv, lehetõség,
digitális gyûjtemény összeállítása. Az összegyûjtött doku-
mentumok alapján érdekes, egyben hasznos összegzõ fel-
adat lehet egy másoknak szóló túraajánlat elkészítése. 

III. A kommunikációs 
képesség fejlesztése

A kirándulások egyik lényeges jellemzõje a kötetlen-
ség. Hogyan motiválhatjuk a gyerekeket arra, hogy a te-
repen a matematikai kirándulással foglalkozzanak, és ne
azon bosszankodjanak, hogy miért nem focizással tölthe-
tik az idõt? A MiMa programban az egyes témák foglal-
kozásai kiállítással zárultak, méghozzá úgy, hogy a kiállí-
tásokon maguk a gyerekek voltak a tárlatvezetõk. Õk
mutatták be szüleiknek, más osztályok tanulóinak, az ér-
deklõdõknek az általuk felfedezett érdekességeket. Erre
mindenhol lelkes izgalommal készültek a tanulók. Kiál-
lítást sokféleképpen lehet szervezni a matematikatanu-
lás során elkészült dokumentumokból és tárgyakból. A
matematikai kirándulás nagyon egyszerûen megvalósít-
ható lehetõséget kínál: készítsünk faliújságot vagy más
szóval posztert, hívjunk vendégeket, és a tanulók mesél-
jenek azokról a képekrõl, ábrákról, táblázatokról, ame-
lyek a falra kerültek.

Az a tény, hogy a gyerekek tárlatvezetésre készülnek,
meghatározó jelentõségû lehet munkájuk szempontjá-
ból. Természetesen ilyenkor is az a legfontosabb, hogy
átéljék a felfedezés élményét, mint ahogyan ezt minden
órán szeretnénk megvalósítani. Ezután azonban fel kell
készülniük arra, hogy az élményt megosszák másokkal,
olyan emberekkel, akik nem voltak részesei eredetileg az
élménynek. Ez a szituáció nagyon eltér az iskolai felelés-
tõl, hiszen nem azok kérdeznek, akik jobban ismerik a
választ a válaszolónál, hanem azok, akik valóban nem
ismerik, hogy mi és hogyan, miért történt.

A kirándulásokról készített képek a résztvevõkön túl
elsõsorban azoknak érdekesek, akik ismerik a képeken
szereplõ gyerekeket. Éppen ezért az iskolákban bemutat-
va azokat – garantálható a siker.

A matematikai „kézmûveskedés”, játékos feladatmeg-
oldás örömét is érdemes megosztani másokkal. Talán nem
kell bizonygatni, milyen fontos, közös élmény lehet pél-
dául, amikor egy iskolában a gyerekek segítik a szülõket
az általuk már jól ismert labirintusból való kijutásban.4

A kiállítás megszervezése, megvalósítása a tanítás ritka,
ünnepi alkalma. Az is lehet, hogy egyáltalán nem biztosít-
hatók a feltételek. Ugyanakkor a tanítás hétköznapi me-
netében is sok lehetõség teremthetõ arra, hogy a gyerekek
megfogalmazzák tapasztalataikat, ha fontosnak tartjuk
ezt, s kiemelt figyelmet fordítunk rá már az óratervezés fá-
zisában. És itt nem is elsõsorban a megszerzett ismeretek-
re gondolok, hanem a tanulás közben szerzett élmények-
re, a tanulás örömének átadására és átélésére. Érdemes
a csoportmunkák beszámolóit ebbõl a szempontból is ter-
vezni. Egy nagyon egyszerû példát említek; ha egy tante-
remben 4 csoport 4 különbözõ szöveges feladatot old meg,
majd utána csoportonként egy-egy gyerek bemutatja a
végzett munkát, akkor a gyerekek elsõsorban nem a másik
3 feladatot fogják megismerni, hanem példákat fognak
látni más-más munkamódszerre, hozzáállásra, stílusra.

IV. Várható eredmények
A matematikai séta elõször is a változatosság örömét kí-

nálja gyerekeknek. Örömmel sokkal hatékonyabb a tanu-
lás. A pozitív érzelmekhez kapcsolódnak új ismeretek és
tapasztalatok, illetve a tanórai környezetben megszer-
zett ismereteknek olyan új struktúrája, ami nagy való-
színûséggel azok alkalmazásában is sikeresebbé teszi a
gyerekeket. Ha sikerül a kiállítást is megvalósítani, akkor
ez az iskola és a szülõk közötti kapcsolatot erõsítheti. Azon
túl, hogy lehetõséget nyújt a tanulóknak tudásuk, ügyes-
ségük bemutatására, bepillantást enged a szülõknek a
hagyományostól eltérõ, számukra ezért talán kevésbé
ismert pedagógiai módszerek alkalmazásába is.

Jegyzetek
1 Részleteket olvashatnak magyarul is a www.mathematicsinthe-

making.eu. honlapon, a módszertani kézikönyv elérhetõ a
www.tanitonline.hu könyvtárából is.

2 Forrás: dr. Munkácsy Katalin: Tehetséggondozás hátrányos helyze-
tû tanulók körében, Doktori értekezés 13–15. o., 2011. Elérhetõ a
www.tanitonline.hu oldalról: Könyvtár › Gyakorlat, módszertan ›
Matematika módszertan

3 Tuveng, E.–Wold, A. H.: The Collaboration of Teacher and
Language-minority Children in Masking Comprehension Problems
in the Language of Instruction: A Case Study in an Urban
Norwegian School. Language and Education, 2005. 6. 513–536. p
(A tanárok és a nyelvi kisebbségbõl származó tanulók együttmûkö-
dése [összejátszása] a tanítás nyelve megértése során felmerülõ
problémák elrejtésében).

4 A logikai labirintus leírását lásd a Tanító 2016/1. számában.
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Maria Montessori pedagógiájának alapját a szabadság, az
érdeklõdésalapú, tevékenykedtetõ, önálló ismeretszer-
zés adja. Az önálló ismeretszerzés egyik kulcsa, hogy min-
dig azt kell kínálni a gyerekeknek, amire éppen kíváncsi-
ak, amivel közelebbrõl szeretnének megismerkedni.
Montessori módszere lehetõséget biztosít arra, hogy a ta-
nítási-tanulási folyamat során, az egyéni igényeket, ér-
deklõdési köröket maximálisan figyelembe vegye a segí-
tõ, támogató szerepet betöltõ pedagógus. A személyes
témaválasztás, az egyéni kíváncsiság mellett azonban
korosztályilag feltérképezhetõek azok a témák, melyek a
gyerekeket jellemzõen érdeklik. Ilyen általános érdeklõ-
dést kiváltó téma óvodáskorban a rend és rendetlenség
vagy az érzékszervek mûködése. A kisiskolás korosztályt
a tudatos gondolkodás, a képzelõerõ felerõsödése és az
absztrakt gondolkodás felé vezetõ út elsõ lépéseinek
megtétele jellemzi. Montessori ezt a kort a felfedezõbõl
tudóssá válás koraként jellemzi. A korosztály nagy kér-
dései a honnan jöttünk, kik vagyunk, mire vagyunk ké-
pesek?

Montessori szemléletét szem elõtt tartva, tanítványa-
inkkal közösen próbáltunk egy olyan témát találni, amely
az osztály minden tagjának kínál érdeklõdésre alkalmas
megismerni, kutatni valót. Így esett a választásunk a
Montessori módszer kozmikus ismeretek nevû tantár-
gyának kiinduló témájára, a világ keletkezésére. E téma-
körben a Világegyetem és a Föld történetével és csillagá-
szati ismeretekkel foglalkoztunk. Nem egy akadémikus
tudás elsajátítása, inkább egy tágabb, kozmikus világ-
szemlélet megismerése volt a célja projektünknek. A Vi-

lágegyetem evolúciós szemléletû megismerését
Montessori idõszalag-koncepciójára építettük. A foglal-
kozások során fontosnak tartottuk, hogy az érzékelésre
építve, a konkrét élményekbõl jussunk el a fogalomal-
kotásig, ismeretszerzésig.

A projekt tematikájának alapját, a felhasznált eszkö-
zök, a módszerek jelentõs részét a Montessori által kidol-
gozott kozmikus ismeretek tananyagtartalma adta. 

Mivel iskolánk, a Rogers Iskola egy színes módszer-
tanra építõ, rogersi szemléletû, személyközpontú intéz-
mény, tudatos átgondolást és átdolgozást igényelt
Montessori tematikája. Kolléganõmmel, Navrasics Ju-
dittal, törekedtünk rá, hogy ahol lehet, megõrizzük az in-
dividuális tanulás, a szabadság és az érdeklõdésalapú vá-
lasztás lehetõségeit, ugyanakkor célunk volt az is, hogy
összetett módszertannal dolgozzunk (egyéni, páros, cso-
portmunka stb.), hogy a feladatok figyelembe vegyék a
többszörös intelligencia létezését és színes tanulási tevé-
kenységeket kínáljanak a tanulás tanulásának elsajátítá-
sára.

A projekt témájának 
feldolgozása

A projekt kiindulásaként a témát elõkészítõ fizikai-
kémiai kísérletekkel ismerkedtünk meg a környezetis-
meret órákon. A kísérletek könnyen elvégezhetõek, a
gyerekek által is bármikor megismételhetõek voltak. A
kísérletekhez szükséges anyagokat kísérletenként kü-
lön-külön tálcákra tettük. A tálcákon a szükséges eszkö-
zökön kívül a kísérleti kártyák is megtalálhatók voltak,
melyeken a kísérletek pontos elvégzésének leírása szere-
pelt. Ezeket a tálcákat a gyerekek megtalálták a szabad
polcokon, ahonnan bármikor levehették õket.

Tallér Júlia

Csupán a módszerek külsõségeinek alkalmazása nem elegendõ a haté-
kony pedagógiai munkához. Mégis, bizonyára mindannyian láttunk már
ilyesmit; gondoljunk csak a professzionálisan alkalmazva valóban haté-
kony kooperatív technikák kiüresedett, pusztán a felelõsi rendszerben ki-
merülõ rossz gyakorlatára, vagy a tanulási folyamathoz szervesen nem
kapcsolódó, alapvetõen a pedagógusok és szülõk feladatmegoldására
építõ álprojektekre… (A szerk.)

Kezdetek
A világ keletkezése projekt*

* A projekt tevékenységeit összegzõ teljes leírás és a fotódokumentá-
ció megtalálható a www.tanitonline.hu Olvasóink küldték gyûjte-
ményében.

TallØr.qxd  2016.04.25.  13:36  Page 28



29

A fizikai-kémiai kísérletek után a teremtés történeté-
vel ismerkedtünk meg. Montessori „The Godwhohas no
hand” címû történetében a teremtést egy mindenek fe-
letti erõ munkálkodásával mutatja be, amely a minden
vallásban megjelenõ, felettes létezõre vagy a természet
törvényeire, mint univerzális rendezõre utal. Ezt a meg-
közelítést a másság tiszteletben tartását fontosnak tartó
gondolkodásmód erõsítése céljából mutattuk be a gyere-
keknek. A történet után beszélgettünk arról, hogy ki mit
gondol a történetrõl, majd megkértünk mindenkit, hogy
otthon kérdezzék meg errõl a szüleiket is.

Az elsõ igazi nagy témát a Világegyetem keletkezésé-
nek természettudományos megközelítése jelentette. A
tudományos megközelítés bemutatásához képeket, táb-
larajzokat, a fizikai-kémiai kísérleteket felidézõ képeket
használtunk. A történések szemléltetésének fontos része
volt a folyamatosan alakuló táblarajz, melynek elsõ képe
a születõ Világegyetem egy pontba sûrûsödött állapota
volt, majd folytatódott az õsrobbanás pillanatának ábrá-
zolásával, az õscsillagok, az elsõ atomok, galaxisok kiala-
kulásának bemutatásával, majd a Tejútrendszerrel, a
születendõ bolygókkal, végül a Föld kialakulásával. Ezt a
bemutatást két részben tudtuk megvalósítani. A bemu-
tatás folyamán készült rajzokat a gyerekek a projektfüze-
tükbe is lerajzolták. A táblarajzokból az önálló gyakor-
lást segítõ kártyákat készítettünk, melyeket sorba ren-
dezhettek a gyerekek, feliratokat rendelhettek a képek-
hez.

Ezen a ponton témánk elágazott. Egyrészt a csillagá-
szati tanulmányok alapjaival, másrészt a földtörténeti
korokkal foglalkoztunk a késõbbiekben.

Elõször a csillagászat témakörébe kezdtünk. Mi a Ga-
laxis? Milyen csillagrendszerek léteznek? Milyen csillag-
képeket ismerünk? Milyen a mi Naprendszerünk, és me-
lyek az alkotórészei stb.? A téma feldolgozásához fotó-
kat, rajzokat, interneten megnézhetõ animációkat hasz-
náltunk. Minden bolygónak lett egy gazdája, aki felké-
szült, és kiselõadás formájában bemutatta az osztálynak
az adott bolygót. A bolygóknak „személyigazolványt”
készítettek a gyerekek, melyben szerepelt az adott boly-
gó minden fontosabb adata, tulajdonsága, fotó gyanánt
a bolygó rajza. A kiselõadásoknak köszönhetõen a gye-

rekeknek lett ked-
venc bolygójuk, ami
a gyakorlatban azt is
jelentette, hogy az
adott bolygóra el-
kezdtek figyelni,
minden vele kapcso-
latos információt
megjegyeztek és
megosztottak a töb-
biekkel. Tanulásuk
így valóban kilépett
a tanterem, a tan-
könyv és a tanítási
óra keretei közül.

A bolygók tanul-
mányozása után
megalkottuk méret-

arányos makettjüket, és a távolsági arányokat figyelem-
be véve felfüggesztettük õket a teremben.

A csillagászati tanulmányok után kezdtünk bele a
földtörténeti korok tanulmányozásába. 

Az elsõ „eszközünk” Montessori Fekete idõszalagja
(The Black Strip) volt. Ez az eszköz a Föld keletkezése
óta eltelt idõt próbálja szemléletesen bemutatni.
Montessori ezt az eszközt a keletkezés óta eltelt 5 milli-
árd év megjelenítésére, Indiában fejlesztette ki. Ott két
kerékpáros vitte, és az utcán göngyölítették ki az 50 mé-
teres fekete szalagot, melynek utolsó 1 centimétere pi-
ros.

Nekünk végül nem volt 50 m fekete szalagunk. Ehe-
lyett az iskola udvarán méterrúddal, mérõszalagokkal,
aszfaltkrétákkal kimértük az 50 métert. 

Ez olyan hosszú szakasz lett, hogy a vége az utcára ke-
rült, nem fért el az udvaron. Piros krétát csak az utolsó
1 centiméterhez használtunk. A „krétaszalag” elkészíté-
se után egy közös beszélgetésbe kezdtünk, ahol felidéz-
tük a világ keletkezésérõl tanultakat egy beszélgetõs, me-
sélõs, sétálós foglalkozás keretében. A beszélgetés során
végigsétáltunk a szalag mellett és bejelöltük rajta a föld-
történeti korok képzeletbeli határait. (Az 50. métertõl a
35. méterig tartott az Archeozoikum. Ennek a kornak a
jellemzõit ezen a szakaszon beszéltük meg, majd bejelöl-
tük a korszakhatárt, stb.)

A „krétaszalag” mellé csoportokban aszfaltképet ké-
szítettek a gyerekek arról, hogy milyennek képzelik az
adott kort. 

A Föld keletkezése óta eltelt idõ érzékeltetésére egy
másik eszközt is használtunk. Ez Montessori Korok órája
(Clock of Eras) volt. Ez az eszköz egy óra számlapjához
hasonlítható. A számlap 0–12 óráig terjedõ ideje bemu-
tatja a Föld keletkezése óta eltelt idõt. Itt 1 óra kb. 417
ezer évnek felel meg. Minden kor más színû, és a körcik-
kek mérete is eltérõ annak függvényében, hogy az adott
idõszak mennyi ideig tartott (Formálódó idõ fekete,
Archeozoikum sárga, Paleozoikum kék stb.). Az eszköz-
höz a különbözõ korok leírását tartalmazó kártyák is hoz-
zátartoznak. Mi kooperatív csoportmunkában dolgoz-
tunk ezzel az eszközzel. Majd természetesen a rajza beke-
rült a gyerekek projektfüzetébe, az eszköz kirakható for-
mában felkerült a nyitott polcra, ahonnan bármikor elõ-
vehették a tanulók.

A kisiskolás korú gyerekek érdeklõdése a megtapasz-
talt világ, a környezet jelenségei felé nyitott. Szeretnek
rácsodálkozni a világ jelenségeire, és félelemmel teli kí-
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váncsisággal fordulnak a már vagy még nem látható felé.
Érdeklõdési területük egyik hangsúlyos része az õsi élõlé-
nyek világa. Erre a természetes kíváncsiságra épül
Montessori Élet idõvonal (Timeline of Life) koncepció-
ja és eszköze. Az Élet idõvonalán a földi élet evolúcióját
tanulmányozhatják a gyerekek. Ez egy speciális idõsza-
lag, mely korszakonként mutatja be a Földön megjelenõ
(kihaló) életet, az élet feltételeit befolyásoló idõjárási sa-
játosságokat (pl.: jégkorszak). Az élet idõvonalának
megismerését korszakokra bontottunk. Minden korral
külön foglalkoztunk. A kor bevezetése mindig egy rövid
beszélgetés keretében történt. Bemutattuk a kort és be-

ragasztottuk az idõszalag aktuális részét a projektfüzetbe.
Ez a szalagrészletek egymáshoz ragasztását jelentette,
aminek köszönhetõen egy kinyitható, hosszú idõszalag
jött létre a gyerekek füzetében. A teremben is kikerült a
falra egy szintén folyamatosan bõvülõ idõszalag. A gyere-
kek kutathattak, fosszíliákat tanulmányozhattak, kü-
lönbözõ rövid videókat nézhettek, rajzolhattak, festhet-
tek, lenyomatokat készíthettek az adott korról. Megta-
nulták a korok nevét, jellemzõit, az élet megjelenési for-
máit, a kor érdekességeit. Nem volt ebben egységes elvá-
rás, mindenki annyira vonódott bele a témába, amennyi-
re nyitott volt rá. 

A projekt témájának 
megjelenése a különbözõ
tantárgyakban

A Világegyetem keletkezésérõl és fejlõdésérõl szóló
projektünk valamilyen módon megjelent minden tan-
tárgyban. Leghangsúlyosabban a környezetismeret, a
magyar és a vizuális nevelés órák keretein belül foglal-
koztunk a témával, de jelen volt a matematika, a testne-
velés és az énekórákon is. Iskolánk kerettantervének kö-
szönhetõen az osztályunkban napi szinten van beszél-
getõkör és heti egy alkalommal csoportjáték. Ezeknek a
foglalkozásoknak az idõkereteit is felhasználtuk a pro-
jekttéma feldolgozására.

A környezetismeret órákon a fizikai-kémiai kísérlete-
ket élvezték legjobban a gyerekek. Érdeklõdõek voltak
és mindent ki szerettek volna próbálni saját kezûleg is.
Erre a kísérletek szerencsére lehetõséget adnak. Egyedül
a vulkánkísérlet az, amely felnõtt segítséget is igényel. A
témák feldolgozása során folyamatosan készültek önálló

gyakorlásra alkalmas kártyák, amelyekkel képeket, ne-
veket, definíciókat lehetett összeegyeztetni. Ezek a
Montessori-jellegû eszközök egy nyitott polcra kerültek,
ahonnan bármikor elõvehették õket a gyerekek. A pol-
con a témával foglalkozó könyveket is gyûjtöttünk. Ezek
is szabadon forgathatóak voltak.

Nagyon sok lehetõséget kínáltak a magyarórák is a
projekt témáinak feldolgozására. A szókincsbõvítést, a
szövegértést, az olvasási technika fejlesztését bármilyen
témájú szöveg segítségével megtehetjük. Ezt használtuk
ki az órák során. Az ismeretterjesztõ szövegeket külön-
bözõ nehézségi szinten készítettük el. Hozzájuk szintén
különbözõ nehézségi fokú feladatokat állítottunk össze.
A magyarórákon leggyakrabban használt feladatok, fel-
adattípusok a következõk voltak:

• betû-puzzle (Naprendszer)
• ismeretterjesztõ szövegek feldolgozása (pl.: ûrszon-

dákról)
• Képzeld el! – játékok szókincsbõvítésre
• szógyûjtés-asszociációs játék
• szólánc világûr témakörben
• bingó
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• bolygó kisokos/ kiskönyv gyártása lyukas szöveg ki-
egészítésével

• idõrend képek, hangok alapján (vulkánkitörés)
• szókeresõ játékok 
• keresztrejtvények
• tudományos szavak és szómagyarázataik párosítása
• kérdéskártyák készítése.

A matematikaórákon elsõdlegesen az aktuális tan-
anyag „kerettörténeteként”, vizuális elemeiként jelent
meg a projekt témája. A szorzás-osztás kirakása csilla-
gokkal, kagylókkal történt. A szöveges feladatok ûruta-
zásról, õslényekrõl, kutatásokról szóltak, a gyakorló fel-
adatok rajzai, elemei a témához illeszkedtek. Az órán al-
kalmazott játékok is ide kapcsolódtak (pl.: Keveredj, állj
meg, csoportosulj játékban: Csoportosuljatok annyian,
ahány karéja van a trilobitának.)

A fekete idõszalag felrajzolását a hosszúságmérés té-
makörének feldolgozására is felhasználtuk. A gyerekek
az idõszalag megrajzolása után csoportokban lerajzolták
a különbözõ mértékegységeket, megszámolták, hogy
mennyi kisebb egységbõl tudnak kirakni egy nagyobbat,
majd felírták az átváltási szabályokat.

A matematikaórákon leggyakrabban a következõ tí-
pusú feladatokban tudtuk megjeleníteni a projekt témá-
ját:

• számolós puzzle-feladatok (megoldás a téma képei-
vel)

• számszínezõk (bolygós, õslényes, marslakós, vulká-
nos stb.)

• számösszekötõs feladatok (ûrhajós, õslényes, világ-
ûrös, vulkános stb.)

• labirintusfeladatok
• csillagkép összekötõs feladatok
• szorzás, osztás kirakása csillagokkal, kagylókkal, õs-

lényekkel
• mûveletvégzés számegyenesen ûrlényekkel, boly-

gókkal, csillagokkal
• számpiramis (vulkánpiramis)
A gyerekek az órákon általában addig dolgoztak, míg

az összes, projekthez köthetõ feladatot meg nem oldot-
ták. Ha valamire nem volt idejük, szívesen hazavitték.
Az elkészült munkáikat beragasztották a projektfüze-
tükbe.

A vizuális nevelés óráin folyamatossá vált a projekt-
hez kapcsolódó alkotás. A gyerekek várták az újabb al-
kotási lehetõségeket. Szerettük volna, ha õk is részt vesz-
nek a tervezésben. Kértük, hogy ötleteljenek, javasolja-

nak alkotási témákat, módokat. Mi a következõ alkotá-
sokat készítettük el:

• mini vulkánok készítése
• az õsrobbanás megfestése csak színekkel
• a világ keletkezésének elképzelt állomásai festéssel
• aszfaltrajz
• közös fríz készítése a földtörténeti korokról
• õsi állatok formázása agyagból
• fosszíliák készítése agyagból, kagylókkal, csigákkal,

játék õslényekkel, növényekkel
• térbeli bolygók készítése
• ûrlényeket, ûrjármûveket tervezése.

Külsõ programok
A világ keletkezésének kutatása számtalan iskolán kí-

vüli program lehetõségét kínálja. Fontosak ezek a „túl a
falakon” programok, hiszen nem csak az a hozadéka,
hogy valamit élõben megtapasztalhatnak a gyerekek, ha-
nem az is, hogy más, a témához értõ szakemberekkel is
találkozhatnak. Az iskola elhelyezkedésétõl is függ, hogy
egy osztály milyen helyszínekre tud eljutni terepgyakor-
lat céljából. A külsõ programok megvalósításában a szü-
lõk sokat tudnak segíteni. 

A mi megvalósult külsõ programjainkat is a szülõk tá-
mogatták. Ennek köszönhetõen jutottunk el a Budai Ar-
borétumba, ahol az õsi növényekkel ismerkedhettünk
meg. Túráztunk a Mátyás-hegyi barlangrendszerben, el-
látogattunk a Planetáriumba. Ajánlható program lehet
még többek között Magyar Régészeti Szövetség Régészet
Napja és a Kemenes Vulkánpark Celldömölkön.

Projektfüzet, témafal
A projekt kezdetén egy projektfüzetet indítottunk.

Ebbe került minden tudás, rajz, írás, szöveg stb. amivel a
témák feldolgozása során a gyerekek foglalkoztak. A fü-
zetben történõ munkának lett egy rendszere, ami lehetõ-
vé tette az önálló használatát.

Egy témafalat is indítottunk a folyamat elején. Ide ke-
rült ki minden gyûjtés és alkotás. Gyûjtöttük a témához
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kapcsolódó szólásokat, közmondásokat, irodalmi, kép-
zõmûvészeti alkotásokat, képeket, vicceket, tudomá-
nyos érdekességeket, könyveket.

A projekt zárása
A projektet a 3T modell elsõ két pontjával kezdtük:

Mit tudok (Tudom)?, Mire vagyok kíváncsi (Tudni sze-
retném)? Az tapasztaltuk, hogy a gyerekek fantáziája és
kíváncsisága végtelen. Rengeteg kérdést gyûjtöttek ösz-
sze: pl.: Van-e a Napnak vonzó ereje?, Hány galaxis van?,
Hogyan alakult ki a Föld?, Hány méter a Világegyetem?,
Hány õsállat létezett a Földön? stb. Igyekeztünk úgy ala-
kítani a projektet, hogy minden elõzetes kérdésre választ
találjunk a folyamat során.

A projekt zárásaként arra voltunk kíváncsiak, milyen
új ismeretekkel lettek gazdagabbak a gyerekek, és választ
kaptak-e minden elõzetesen megfogalmazott kérdésükre.
Ehhez elõször egy kvízt töltöttek ki egyénileg, majd átte-
kintettük közösen a közel három hónapos idõszak törté-
néseit. Megkerestük azokat az új tudáselemeket, melye-
ket a projekt kapcsán gyûjtöttek össze a tanulók. A 3T
modell harmadik ágát ekkor töltöttük meg tartalommal. 

Megjelenítettük a projekt során végzett összes tevé-
kenységünket. Ezeket a „Költs el egy húszast!” módszer-
rel értékelték a gyerekek.

A projekt végsõ zárásaként egy elõadást készítettünk
a szülõknek. Az elõadás három részbõl állt. Az elsõ rész-
ben a gyerekek elmesélték hogyan keletkezett a világ a
Big Bang-tõl egészen a Föld kialakulásáig. Mozgásszín-
ház formában játszották el a történéseket, miközben a
narrátorok elmesélték a folyamatot. 

Ezután minden bolygó bemutatkozott. Ehhez a gyere-
kek választottak maguknak bolygót, majd írtak róla egy
rövid bemutatkozó szöveget. Ezt adták elõ az elõadáson.

Ezt követte a földtörténeti korok bemutatása. Ehhez
elõzetesen megfestették a különbözõ korokat úgy, hogy
az egyes képekbõl egy idõszalagszerû, frízzé összerakható
alkotás szülessen. Az elõadáson ezt az „idõszalagot” épí-
tették fel, miközben a saját szavaikkal bemutatták a ko-
rokat.

A gyerekek egyik kedvenc dallamára írtunk egy világ
keletkezésének történetét elmesélõ szöveget, ez lett a
mûsor zárása. Ez aztán igazi, szívesen énekelt osztályin-
dulóvá vált, mely sokáig elkísért bennünket.

Tanulságok, tapasztalatok
Szembe kellett néznünk azzal a ténnyel, hogy folya-

matosan aktualizálni kell a tudásunkat. A néhány éve
kiadott könyvek, az általunk iskolában tanult ismeretek
egy része mára már elavultnak tekinthetõ. Az internet
megbízhatóbb forrásnak bizonyult a bolygók és a földtör-
téneti korok történéseinek feltérképezése terén is (pl.:
hány holdja van egy bolygónak?)

Tény, hogy sok pluszmunkát igényel egy ekkora téma
feldolgozása, korosztályhoz igazítása, mégis azt éreztük,
projektünk a szakórákra való felkészülést is segítette.
Azt tapasztaltuk, hogy könnyebb egy témához kapcso-
lódva felépíteni az órákat, mint amikor csak a tananyag
a szempont. A gyerekek motiváltabbak lettek a tanu-
lásra, jelentõsen csökkent az órákon a fegyelmezés
szükségessége, növekedett a gyakorlásnál az ismétlés-
szám. A projekt megvalósítása során az általános köz-
hangulat az lett, hogy szinte csak ezzel a témával szeret-
tek volna foglalkozni a gyerekek. Reggelente kérdez-
ték, hogy mit hoztunk, mit fogunk csinálni? Szünetek-
ben folytatták az órai munkát, és még az iskolai tábor-
ban is azzal nyaggattak minket néhányan, hogy szabad-
idõ helyett folytassuk a projektünket. Ez egyszerre volt
inspiráló és felelõsségérzetet erõsítõ a számunkra.

! ! !

Az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar

Gyógypedagógiai Továbbképzõ
Központja a 2016/17-es
õszi félévben az alábbi 

szakirányú és pedagógus
továbbképzéseket indítja

AAzz  eeggyyeess  kkééppzzéésseekkrrõõll  sszzóóllóó  rréésszzlleetteess  ttáájjéékkoozzttaattóókk  aa  KKaarr
hhoonnllaappjjáánn  éérrhheettõõeekk  eell..  hhttttpp::////wwwwww..bbaarrcczzii..eellttee..hhuu//

ookkttaattaass//ttoovvaabbbbkkeeppzzeesseekk//558833--kkeeppzzeessii--kkiinnaallaatt
IInnffoorrmmáácciióó::  ttoovvaabbbbkkeeppzzoo@@bbaarrcczzii..eellttee..hhuu

SZAKIRÁNYÚ 
TOVÁBBKÉPZÉSEK
" BA gyógypedagógia

alapszak szakirányai 3
féléves szakirányú to-
vábbképzés (7 szakirá-
nyon)

" Dráma és színház a szo-
ciális integrációban szak-
irányú továbbképzés

" Zeneterapeuta mód-
szer-specifikus szakirá-
nyú továbbképzés

NÉPSZERÛ AKKREDITÁLT
PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSEK
" Sindelar–Zsoldos program 1.

– Fejlesztõ program tanulási-
és magatartási zavarok meg-
elõzésére óvodáskorban és
iskolakezdéskor
(2016. augusztus 25–26–27.)

" Sindelar–Zsoldos program 2.
– Tanulási- és magatartási
zavarok terápiája iskoláskor-
ban
(2016. szeptember 8–9–10.)

Jelentkezési határidõ: 2016. június 30., 
a Dráma és színház a szociális integrációban
szakirányú továbbképzésen 2016. május 31.
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Fonyódi Gábor

FFeellffoorrdduullááss  aazz  oosszzttáállyytteerreemmbbeenn

A bolondok napja után nagy felfordulás maradt a teremben. Rakd helyére a
szanaszét heverõ feliratokat, tárgyakat! Írj, rajzolj! (Nyomtatását A/3-as
méretben ajánljuk!)

Detektíviskola
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EGY HELYEN MINDEN,
ami a tanórákra való felkészülésünket segítheti!

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

FELADATBANK, FILMTÁR ÉS KÖNYVTÁR

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

ONLINE SZAVAZÁS

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

OLVASÓINK KÜLDTÉK

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

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

NÍTÓTT NNLLIINNEE

NÍTÓTT
Lájkoljon minket Facebookon is:

www.facebook.com/tanitonline.hu
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