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Új sorozatunk célja, hogy konkrét példákon keresztül mutassuk be, tanítóként hogyan le-
het, hogyan érdemes dolgozni a nyomorúság kellõs közepén. Mert a sokszorosan hátrányos
helyzetû gyerekek jövõjérõl felelõsen gondolkodni nem lehetséges azok munkájának megis-
merése nélkül, akik nem pusztán beszélnek a reménytelenség felszámolásáról, hanem tesz-
nek érte. Akik nemcsak fáradhatatlanul dolgoznak nap mint nap, hanem mûködõképes vála-
szokat is képesek megfogalmazni az évtizedek alatt felhalmozódott kihívásokra. (A szerk.)

TANÍTÓK A NYOMORÚSÁG KÖZEPÉN

Tari Réka Miért dolgozom
Tarnabodon?

Tanító vagyok a Máltai Óvoda és Általános Iskolában,
Tarnabodon. Valamennyi tanulónk halmozottan hátrá-
nyos és roma származású.  Rengeteg napi problémával
küzdünk, mégis itt maradtam. A kevésbé problémás te-
lepülések pedagógusai szakmailag nem ismernek el ben-
nünket, mert nem ismerik azt az embert próbáló, napon-
ta újra és újra nekifeszülõ, de mégis nagyszerû munkát,
ami ránk vár a gyermekek nevelésekor.

„Á, te csak Tarnabodon dolgozol!” – jön a megszokott
mondat, ha valamelyik „elit” iskola pedagógusával be-
szélgetek. A nem pedagógusként dolgozó ismerõseim is
számtalanszor bombáznak kérdéssekkel: „Hogy bírod? Én
nem dolgoznék egy percet sem ilyen iskolában!”

Már nem magyarázkodom! Az igazi pedagógus tudja,
hogy a gyerek az gyerek, nem a származását, nem a hova-
tartozását kell nézni! A PEDAGÓGUS a gyermeket lát-
ja és érzi!

Látja, ha a gyerek fáradt, mert a család késõn feküdt
le. Látja, ha a gyereket valami bántja. Látja, ha éhes, ha

fázik, ha lyukas a cipõje. Tudja kezelni a gyerekek közöt-
ti konfliktust, amelyek néha a családok között kialakult
konfliktusok továbbgenerálása a gyerekek szintjén. Az
igazi pedagógus érdeme, amikor az egyik tanulónak a
másikkal egész nap összetûzése volt, mégis úgy megy ha-
za ez a gyermek, hogy a kapuban öleléssel búcsúzik társá-
tól. Reggelente, amikor érkezem a településre, a falu né-
pe integet nekem. Ilyenkor oda kell figyelnem, hogy min-
denkinek visszaintsek, mert ha véletlenül nem teszem,
megjegyzik és a boltba menet rám szólnak: „tán haragszik,
hogy nem köszönt” vagy ,,de kényes má’, nem is köszön”.

E kicsi zsáktelepülésen a rengeteg probléma mellett
valami csoda született meg: egy olyan iskola, amely törõ-
dik a gyerekeivel, ha cipõ kell, cipõt szerez, ha tanszer,
akkor tanszert, de ha a tanítók, tanárok kérnek, akkor
jönnek a gyerekek és hozzák a szülõket is. Megtanulunk

,,Mondhatunk
akármit, ha nem vagyunk hitelesek,

ha egészen mást üzenünk az érzelmeinkkel, 
a viselkedésünkkel, mint amit kérünk tõlük.”

Winkler Márta: Örömre nevelni 
Savaria University Press 2016
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Tudom, milyen nehéz nektek, pedagóguscsalád sarja va-
gyok én is. Elõször hároméves koromban szembesültem
azzal, hogy a nagypapát mindenki ismeri a somogyi kis-
városban, ahol évtizedekig tanított rajzot és földrajzot a
diákjainak. Már akkor az a kép élt bennem, hogy õ vala-
mi csodás dolgot mûvelhet, ha ennyien szeretik és tiszte-
lik. Aztán az anyukám és az öccse is ezen a pályán kötött
ki, mondanom se kell, mindketten a diákok kedvencei
voltak.

Láttam, hogy ebben mennyi munka és lelkiismeret
van. Napi harc a lázadó kamaszokkal és fiatal felnõttek-
kel, a kollégákkal, az iskolavezetõkkel, néha saját ma-
gukkal. A bizonytalanságot, hogy vajon megfelelõ mó-
don és megfelelõ tudást adnak-e át, a lelkesedést, amit
akkor láttam a szemükben, amikor megérkezett az új ge-
neráció, akik számára kitárhattak valamennyit a világra
tekintõ ajtón, és a felszabadult örömet, amikor valame-
lyik diákjuk sikert ért el, amiben talán egy picit nekik is
részük volt.

Tudom, hogy nem könnyû… de a volt tanítványok a
mai napig elõkerülnek, és hálát adnak az áldozatos mun-

káért, ahogy engem is elönt a jóérzés és a szeretet, amikor
egy-egy olyan oktatómra gondolok, akik megláttak ben-
nem valami olyat, amit mások nem. A lehetõséget, az ér-
telmet, a jövõt.

Már egy ideje nem függök az oktatási rendszertõl, de
minden egyes napomon, minden egyes mondatomban és
gondolatomban benne van az a két évtized, amelyet a
különbözõ iskolapadokban töltöttem. A döntéseimben
benne vannak azok az értékek, amelyeket a tanáraim, a
példaképeim adtak át nekem: a logika és összefüggések
keresése, illetve az információra, a tettek megértésére
való állandó igényem.

Minden pedagógus kicsit része annak, ami most va-
gyok, és ez hatalmas felelõsség.

Kérlek titeket, hogy õrizzétek meg azt a lelkesedést és
elszántságot, amivel ezt a pályát választottátok, minden-
kiben lássátok meg a lehetõséget és az egyéniséget, mert
nem vagyunk egyformák, nem élünk egyformán, nem
ugyanolyan ütemben sajátítjuk el a tudást, és nem ugyan-
olyan ütemben érünk meg arra, hogy használjuk azt a tu-
dást, amit átadtok nekünk.

Lehet, hogy valaki az adott pillanatban, életszakasz-
ban nehéz, talán reménytelen esetnek tûnik, de minden-
kiben ott rejlik a lehetõség!

Tudom, hogy ez irgalmatlanul nehéz, épp ezért vagy-
tok hõsök, akik ha szívvel-lélekkel végzitek a munkáto-
kat, akkor talán kaptok majd némi szeretetet, büszkesé-
get viszonzásul. Talán nem azonnal, lehet, hogy csak né-
hány év vagy évtized múlva! De higgyétek el, megéri!

Pásztory Dóra* Üzenet a tanítóknak!

* Kétszeres paralimpiai bajnok úszó, aki a Sydney-i paralimpián 200
m-es vegyes úszásban aranyérmet, 100 m-es pillangóúszásban
bronzérmet szerzett, majd a 2004-es athéni paralimpián 200 m-es
vegyes úszásban aranyérmet, 100 m-es hátúszásban és 100 m-es
pillangóúszásban egy-egy ezüstérmet nyert. (Forrás: wikipédia)

együtt díszíteni, fõzni… és még rengeteg tervünk van, hogyan is lehetne
SZÁMUNKRA, a közösség számára jobbá tenni a mindennapokat, a közös
munkát. 

És igen, Tarnabodon a nagymama is csókolommal köszön, én viszont! Za-
varhatna, de nem zavar: egymás tiszteletét fejezzük ki vele! A tanítványom
édesapja keresztszülõnek kért fel: nem zavart, megtiszteltetés volt számom-
ra! Már nem érdekel a külvilág véleménye: a falu népe nem csak elfogadott,
hanem tisztel, becsül és szeret! Itt én vagyok a TANÍTÓ NÉNI, aki megta-
nítja írni, olvasni, számolni a gyerekeket! Aki kinyitja a világot, mert elviszi
kirándulni, aki megtanítja helyesen használni az evõeszközt, aki megtanítja
köszönni! Lehet, hogy a szülõ feladata lenne, de ha õ nem képes, akkor ez az
én dolgom. Számomra az a legnagyobb bizalom, amikor azt mondja a szülõ a
kicsi gyermekének: ,,Szót fogadj a tanító néninek!”

Ezért dolgozom Tarnabodon!

! ! !
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A felnõttek és a gyerekek viszonya szabályozott. A kis-
gyermek belenõ egy rendbe, egy családi hagyományba,
amelyet a felnõttek közvetítenek. Tudjuk, a csecsemõ
megszületésekor a rokonok egy része azonnal látni sze-
retné a picit, s már akkor és ott is vannak családi szoká-
sok, amelyet mindenkinek be kell tartania. Nem biztos,
hogy minden jelentkezõt örömmel látnak, néhány csa-
ládtagot, ismerõst lebeszél az anyuka a látogatásról, a kö-
zelebbi hozzátartozókat rövidebb idõre fogadják. Ezeket
a szabályokat illik, sõt szükséges betartani, hiszen az
újszülöttnek elõször a közvetlen környezetével kell meg-
ismerkednie. S a gyerek egészségesen növekszik, fejlõ-
dik, okosodik, s maga is igen hamar egy közösség részévé
válik. Elõbb-utóbb a szabályok követõje lesz, s ne tagad-
juk, ez számára biztonságérzetet is ad. Csak akkor lesz
harmonikus a felnõtt világ és a gyerek kapcsolata, ha
az elvárások egyértelmûek.

Miért is vetem papírra ezt a gondolatsort?
Nem is olyan rég egy nagyobb baráti körrel egy napot

töltöttem együtt. Három generáció találkozott, mondjuk
a nagyszülõk, a szülõk és a gyerekek csoportja. Pontosab-
ban egy gyerek. Ha 8-10 ember egy asztalhoz ül, akkor
óhatatlanul kisebb beszélgetõcsoportok alakulnak ki, s
ahogy telik az idõ, úgy tud mindenki mindenkivel beszél-
getni. Ezek azok a találkozások, amelyek feltöltõdést ad-
nak mindenkinek, amelyre sokáig emlékszünk, amelyet
szívesen folytatunk. Az említett program nem így sike-
rült. A középsõ csoportos óvodás korú kisfiú uralta a tere-
pet. Minden kívánságát azonnal teljesíteni kellett, s
ha csupán egy percig nem figyeltek rá, akkor olyat tett,
amellyel azonnal az érdeklõdés középpontjába kerülhetett.
Figyeltem a szülõket és sok-sok mindent megértettem.

Az anya kifejezetten aggódó típus, örökös szorongás
jellemzi. Tekintete folyamatosan a gyerek mozgását, te-
vékenységét követi, s ha valami veszélyt vél, akkor ugrik,
s még a legkisebb eséstõl is megvédi a fiát. Nem vitatha-
tó, féltése túlzó, ráadásul önmaga számára hihetetlen fá-
rasztó. Ugyanakkor követelményt is megfogalmaz, elvá-
rása – igen helyesen – például, hogy az étkezés alatt a já-
ték szûnjön meg. A gyereknek 5-8 percet ülve kell tölte-
nie, és az ebédet így kell megennie. Ez természetesen nem
tetszik a legénynek, s ilyenkor az apja ölében foglal he-
lyet. Az apa a nevelési kérdésekben a teljes megengedés
híve. Többször is kifejezi azon véleményét, hogy a gyere-
ket nem szabad korlátozni. Így a közös ebéd kudarcba
fullad. A nevelési különbségek megvitatása a gyerek
elõtt történik, s miután a gyerek éles eszû, pontosan tud-
ja, hol kell sírással, hisztivel érvényesítenie az akaratát.
Azt persze felesleges említenem, hogy volt a találkozás-

nak egy idõszaka, amikor teljes volt a káosz. A gyerek el-
fáradt, s ettõl a perctõl kezdve semmi sem volt jó.

Szerencsére a nagyszülõk a nevelési kérdésektõl távol
tartják magukat.

Az összejövetel számomra több tanulsággal is bírt. A
következõk jutottak az eszembe, s be kell valljam, ma is
foglalkoztatnak:

– Vajon helyes-e, jó-e, ha a felnõttek kedvelt idõtöl-
tését a gyerekekre kényszerítjük?

– Vajon nem kell-e a gyereket életkorának megfelelõ
idõtartamban önálló játékra szoktatni? S lehet-e, ha ál-
landóan féltõ tekintet követi minden megmozdulását? 

– Vajon ami az óvodai közegben szépen megy – éppen
az étkezési szabályok betartása –, az miért borul fel szo-
katlan helyzetben? 

– Vajon a gyereknevelés feladata megoldható-e, ha a
szülõk nevelési elvei homlokegyenest eltérõek? Nincs-e
veszélye annak, hogy ez a házastársi kapcsolat romlásá-
hoz vezet? 

Hogy a felnõttek találkozója nem volt teljes, az biztos.
Mindannyian elégedetlenül, kissé bánatosan keltünk fel
az asztaltól. Feltehetnék a kérdést, hogy ha ennyire elé-
gedetlen voltam a kialakult helyzettel, akkor miért nem
avatkoztam be, mint tapasztalt pedagógus. A magyará-
zat egyszerû. Meghívott vendégként nem kezdhetem el
az ifjú szülõknek magyarázni, hogy rossz úton járnak. Ha
vendégként magam látok a gyermek megregulázásához,
akkor beavatkozok egy család életébe. A családi norma-
rendszer kialakítása pedig szigorúan véve a szülõk fel-
adata. 

Hogy miért a következõ két történet jutott az eszem-
be? Nos, a megfejtés az olvasóra vár.

Egy elmarasztalás kétféle értelmezése:
Laci szeptemberben elsõ osztályos lett. Nagy izgalom-

mal készült erre az eseményre. Még óvodásként járt az is-
kolában. Tavasszal a teljes nagycsoport megismerhette
az iskolát kívülrõl, belülrõl. Laci beleszerelmesedett a
hatalmas udvarba, ahol a sportolásra éppúgy lehetõség
nyílt, mint a játékra, és lenyûgözte a tornaterem is. A
tanterem, amelyet meglátogattak, kevésbé érdekelte.
Nehezen tudta elképzelni, hogy az asztalok mellett fog
ülni, s írnia, számolnia kell úgy, hogy nem állhat fel.
Ugyanakkor más érdekesség azonnal feltûnt neki a te-
remben, mégpedig a hatalmas akvárium, amelyben több
aranyhal is úszott. „Hát ez igazán jó hely!” – összegezte vé-
leményét, amikor este beszámolt édesanyjának az iskolá-
ban tett látogatásról. S mivel a fiúnak alapvetõen tet-
szett az iskola, s nem is volt a lakástól messze, így tavasz-

Csillag Ferenc Párhuzamos történetek
Gondolatok a nevelésrõl
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szal itt adták le a szükséges papírokat. Megtörtént tehát
az iskolás lét elsõ lépése. Ezt követte sok más is, például a
beszerzések, a szépséges táska, a tornazsák, a tolltartó, a
ceruzák. Májusra már otthon sorakoztak mindezek.

Júniusban az óvoda bezárta a kapuit, elõtte azonban
elbúcsúztatták a gyerekeket. Elballagtak a nagycsopor-
tosok. Otthon pedig mind több szó esett az iskoláról. Dél-
utánonként Laci anyukája mesélt arról, hogy is lesz a
szeptemberi iskolakezdés. 

– Képzeld, mindenkinek korán be kell érnie az iskolába. A
táskáját elõzõ este össze kell készítenie. Az órák alatt pedig fi-
gyelni kell. Nem szabad beszélgetni, mert az mindenkit za-
var! – ilyen és ehhez hasonló mondatok hangzottak el. 

– Anya, te is mindent betartottál? Jó gyerek voltál? 
– Lacikám, egyszer majd elõvesszük az én bizonyítványa-

imat, füzeteimet, s láthatod, hogy mennyi dicséretet vihettem
haza. 

– De jó neked! És mi lesz, ha én nem tudom ezt mind telje-
síteni? – kérdezte Laci némi aggódással a hangjában. 

– Kisfiam, mindenki elvégzi az iskolát. Mi azért vagyunk,
hogy mindenben segítsünk. Nem engedjük el a kezedet – jött
a megnyugtató válasz. 

Ahogy közeledett az iskola, úgy vált egyre szorongób-
bá a gyerek, az iskolakezdés elõtti éjszakán már alig-alig
aludt. 

Végre eljött a nap. A teljes család: apa, anya, nagyszü-
lõk elkísérték Lacit az iskolába. Csilla néni az elsõseit
mosolygósan fogadta. Mindenkihez volt egy kedves sza-
va és egy simogatása. Amikor felvonultak az osztályba,
akkor a gyerekeket a tanító néni egyesével a helyükre ve-
zette. A szülõk benéztek, még integettek egyet, majd be-
csukódott a tanterem ajtaja, s a szülõk elmentek, a gye-
rekek pedig a tanítójukkal maradtak. Az elsõ nap na-
gyon izgalmas volt. Laci élvezte a terem megismerését.
Csilla néni különféle szabályokat ismertetett. Szóba ke-
rült az, hogy hogyan kell a gyerekeknek egymással be-
szélniük, mit tegyenek, ha valami problémájuk van, de
arról is beszélt, hogy a tanteremben mindenkinek lesz
feladata, amit gondosan kell elvégezni. Laci valóban
minden szavára figyelt. Amikor felállhattak a helyükrõl,
akkor a teremmel ismerkedhettek. Laci azonnal a halak-
hoz ment. Megbûvölten állt az akvárium elõtt. Csilla né-
ni a terem sarkából nézte tanítványait. Látta, hogy néhá-
nyan bizalmatlanul néznek körbe, látta azokat a gyereke-
ket is, akik korábbról ismerték egymást, s beszélgettek,
látta Lacit is, aki szinte kizárta a külvilágot, csak az akvá-
riumot kémlelte. Csengettek. A gyerekek visszaültek a
helyükre, figyelemmel tekintettek tanítójukra. Csilla né-
ni egy hónapra osztott ki feladatokat. Lacit az akvárium
gondozásával bízta meg. Amikor ezt a gyerek meghallot-
ta, elvörösödött, felállt és így szólt:

– Tanító néni, én még soha nem gondoztam halakat. Nincs
is otthon ilyen üvegkádunk. Ilyet én csak az állatkertben láttam.

– Lacikám, megmutatom neked, hogyan kell az állatokat
etetni, biztos vagyok abban, hogy jó dolguk lesz, ha te gondo-
zod õket. 

Laci végtelenül boldog volt a feladattól és attól is, hogy
Csilla néni ilyen komoly feladatot bízott rá. 

Alig várta, hogy otthon beszámoljon a fantasztikus
feladatról. Csilla néni láthatóan elvarázsolta a gyereket,
s ez mi tagadás, a szülõket meggyõzte arról, hogy Laci jó
helyen van, s törõdést, figyelmet is kap. 

A gyerek minden reggel megetette a halakat, megnéz-
te, hogy a szellõzõ be van-e kapcsolva, s nem történt-e
valami változás a délutáni elválás óta. A munkát nagy
odaadással végezte. Történt azonban egy szeptember vé-
gi napon, hogy az egyik szünetben Ricsi, aki elég rossz
gyereknek számított, az akváriumhoz ment, s a kezében
szorongatott radírját bedobta a vízbe. Laci azonnal ott
termett, s kérdõre vonta osztálytársát:

– Mit csináltál? Miért dobtad be a radírt? Azt nem eszik a
halak, sõt árthat is nekik.

– A kis okos! Te már mindent tudsz a halakról? 
– A halak csak azt ehetik, amit én adok nekik – felelt La-

ci nagy öntudattal.
– Ha olyan okos vagy, akkor azt is tudhatnád, hogy a Ba-

latonba is mindent bedobnak az emberek, mégsem döglenek
meg a halak. 

– Elég baj az, de itt nem dobhat be senki, semmit! – kia-
bálta Laci. – Ne is közelíts az akváriumhoz!

– Ezt te nekem nem tilthatod meg! – üvöltötte Ricsi. 
– Nem?! – kérdezett vissza Laci. 
Ám a választ meg sem várta, egy nagy pofont adott

osztálytársának. Ricsi lángoló arcához kapta tenyerét, s
vad zokogásban tört ki úgy, hogy azt nem csak az osztály-
ban, de a folyosón is hallani lehetett. A vita két percet
sem tartott. Csilla néni kettõjük közé lépett, s tõle szo-
katlan szigorúsággal a következõt mondta: 

– Mindketten tegyétek ki az üzenõfüzeteteket az asztalom-
ra! A történteket be kell jegyezzem. 

Laci így kapta meg az elsõ beírását ebbe a füzetbe. 
Laciért délutánonként az édesanyja jött az iskolába.

Az édesanyának a találkozásnál már feltûnt, hogy valami
komoly baj lehet a gyerekkel. Zaklatottnak tûnt. Elõször
az futott végig a gondolataiban, hogy talán megbetege-
dett. Az átölelés után Laci elõvette a táskából a füzetet,
s a követezõ szavak kíséretében átadta anyjának:

– Ricsi miatt beírt Csilla néni. 
– Mi? – az anyuka elsápadt – ilyen a mi családunkban

még sohasem fordult elõ. Ez nagyon nagy szégyen. Ezt otthon
megbeszéljük…

Szótlanul vonultak haza. Laci anyja még a szemét is
törölgette, ezzel jelezte azt, hogy fia olyat tett, ami õt fel-
zaklatta, és ezért sír. 

Hazaérve az anya beküldte fiát a szobájába, s a követ-
kezõ szavakat intézte hozzá:

– Gondolkodj a beíráson és azon is, mit mondasz apád-
nak!

És a fiúcska vagy egy órát ült a székén és gondolko-
dott. 

Már meggyújtották az utcai lámpákat, amikor az apa
hazaért. Fáradtan lépett a lakásba. Felesége azonnal ki-
lépett a konyhából, és sápadtan a következõket mondta: 

– Nagy baj van a fiúnkkal! Beírást kapott, mert pofozko-
dott. Ez nem méltó a mi családunkhoz. Neked most azonnal
rendet kell tenned!

– Mi? Hát ezt nem hiszem el! Ez az én fiam! – s az apa
nem mérges, hanem vidám volt. – Anyukám, Laci rám
ütött. Ha tudnád, hogy iskolásként én hány intõt kaptam,
hányszor kellett az anyámnak az iskolába bemennie és végig-
hallgatnia csibészségeim, gazságaim történeteit. És lám, itt
vagyok, felnõtt vagyok. 

Laci zavartan állt, anyja szomorúságát megértette, ám
apja széles jókedvének okára nem tudott magyarázatot
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adni. Az apa megsimogatta fiát, majd felkapta, s a követ-
kezõket mondta: 

– Ne hagyd magad, védd meg magad, ne légy anyám asz-
szony katonája!

Az anya még néhány gyenge kísérletet tett arra, hogy
férjét a szigorra rávegye, de nem járt sikerrel, férje vidám
és büszke volt. Elmúlt az este, Laci ágyba került. Még so-
káig nem aludt el. Csilla néni beírását értette, de szülei
viselkedésére nem tudott magyarázatot adni. Eszébe ju-
tott az iskola elõtti beszélgetés: „Mi azért vagyunk, hogy
mindenben segítsünk!” – Hát így segítenek a felnõttek?

„Nem vagyok tûzoltó!”:
Az iskolába lépéssel együtt jár a korábbi életrend meg-

változása. A gyerekeknek napi nyolc órát kell kisiskolás
koruktól az iskolában tölteniük. Ha a foglalkozások iz-
galmasak, érdekesek, ha a szabadidõ arányos, akkor is
szigorú szabályok között kell a felnõttek munkaidejé-
nek megfelelõ órát az iskolában eltölteni. Nem köny-
nyû. A gyerekek egy része hozzászokik ehhez a rendhez,
de vannak, akinek ez évekkel késõbb is megterhelõ, fá-
rasztó. Többen ennek hangot is adnak, azaz óra közben
felállnak, elhagyják a helyüket, vagy padtársukhoz for-
dulnak, s beszélgetést kezdeményeznek, ám az is elõfor-
dul, hogy nem követik tanítójukat, hanem egyszerûen ki-
néznek az ablakon, s figyelik az arra szálló galambok útját.
Persze a tanító minden erejét latba vetve próbálja a tanít-
ványai érdeklõdését fenntartani, s ehhez mindenféle cso-
dákat alkalmaz. Ne tagadjuk, ezek a módszerek sok gye-
reket elbûvölnek, s a tanító és a gyerek kapcsolata erõsö-
dik. Ám minden osztálynak megvan a maga türelmetle-
nebb, nyugtalanabb gyereke, aki külön törõdést igényel. 

A harmadik osztályos Lõrinc is ebbe a kategóriába tar-
tozik. Gyors gondolkodású, érdeklõdõ gyerek, aki ott-
honról is rengeteg tudást hozott, de az úgynevezett
„munkafegyelme” sok-sok kívánnivalót hagy maga után.
Tünde néni, a tanítója pedig ezt a problémát meglehetõ-
sen nehezen kezeli. Õ az a tanító, aki mindent jó szín-
vonalon, korrekten megtanít, ami a könyvben, a tan-
menetben szerepel, de kifejezetten zavarja, ha a tanít-
ványai kérdeznek valamit, vagy egy új információt
akarnak megosztani társaikkal. Ilyenkor rendreutasít:
„Ne térjünk el a témától!”

Lõrinc pedig – különösen a környezetismeret órákon
– nagyon él. Mindent tud. Tanítója bevezetõ gondolata-
it meg sem várva felpattan a helyérõl, s mondja: 

– Az õsz különösen vidéken szép. A természet színei megvál-
toznak. A zöld falevelek megsárgulnak, majd bevörösödnek.

– Foglalj helyet! Ha majd jelentkezel, akkor folytathatod –
jön a szigorú utasítás Tünde nénitõl.

Lõrinc leül, és két-három percen át hallgatja, amint a
tanítója kérdéseire társai felelnek. Marci egy válaszában
téveszt, s Lõrinc azonnal felpattan, s javítja társát. 

– Marci, tévedsz, nem minden madár költözik délre. Van-
nak, akik itt maradnak. 

– Tedd ki az üzenõdet! – hangzik az utasítás Tünde né-
nitõl. 

Lõrinc kénytelen-kelletlen elõveszi a füzetet és kiviszi
a tanári asztalhoz, s közben félhangosan morog: „De ha
rosszat mond…”

Az óra folyik tovább, s Lõrinc már alig-alig figyel a tör-
ténésekre. Elõveszi a munkafüzetét és önállóan kezdi ki-

tölteni a feladatokat. Az óra végén a munkafüzetek be-
adásra kerülnek, Lõrinc pedig visszakapja az üzenõfüze-
tét Tünde néni szigorú bejegyzésével, amely szerint: „Lõ-
rinc a tanóra témájától eltért, közbeszólásával a közös mun-
kát zavarta.”

A család este megismerkedik a beírással. Megbeszélik,
hogy miért várja el a tanító a jelentkezést. Lõrinc pedig
ígéretet tesz, hogy betartja a szabályokat. 

Másnap a környezetismereti munkafüzetben a követ-
kezõ tanítói levél olvasható: „Nem figyeltél, ezért három
feladattal többet oldottál meg. Ez nagy baj!” Amikor Tünde
néni ezt a levelét megírta, nem gondolt arra, hogy a fiú
tudása biztos, s talán az önálló ismeretszerzésre ösztönöz-
ve kapcsolatuk erõsödhet. 

Lõrinc a továbbiakban is nagyon él az órákon. Betart-
va az ígéretét felteszi ugyan a kezét, de már a jelentkezés
közben mondja is a választ. Tünde néni pedig rendszabá-
lyoz. Hol beír, olykor sarokba állít. Lõrincnek október
elején már számtalan bejegyzése van az üzenõfüzetben. 

Anya, apa türelmesen magyaráz, próbálja Lõrincet a
nyugalmasabb munkavégzésre szoktatni. „De ha már
mindent tudok, akkor mit csináljak?” – s valóban ezt a prob-
lémát a tanítónak látnia és kezelnie kellene. 

Néhány nappal ezelõtt témazáró dolgozat írása volt
soron. Tünde néni kiosztotta a feladatlapokat, a gyere-
kek nekiláttak. Lõrinc a kitöltött feladatsort a harmin-
cadik percben átadta tanítójának.

– Tünde néni, készen vagyok. Nem is volt nehéz. Mindent
tudtam. 

– Az nem lehet, ezt a legjobb tanulók is egy órán át írják.
A következõ környezetórán a dolgozatok kiosztásra

kerültek. Lõrinc dolgozatára két osztályzatot is kapott.
Az egyik egy ötös volt, ez a környezetismeret tudását ér-
tékelõ érdemjegy volt, és volt egy kettes is, amiben Tün-
de néni a külalakot értékelte. A többiek azonban csak
egy osztályzatot kaptak. 

– Ez disznóság! – közölte Lõrinc véleményét a teljes
osztály elõtt. – Senki nem kapott az írásra osztályzatot, csak
én. 

– Így legalább megtanulod, hogy minden munkát szépen
kell leadnod. 

– Ez nem igazság! – dühöngött tovább a fiú. 
– Nem igazság? No, majd meglátjuk. Azonnal fel is hívom

az apádat, hogy beszélgessen már el veled.
Tünde néni fellapozta a jegyzeteit, s a mobilja után

nyúlt. Beütötte a számot, s várt. A teremben néma csend
volt. Néhány csöngetés után a hívott beleszólt: 

– Jó napot, tessék. (Természetesen ezt a gyerekek nem
hallották.) 

– Tünde néni vagyok, jó napot, apuka. Lõrinc miatt tele-
fonálok. Ma is elviselhetetlen és tiszteletlen a gyerek. Ez így
tovább nem mehet…

Itt valami következett, amit természetesen csak a ta-
nító hallott, de jobb is így. „Nézze Tünde néni, én is dolgo-
zom és ön is. Ön van a gyerekkel, a problémát önnek kell
kezelnie. Nem is értem a hívását, nem vagyok tûzoltó, hogy
azonnal rendezzem a problémát! Oldja meg, viszont lá-
tásra!”

A tanító letette a telefont, senkihez sem szólt. Az osz-
tály minden tagja érezte, hogy itt valami különleges do-
log történt. Azóta sem került szóba a beszélgetés. Talán
türelmesebb, elnézõbb lett a tanító Lõrinccel.
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Szakkönyv? Tankönyv? Szakmai életút? Szépirodalom?
Mindegyik igaz lehet Winkler Márta új könyvére, bár-
melyik szemüvegen keresztül olvasható. Megismerhetõ
belõle Winkler Márta pedagógiája, alternatív iskolája,
gyermekszemlélete. Tanulhatók belõle kipróbált oktatá-
si, nevelési módszerek. Kirajzolódik elõttünk egy hivatá-
sának magaslatán álló TANÍTÓ, EMBER, egy csodála-
tos, gazdag (olykor rögös), sikeres életpálya. Gyönyörû-
en fogalmazott mondatai, olykor megható történetei kü-
lönös élményt nyújtanak az olvasónak. Az igényes szép
kiadás a kiadót dicséri, méltó a szerzõhöz. A kemény bo-
rító csuhébabáit az egykori tanítványok készítették vala-
mikor régen, az elsõ munkahelyen, a Váli Úti Iskolában
Lakatos Lilla népmûvész irányításával. A könyv lapjai fi-
nomak, betûi szépek, az egyes oldalak tetején a bájos kis-
madarakat Nyitrai Sári hatéves leányka rajzolta. A szö-
veget 63 oldalon összegyûjtve Életképek címmel fény-
képek sora teszi teljessé. A hátsó borítón Vekerdy Tamás
Ajánlásából kiemelt elsõ bekezdés így kezdõdik: „Szeret-
ném, ha minden tanító és minden leendõ tanító olvasná és új-
ra olvasná Winkler Márta könyvét.”

A szerzõ elõször köszönetet mond kollégáknak, szülõk-
nek, akik támogatták, segítették a könyv kiadását, majd
az Elöljáróban régi szép szokásként üdvözli, köszönti azo-
kat, akiknek szánja a könyvét. Itt megfogalmazza, mi mo-
tiválta a könyv megírására: „Mindannyiunk, fõként a gye-
rekeink sorsa a jövõbe torkollik. Rohanó, gondokkal teli éle-
tünket szeretnénk széppé, örömtelibbé, vagyis élhetõbbé tenni.
Ebben a törekvésben – a családi nevelés mellett – az iskolá-
nak kitüntetett helye és szerepe van. … Hogy hogyan? Erre
keressük a választ ebben a könyvben.” (12. o.)

A kérdésre hat témakörben keresi és meg is fogalmaz-
za Winkler Márta a választ. Ehhez szükségszerûen meg-
jelennek írásában a személyes gyermekkori emlékek, a
családi indíttatás; a felkészülés a tanítói hivatásra; pályá-
jának állomásai; a kortársak, kiemelkedõ szakemberek
mint követendõ példák, illetve munkatársak; hivatkozá-
sok a felhasznált szakirodalomra; az általános elmé-
let/gyakorlat/szemlélet, a tanítóképzés kritikája; a küz-
delmek sora, ütközések a kor, a szakterület illetékesei-
vel; történetek, sikerek az iskola mindennapi életébõl és
természetesen a rengeteg kiérlelt, követhetõ pedagógiai
tapasztalat, megoldás és ezek tanulságai. 

Az elsõ témakörben – Örömhidat építeni – válik vilá-
gossá a könyv címe. „Nincs fontosabb dolog a földön az
örömnél, az örömért érdemes élni, az öröm tart jól bennünket”

– írja Winkler Márta. Ezért: „örömökkel veszem magam kö-
rül, kudarcokat, keserveket nevetésbe tudok fordítani” – foly-
tatja. Ezt az „örömképességet” az édesanyjától kapta, és
ebbõl született pedagógiájának egyik fontos alappillére:
„Az öröm képessége kifejleszthetõ, elsajátítható: ez az igazi út-
ravaló tudás az életre egy gyereknek. … Az örömre meg kell
tanítani … a gyerekeket, felnõtteket…, hogy a gondok, prob-
lémák közepette is lehet örömben élni.” (13. o.) Példákkal
szemlélteti, hogyan oldható ez meg az iskolában. 

A könyvbõl megtudhatjuk, hogyan született a
Winkler Márta-pedagógia. Követte a mintát – ahogyan
õt édesanyja nevelte –; emlékszik arra, amit iskolásként
átélt; nem értett egyet azzal, ahogyan a mindennapok is-
kolájában tanítottak/tanítanak, azzal sem mindig, amit a
szakirodalomban olvasott, vagy éppen ahogyan azt „fent-
rõl” elvárták. Õ más iskolát képzelt magának. És ezt meg
is valósította már a Váli utcában is, kiteljesedni a Kincs-
keresõ Iskolában tudott. Elmondja magáról, hogy soha
nem tudott receptekben gondolkodni. Több esetben a
pedagógia nagyjaival (pl. Waldorf-pedagógia, Lé-
nárd–Demeter „matematikatanítási” elgondolása) sem
értett egyet, helyette azt vallotta mindig, hogy meg kell
figyelni, meg kell ismerni minden egyes gyermeket, és a
történésekhez is igazodva akkor, abban a konkrét eset-
ben/helyzetben kell megtalálni a számára megfelelõ meg-
oldást, módszert. Ez a „spontaneitás” az oka, hogy tudo-
mányosan megfogalmazni a pedagógiáját, a módszereit
szerinte nem lehet. Viszont ezt a Winkler Márta-peda-
gógiát számtalanszor megerõsíti konkrét esetleírással. 

A címeiben azért megjelenik pedagógiájának lényege: 
– Örömhidat építeni (pozitív életszemléletre neve-

lés), – Receptek helyett egyéni utak (= differenciálás). 
– Odafordulni, – Mintát adni minden mozdulatunk-

kal (a pedagógus szerepe), – Kincskeresõket nevelni (az
érdeklõdés felkeltése, a motiváció jelentõsége), – „A sze-
meddel figyelj!” (állandóan figyelve a gyermeket kapjuk a
visszacsatolást megoldásainkról), – Titkos jeleink (a sa-
játos fegyelmezés). 

– Belenövünk a tanulásba (fokozatosság, az óvodára
építkezve!), – Benne élni a mesében (az életkori sajátos-
ságok, igények figyelembe vétele), – A figyelem iskolázá-
sa (a játék jelentõsége, szerepe), – Anyanyelvünk (olva-
sástanítás türelemmel, olvasóvá nevelés), Kincseink a
szavak („kulcskompetencia” = az anyanyelvi nevelés je-
lentõsége, felelõssége az alsó tagozatban, beszédfejlesztés,
szókincsbõvítés), – Élményalapú fogalmazás (saját, átélt
élmények a témák), – Élõ matematika (gondolkodásra
nevelés, az egyéni utak elfogadása), – Az igazi jutalom (az
értékelésrõl: „ne pazaroljuk el az örömet állandó dicsérettel”,

Petriné Feyér Judit

Winkler Márta
új könyvérõl*

* Winkler Márta: Örömre nevelni. Savaria University Press, Szombathely, 2016.
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a közösség elõtt elhangzott dicséret értéke, mindenben
van valami jó, a jutalmazás elmaradása a büntetés). 

– Légkört teremteni, … szelíd nevelés, … mindent
meg lehet beszélni (a társadalmi, szociális különbségek-
rõl), – Együtt a szülõkkel, – Életünk része a zene. 

– Minden problémára (különleges bánásmódot
igénylõ gyermekek) van megoldás (a nevelés kérdései,
történetek gyermekekrõl és arról, mi lett belõlük), – A
gyermeki agresszió gyökerei, – „Ez még barátságos?” (fiús
nevelési módszerek, konfliktusmegoldások), – Megcsil-
lantani a rejtett értékeket, – Akik másképpen figyelnek
(„Felvettem a kínlódó, nehezen haladó gyerekeket is. Ezek-
ben a helyzetekben nevelõdtem tanítóvá, és így dolgoztam ki
annyiféle megoldást, ahány problémát találtam” [124. ol-
dal]), – Dacolás és lázadás, – Félelmek, szorongások – A
válás hatása a gyerekekre. 

– Szokásrend kialakítása, szabályok, rend, ritmus,
mozgás, kikapcsolódás, pihenés, helyesen étkezni, szé-
pen élni, elszakadni a képernyõtõl.

Az Élõ matematika címû fejezetben jól követhetõ a
küzdelmes munka, Winkler Márta személyisége, peda-
gógiájának alakulása/alakítása. A tanítóképzõ fõiskola
utolsó évében felfigyelt rá a matematika-módszertan ta-
nára, dr. Ungvári Gyula, akinek biztatására kísérleti
munkába fogott. Ennek célja a helyes szemléltetés kidol-
gozása volt. Ne a tanító mutassa a vizsgálandó tárgyakat,
hanem minden gyermek kezébe kerüljenek az eszközök,
dolgozhassanak azokkal. Bekapcsolódott Varga Tamás
matematika reformkísérletébe, ennek keretében C.
Neményi Eszter matematikatanár vezette tovább, és be-
jutott – (három év elteltével) – a kísérlet báziscsoportjá-
ba. (Az igazgatója nem járult hozzá, hogy kísérleti osztá-
lya legyen, igazgatóváltás segített rajta.) Lelkes kísérlete-
zésbe fogott, amelynek lényege: a gyerekek a tanítóval
együtt építgetik a gondolatokat, megoldásokat. ELTE-s
hallgatók gyakran jártak hozzá órát látogatni. Rendsze-
res volt a Cukor utcai gimnáziumban a nemzetközi ma-
tematikai vándorgyûlés, ahol zárt láncú tévéberendezés
segítségével nagy létszámú hallgatóság nézhette végig
Winkler Márta bemutatóóráját, amelyet hazai és nem-
zetközi elismerés követett. Az új matematikatanítási kí-
sérletet, így Winkler Mártát is sokan (matematikataná-
rok is) támadták. Dienes Zoltán külföldön élõ matema-
tikus is bekapcsolódott Varga Tamás matematikatanítá-
si kísérletébe, többször tartott órát Winkler Márta osztá-
lyában. Minta alapján elkészítette és használta is a mate-
matikus eszközeit (Dienes-készlet). Felvette a Budapes-
ti Tanítóképzõ Intézettel is a kapcsolatot, szívesen látta
volna a jövendõ tanítók hospitálását a matematikaóráin.
Az igazgató válasza: „Elõbb megtanítjuk õket, hogy kell ta-
nítani, utána elmehetnek majd efféle extrém dolgokat meg-
nézni.” (79. o.) Marx György is felkérte kísérletezésre,
amelyben a fizika alapjait kívánta a környezetismeret
tantárgy tartalmai közé beemelni. Ütközött a Lénárd–
Demeter-féle matematikatanítási elképzeléssel is (órát is
megnézett), nem fogadta el annak kész vázlatait, példa-
tárát. Folytatta kísérletezését. Nagyon sok gyakorlati fel-
adatot adott tanítványainak a környezet valós tárgyait
felhasználva. Gondolkodtatott, meghallgatta mindig az
önálló, egyéni utakat, kíváncsi volt, ki hogyan jutott az
eredményhez. Nem volt rossz megoldás, szorongás, szí-
vesen keresték a gyermekek a problémák megoldását.

Ezeket közösen megbeszélték. A reformmódszerek ta-
nulságait kiterjesztette a többi tantárgy tanítására, peda-
gógiájára. Kíváncsi volt mindig a tanulók elõzetes tudá-
sára, az erre épülõ saját megoldásokra, „ezzel a szemlélet-
tel és a bemutatott gazdag, színes módszertani tárházzal dol-
gozva megváltozott, örömtelibb lett az életünk”. (84. oldal)

A Minden problémára van megoldás témakör a ne-
velés kérdéseirõl szól. A tanításra felkészíteni, oktatási
módszereket megtanítani könnyebb a pedagógusképzés
keretében, a nevelés hogyanjára nagyon nehéz. Megta-
nítjuk elméleti szinten a nevelési módszereket, és külön-
bözõ eset- és helyzetelemzésekkel, konfliktusmegoldási
gyakorlatokkal próbáljuk az elméletet és a gyakorlatot
összekapcsolni. Aztán jön az iskola valósága, és a jelölt,
gyakornok olyan esetekkel találkozik, amire nem készí-
tették fel õt a fõiskolán, egyetemen. Ebben a témakör-
ben Winkler Márta konkrét történeteket, küzdelmeket
mesél el. Lehet tõle ötletet kapni, tanulni. Biztosan lesz
olyan olvasó, aki hasonló probléma esetén kipróbálja azt
a megoldást, amely az olvasottak alapján eredményhez
vezetett. A hosszú, olykor négy évig tartó küzdelmek,
próbálkozások során elért fejlõdést, változást is végigkö-
vethetjük, és az eredményt is megosztja velünk a szerzõ.
Az egyik problémás kislányból sikeres képzõmûvész lett.
A másik külföldön sikeres írónõként rangos díjakat
nyert, szegénysorban élõ gyermekeknek gyûjt adomá-
nyokat. A különleges bánásmódot igénylõ fiúcskából tu-
dós biológus lett. Nem volt hiábavaló a megkülönbözte-
tett törõdés. Olvashatunk korunk súlyos problémájáról,
a válásról, az elhidegült családokról és arról, hogyan se-
gítheti az ilyen helyzetbe került gyermeket az iskola. 

A Szokásrend címû fejezet a családi és iskolai nevelés
kapcsolatáról szól. Beszámol arról a szomorú tapasztalatá-
ról, hogy egyre kevesebb az olyan család, ahol „valamiféle
szép szokásrend alakulna ki, amelyre építeni lehetne az iskolá-
ban. Pedig ez az alapja testi-szellemi egészségünknek.” (149.
o.) „A spontaneitásra és konzekvenciákra egyaránt szükség
van a nevelésben. Az iskolában is fontosnak tartottam, hogy
keretei legyenek a napnak” (150. o.) – írja. Szükségesnek
tartja az automatizálódott tevékenységsorok, szabályok
kialakítását otthon is és az iskolában is. Ez biztonságot ad
a gyermekeknek. Saját tapasztalatokkal megerõsítve
bölcs, hasznos tanácsokat is olvashatunk. Fontos a moz-
gás különösen gyermekkorban, figyelni kell az elegendõ
alvásra, helyesen kell étkezni, és figyelmeztet a tévé veszé-
lyeire, hátrányaira. Ebben a részben is találkozunk a sze-
mélyes és tanítványairól szóló történeteivel. Érett, mély
gondolatain érdemes elgondolkodni. 

A Záró gondolatokból megtudjuk, hogy rendszeresen
találkozik volt tanítványaival, akik az életben „helytáll-
nak”, szívesen emlékeznek az alsós évekre, szavaik sze-
rint „örömökben éltek az iskolai évek alatt, és elsajátították,
amire szükségük lehet. … utólag is nagyra értékelik az együtt
töltött éveket”. (175. o.) Ezek a találkozók további erõt
adnak Winkler Mártának. Kívánom, terjessze tovább
pedagógiáját, ezt szolgálja ez a könyv is. Megismétlem
Vekerdy Tamás ajánlását kiegészítve a bekezdés utolsó
mondatával: „Szeretném, ha minden tanító és minden leen-
dõ tanító olvasná, és újra olvasná Winkler Márta könyvét…
… Mert az a jó ebben a könyvben, hogy a mindennapok test-
közeli praxisát jeleníti meg használható, alkalmazható mó-
don”.
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A kritikus pszichikus 
komponensrendszerek 
optimális elsajátításának 
elõfeltételei

Legtöbb pszichikus komponensrendszerünket (példá-
ul anyanyelvünket) spontán, indirekt módon sajátítot-
tuk el. Az iskolában az ismeretek tudatos és direkt taní-
tása, tanulása hatására is sok mindent elsajátítunk, sok
mindent tanulunk anélkül, hogy tudomásunk lenne ró-
la, direkt módon megismernénk, gyakorolnánk. Mára
már nem elég az ismeretek elsajátítása által megvalósuló
spontán, indirekt fejlõdés. Egyre nagyobb szükség van

az ismeretek tanítása mellett legalább a legfontosabb
képességek és motívumrendszerek tudatos, kritéri-
umorientált, eredményes fejlõdéssegítésre is. Ebben a
rövid írásban csak a képességekrõl és készségeikrõl, ru-
tinjairól lesz szó. A képesség készségekbõl, rutinokból és
a rájuk vonatkozó ismeretekbõl szervezõdnek, általuk
mûködnek, valósulnak meg. Funkciójuk szerint a per-
szonális, a szociális, a kognitív és a szakmai/speciális kom-
petenciák mûködésének megvalósítói. A perszonális, a
szociális és a kognitív kompetencia mindegyike tucatnyi
képességgel mûködik. (A kompetenciákról lásd az inter-
neten is olvasható Új pedagógiai kultúra címû könyve-
met1.)

1. A bevezetõben említettem, hogy ma még az sem
tisztázott, hogy melyek a mindenki által optimálisan el-
sajátítandó legfontosabb képességek. (A kutatások még

Nagy József*

A pszichikus komponensrendszerek (rutinrendszerek, készségek, képességek, ismeretrendszerek,
motívumrendszerek) közül a legfontosabbak optimális elsajátítása sem valósul meg a tanulók jó ré-
szében. A „letanító” iskola csak ismertet, magyaráz, gyakoroltat, számon kér és minõsít. Majd füg-
getlenül attól, hogy ki meddig jutott az optimális elsajátításban, következik az újabb tanítandó
anyag. Azonban vannak olyan kritikus pszichikus komponensrendszerek, amelyeket mindenkinek
optimális szinten el kellene sajátítani. Ilyen például az olvasásképesség. A nyolcéves általános isko-
lát a tanulók negyede/harmada funkcionális analfabétaként fejezi be (lásd az 1. ábrát). Sajnos ma még
az sem tisztázott, hogy 1. melyek a mindenki által optimális szinten elsajátítandó kritikus képessé-
gek; 2. azok mely elemekbõl szervezõdnek; 3. mit jelent a kritériumorientált optimális szintû elsajá-
tításuk és 4. jelenleg hol tartunk az elsajátítási folyamatok gyakorlati funkciójú ismeretében. Példák-
kal szemléltetve, elõbb ezeknek a problémáknak és lehetõségeknek az ismertetésére kerül sor. Majd
a kritériumorientált folyamatos fejlõdéssegítés módszertani sajátosságainak ismertetése következik.

A kritikus pszichikus
komponensrendszerek
évekig tartó indirekt kritérium-
orientált fejlõdéssegítése

IRÁNYTÛ
É

D

KNy

* Professor Emeritus, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi
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1 Elérhetõ: www.tanitonline.hu ! Könyvtár ! Gyakorlat, módszer-
tan ! Módszertanról általában
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azzal is tartoznak, hogy melyek a szociális és a kognitív
képességek. A szegedi kutatómûhely másfél tucatnyi ké-
pesség kutatásával foglalkozik). Az világszerte elfoga-
dott, hogy a legfontosabb kritikus kognitív képesség
az olvasásképesség. Egyre gyorsabban terjed a meggyõ-
zõdés, hogy a kritikus szociális képességek közül leg-
fontosabb az együttmûködési képesség. Jelenlegi isme-
reteink szerint legalább további tucatnyi képességet kel-
lene, lehetne legfontosabbként, mindenki által optimá-
lis szinten elsajátítandóként kezelni. (Szegeden ennek
elõkészítõ munkálatai folyamatban vannak, majd a gya-
korlati megvalósítás kutatása következhet.)

2. Ahhoz, hogy minden ép tanuló optimális szinten el-
sajátíthassa a legfontosabb képességeket, részletesen is-
merni kell szervezõdésüket, fel kell tárni az összetevõi-
ket. Az olvasásképesség esetében ezt már publikáltuk
(Iskolakultúra 2016/2., 119–130. oldal)2. Itt csak egy tö-
mörített változattal szemléltetem az olvasásképesség
egymásba épülõ komponensrendszerét:
beszédhangrutinok ��beszédhangkészség ��betûolvasó

rutinok ��betûolvasó készség ��szóolvasó 
rutinok ��szóolvasó készség ��mondatértõ ok�

szövegértõ ok��olvasáskészség ��olvasásképesség �
kommunikatív kulcskompetencia ��pszichikum

A pszichikum, a kompetenciák, a képességek, a kész-
ségek egymást magukba foglaló halmazok, szervezõdé-
sek, amit a halmazelmélet szimbóluma (�) jelöl. Az egyes
rutinok, a merev készségek (pl. egy betanult vers) nem
halmazok, mert néhány elemük (a merev készségek ese-
tében több elemük) szilárdan egybeépült, merev struk-
túra. A halmazok sorba rendezése fontos pedagógiai is-
meret. Ugyanis sok mindent pontosabban, részleteseb-
ben megismerhetünk, alkalmazhatunk. Például a be-
szédhangkészség megfelelõ fejlettsége (a „tisztán beszé-
lés”) az olvasáskészség eredményes elsajátításának lé-
nyeges elõfeltétele. Az iskolába lépõk közül csak 60
százaléknyi tanulónak nincsen beszédhibája. A tanu-
lók ötöde-negyede több/sok kialakulatlan beszédhang-
rutinnal kezdi meg iskolai tanulmányait. A beszédszervi
fogyatékosok kivételével minden felnõtt tisztán beszél.
A baj abból származik, hogy az eredményes olvasásta-
nítás kritikus elõfeltétele a hibátlan, optimálisan fej-
lett kritikus beszédhangkészség. A betûolvasás rutinja-
inak elsajátítása azt jelenti, hogy egymást aktiváló mó-
don összeépülnek a beszédhangrutinokkal. Ha a betûol-
vasó rutin helyett a betûrõl pusztán egy vizuális képzet
alakul ki, vagy egy hibás beszédhangrutinhoz kapcso-
lódik, akkor nemcsak a betûolvasás tanulása válik ne-
hézkessé, hanem a funkcionális analfabétává válás is
megkezdõdhet. Ennek megelõzését a beszédhangkész-
ség folyamatos kritériumorientált fejlõdéssegítésével
oldhatjuk meg. E példa alapján a tisztelt olvasó elemez-
heti a többi kritikus elõfeltétel problémáit, és a kritéri-
umorientált folyamatos fejlõdéssegítés tennivalóit. A
mindenki által optimális szinten elsajátítandó legfonto-
sabb képesség kritikus elõfeltételei: minden készsége és
rutinja. Ezért mindezekre is érvényes az optimális szintû

elsajátítás megvalósulása mindenki által. Ha ez nem va-
lósul meg, akkor az olvasásképesség nem fejleszthetõ
mindenkiben optimális szintre.

3. A készségek, képességek kritériumorientált opti-
mális elsajátításának eredményes segítése akkor lehetsé-
ges, ha ismerjük az optimális használhatóság jellemzõit.
Például a szövegértõ olvasáskészség kritikus elõfeltétele
az optimálisan mûködõ, használható szóolvasó készség.
Az optimum kritériumát példánk esetében úgy kaptuk
meg, hogy megmértük elegendõ számú pedagógus- és
bölcsészhallgató szóolvasó készségének fejlettségét, és
kiszámítottuk a résztvevõk átlagát. Az átlag alatti és fö-
lötti adatokból kiszámítható az optimum intervalluma.
Példánk esetében ez 80-100 k%p (kritériumorientált szá-
zalékpont). Természetesen vannak az optimum feletti
maximális szintek is, de pedagógiai szempontból csak az
optimum intervalluma fontos. Ez az a kritérium, amit a
legfontosabb készségek, képességek esetében évekig
tartó fejlõdéssegítéssel minden ép tanulónak el kell
érni. Aki ezt nem érheti el, funkcionális analfabéta-
ként fogja leélni az életét (az adatokat lásd a 4. pont-
ban). Ahhoz, hogy a kritériumokat kidolgozhassuk, meg-
felelõ diagnosztikus tesztrendszerre van szükség, amivel
az országos reprezentatív felmérést is el kell végezni. Ma
már erre nem csak a néhány legfontosabb képesség ese-
tén van lehetõség, megvalósulás, de most még minde-
nekelõtt a legfontosabbak kidolgozása és gyakorlati al-
kalmazása az elsõdleges feladat. (2017-ben megjelenik
„A funkcionális analfabetizmus tömeges újratermelésé-
nek befejezési lehetõsége” címû könyv.)

4. Az évekig tartó országos elsajátítási/fejlõdési folya-
matok kutatása, mérése már a múlt század elsõ felében
elkezdõdött, és e folyamatok országos átlagainak, szórá-
sainak ismeretei, elemzései fontos kutatási eredmények.
Azonban ahhoz kevésbé járulnak hozzá, hogy mit kelle-
ne tenni a gyakorlatban a jobb eredmények elérése érde-
kében. Ehhez az eredmények, a fejlõdési folyamatok rész-
letes kritériumorientált diagnózisára, értékelésére van
szükség. Ennek kiinduló elõfeltétele, hogy rendelkez-
zünk az elõzõ pontban említett elsajátítási kritériumok-
kal, megfelelõ bemért tesztrendszerekkel. Ennek birto-
kában a kritériumorientált diagnózis elvégzésével részle-
tesen megkaphatjuk, hogy tanulóink hol tartanak az op-
timális elsajátítás elérésében, mit kell még tenni az opti-
mum elérése érdekében. Két példával szemléltetem a
kritériumorientált diagnózis elsajátítási, fejlõdési folya-
matainak országos szintû ismereteit. A legfontosabb ké-
pességek közé tartozó olvasásképesség szóolvasó készsé-
gével, és egy fontos alapképességgel: a kombinatív ké-
pesség kritikus elemi szintjével (e rövid cikkben az osz-
tály- és a tanulói szintû többféle szemléltetõ ábrázolás is-
mertetése nem lehetséges). 

Az olvasáskészség optimális elsajátításának közvet-
len kritikus elõfeltétele a szóolvasó készség optimális
elsajátítása, ennek kritikus elõfeltétele a 4-5 ezernyi
leggyakoribb szó jelentésének ismerete és szóolvasó
rutinná fejlõdése. (A szóolvasó rutinok PDP modell sze-
rint, vagyis rápillantással mûködnek. A PDP modellrõl
lásd az Új pedagógiai kultúra címû könyv 18. fejezetét).
Külön megtudhatjuk a kritikus szókincs ismeretét és szó-
olvasó rutinná fejlõdését, valamint e két részkészség ösz-
szevont fejlõdését. Az 1. ábra az összevont fejlettség ada-

1 Elérhetõ: www.tanitonline.hu ! Könyvtár ! Gyakorlat, módszer-
tan ! Magyar nyelv és irodalom módszertan
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tait szemlélteti. E tesztrendszer ekvivalens tesztjeivel
megismerhetjük, hogy a tanuló, az osztály, az intézmény,
az ország hol tart az optimális szinthez viszonyítva. Az el-
sajátítás 5 egymást követõ szintjét különböztetjük meg:
elõkészítõ (analfabéta), kezdõ és haladó együtt (funkci-
onális analfabéta), befejezõ (gyengén olvasó) és optimá-
lis (jól olvasó) szint. A 2. ábra az elemi kombinatív ké-
pesség fejlõdését szemlélteti. Ezt azért választottam, mert
az évtizedes kutatások elvezettek az optimális elsajátítás
eredményes gyakorlati megvalósításáig (ismertetése a
DIFER programcsomag utolsó köteteként Józsa Kriszti-
án szerkesztésével kiadás alatt van). Továbbá azért, mert
az óvodában és az alsó tagozaton olyan játékos tevé-
kenységeket végezhetnek a gyerekek, amelyekkel ta-
pasztalati szintû alapokat szerezhetnek a késõbbi elmé-
leti szint sikeresebb elsajátításhoz. Példánk esetében a
kombinatorika tanítása a matematika feladata, ami gya-
korlati tapasztalatok elõzetes megszerzése nélkül a ta-
nulók többsége számára sok problémát okoz. Tucatnyi
ilyen jellegû alapképesség szokásos tanítása az iskola fel-
adata. Ezek elemi szintjét örömmel végzett játékos te-
vékenységgel az alsó tagozatban megalapoztathat-
nánk. Ezáltal megkönnyíthetjük, eredményesebbé te-
hetjük a felsõbb évfolyamokon folyó elméleti szintû elsa-
játítást. (A folyamatos kritériumorientált játékos tevé-

kenységek módszertanát lásd a következõ alfejezetben.) 
Az 1. ábra azt szemlélteti, hogy országosan hol tartunk

a szóolvasó készség kritériumorientált optimális elsajátí-
tásával. Az elsõ meglepetés az országos átlag fejlõdése.
Egyrészt azért, mert korábban nem ismertük a 2–10. év-
folyamokon megvalósuló átlagos fejlõdési folyamatot,
másrészt igen lassú a fejlõdési folyamat, még a 10. évfo-
lyamon is csak 68 k%p az országos átlag (a 6–10. évfo-
lyamokon tanévenként mindössze 1-2 k%p a fejlõdés).
A szokásos eloszlási görbék (a 10. évfolyam a szakiskolá-
sokat is tartalmazza) valamennyi évfolyamon a szélsõsé-
gesen nagy tanulók közötti fejlõdési különbségeket mu-
tatják. A négyzetekben lévõ számok a gyakorlati hasz-
nálhatóság szélsõségesen különbözõ fejlõdési szintjeit
szemléltetik. Minden évfolyamon vannak analfabéták és
az optimális fejlettségi szintet elérõ tanulók is. A 2. évfo-
lyamon a tanulók 37 százaléka még analfabéta, ugyan-
akkor már van 1 százaléknyi (ezernyi) tanuló, akik elér-
ték az optimális szintet. A 10. évfolyamon 3% az analfa-
béták, 27% a funkcionális analfabéták és 33% az optimá-
lis szintet elérõk aránya. A gyengén olvasók (37%) spon-
tán módon optimális szintûvé fejlõdhetnek, ha rendsze-
resen olvasnak. Az elemi kombinatív képesség fejlõdését
szemléltetõ 2. ábrán is hasonló (szélsõségesen különbö-
zõ) fejlõdési folyamatokat láthatunk. 

Az elmúlt fél évszázad alatt Szegeden nagyon sok ké-
pesség, készség fejlõdési folyamatának feltérképezése
valósult meg. Néhány nagyon egyszerû készség kivételé-
vel ugyanilyen fejlõdési folyamatokat kaptunk (bár az

ábrázolások kevésbé gyakorlati szempontúak, szemléle-
tesek, mint az 1–2. ábrán). Mindebbõl az következik,
hogy a szokásos módszertani kultúrával a kritikus
pszichikus komponensrendszerek optimális szintû
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elsajátítása lehetetlen mindenki által. Ez nem azt je-
lenti, hogy meglévõ módszertani kultúránkat egy má-
sikkal le kellene váltani. Ez értelmetlen és káros pró-
bálkozás lenne. Csak arról van szó, hogy ki kell egészí-
teni egy olyan módszertannal, amellyel megvalósítható
a kritikus pszichikus komponensrendszerek optimális
elsajátítása minden tanuló által: az évekig tartó krité-
riumorientált fejlõdéssegítéssel. 

A folyamatos kritériumorientált
fejlõdéssegítés módszertana

A folyamatos kritériumorientált fejlõdéssegítés mód-
szerei évtizedek óta gyarapodnak, ezeket különbözõ ta-
nulmányokban publikáltuk. Most nem az egyes módsze-
rek bemutatása az elsõdleges cél, hanem a módszertan
lényegének szemléltetése, ami elõsegítheti új módszerek
születését, használatát (ezért a szemléltetés érdekében
olyan példák is szerepelnek, amelyek felsõbb évfolyamok
tananyagaira vonatkoznak). Az évekig tartó folyamatos
fejlõdéssegítés elsõ általános jellemzõje a csoportos te-
vékenység (lehetõleg beszédes, mozgásos testbeszédes,
játékos) gyakorlás/tanulás. Ennek feltétele a tanterem
ülésrendjének olyan szervezõdése, amely lehetõvé teszi
a frontális és a csoportos tanítást, és a mozgásos játékos
tevékenységet is (lásd a 3. ábrát). Ezt követõen kerül sor
a módszertan sajátosságainak példákkal történõ szemlél-
tetésére.

Elsõ feltétel, hogy a tanterem közepe üres legyen (az
óvodákban ez eleve adott), második, hogy az egyes elemi
csoportokhoz a pedagógus könnyen külön is hozzáférjen,
ne zavarja a többieket. Továbbá az is feltétel, hogy az ösz-
szes tanuló kivonulhasson a terem üres közepére, ahol
elvégezhetik az ötperces játékos fejlõdéssegítõ tevékeny-
séget (ezt a tanóra közepén célszerû elvégezni, ami után
felfrissülve ülhetnek vissza a padjaikhoz). Világszerte
egyre jobban terjed a négyfõs elemi csoport használata.
(Az osztálylétszámtól függõen 3 vagy 5 fõs elemi csoport
is szükségessé válhat. Serdülõkorban a 6-8 fõs csoportok
is használatosak.)

Mesélés. Egy régebbi kutatásom szerint az iskolába lé-
péskor azok a gyermekek, akiknek naponta meséltek,
másfél évvel fejlettebbek azoknál, akiknek nem szoktak
mesélni. Gazdagabb a szókincsük, fejlettebb a szóbeli
szövegértésük, a gondolkodásuk. Ezért a fejlõdési fázis-
késéses iskolakezdõk fejlõdésének segítése érdekében
(ami a fejlettebbek számára is továbbfejlesztõ hatású)
célszerû (nemcsak az óvodában) fõleg az elsõ évfo-
lyamokon minden nap egy kedvenc rövid mesét elme-

sélni az egyik tanóra közepén. Ez maximum ötpercnyi
idõt vesz igénybe. A mesélés direkt funkciója az élmény-
szerzés, a pihenés, indirekt funkciója (amirõl a gyerekek-
nek nem kell tudniuk): a szókincs, a szóbeli szövegér-
tés, a gondolkodás fejlõdéssegítése. (Ennek megvalósí-
tását segítendõ javasolom a „Fejlesztés mesékkel” címû
DIFER könyvet.)

Beszélgetés. Ha a gyerek benne él a családi beszélge-
tésekben, ha rendszeresen beszélgetnek vele, megbeszé-
lik a tennivalókat, a problémákat, akkor az iskolába lé-
péskor két évvel fejlettebb azoknál, akik csak néha van-
nak jelen a családi beszélgetéseken, és csak ritkán be-
szélgetnek velük. Ezért fontos, hogy a beszélgetések,
megbeszélések indirekt fejlõdéssegítõ hatását rendsze-
resen használjuk. Erre jó lehetõségeket kínál például a
csoportos tanítás. Az osztály tanulói megkapják a mun-
kafüzetben szereplõ megoldandó feladatot, elvégzendõ
tevékenységet. Az egyéni megoldásokat a csoportok ta-
nulói megbeszélik egymással, majd a csoportvezetõk
(akiket félévenként titkos szavazással választanak meg
a csoport tagjai) ismertetik az eredményeket, amelyeket
valamennyi csoport eredményeinek ismeretében a pe-
dagógus az osztállyal megbeszéli, és a hibás megoldáso-
kat kijavíttatja. A munkafüzetekben egyre több olyan
feladat szerepel, amelyek elvégzései közös megbeszélé-
sekkel valósulhatnak meg. Ez a módszer segíti az együtt-
mûködés fejlõdését is. A már említett funkcionális anal-
fabetizmusról szóló könyv és a készülõ munkafüzet-so-
rozata (amit „fejlõdéssegítõ füzetnek” nevezünk), tuda-
tosan növeli az ilyen feladatok változatosságát, mennyi-
ségét.

Mondókák. Egyre gyakoribb a mondókák, rövid ver-
sek, énekek használata fõleg az óvodákban, de az iskola
elsõ évfolyamain is nagy szükség van rá. Ezért minden-
nap az óvodában és az iskolában egyik tanóra közepén le-
gyen egy néhány perces hangos, csoportos, ha lehet, moz-
gásos testbeszéddel kísért szöveg. Ezt a gyerekek nagyon
szeretik, mert életük fõ motivációja a mozgásos tevé-
kenység, aminek kiegészülése az esemény csoportos han-
gos szövegével és a mozgásos testbeszéddel tovább növe-
li az élvezetet. A mondókák direkt funkciója az öröm-
szerzés. Indirekt funkciója a beszédkészség, a szókincs
fejlõdése. Nagyon jól segítheti a beszédhangkészség fej-
lõdését is, amire nagy szükség van, hogy minden gyerek
eljusson a beszédhangkészség optimális elsajátításig az
óvoda és az elsõ évfolyamok végéig. (A példákat lásd a
funkcionális analfabetizmusról szóló könyv 5. fejezeté-
ben. Az interneten is sok mondóka található.)

Aktiválás. Egy történelemtanár a már tanult legfon-
tosabb eseményeket és évszámaikat összegyûjtötte, majd
az újabbakkal folyamatosan kiegészítette. Ezt a listát a
tanulók is megkapták. Minden feleltetés, teszt, fonto-
sabb új téma esetén mindig szerepelt néhány aktiválan-
dó legfontosabb esemény neve vagy évszáma, amit a má-
sik felével ki kellett egészíteni. A néhány percnyi idõt
igénylõ aktiválások rendszeres, évekig tartó használa-
tának köszönhetõen minden tanulóban állandósulttá
fejlõdött ezeknek a világképi, identitásjelentõségû leg-
alapvetõbb tényeknek az egységes idõrendje.

Használás. Például a mértékegységváltás készsége
gyakorlati szempontból is nélkülözhetetlen fontosságú.
Nem véletlen, hogy már az alsó tagozaton megkezdõdik
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a leggyakoribb elemeinek a tanítása. A méréseink szerint
az országos átlag az 5., 7. és 9. évfolyamokon 58, 66 és 66
k%p. Még ijesztõbbek az eredmények, ha a fejlõdési szin-
tet elérõk százalékát is megnézzük a három évfolyamon.
Elõkészítõ és kezdõ szinten megrekedt tanulók százalé-
ka: 46, 34 és 32. Haladó és befejezõ szintet elérõk száza-
léka: 22, 21, 23. Végül az optimálisan használható szin-
tet mindössze a tanulók 32, 45, 45 százaléka érte el az 5.,
7. és 9. évfolyamon (mint már korábban említettem: ez a
helyzet érvényes minden eddig mért kritikus képességre
is). Az optimális elsajátítást segítõ egyik módszer a rend-
szeres használás lehet. Ez azt jelenti, hogy a tanulás, a
gyakorlás, a felelés, a felmérés erre alkalmas feladataiban
évekig szerepelnek a mértékegységváltó gyakorlandó fel-
adatok is. E részfeladatok megoldási módjai a tanulók
rendelkezésére állnak, amelyeket a megoldás érdekében
használhatják. 

Rendszerbe helyezés. Egy kémiatanár készített egy
többdimenziós táblázatot a kémiai reakciók fajtái sze-
rint. Ezt egy nagyméretû változatban elhelyezte a falon,
és minden tanuló is kapott egy táblázatot. Amikor egy
újabb reakció képezte a tanítás tárgyát, akkor a táblázat-
ban megkeresték az adott reakció típusának megfelelõ
cellát és beírták a reakció nevét. A rendszerbe helyezést
ezt követõen minden elõforduló reakcióval elvégezték.
Eleinte a pedagógus segítségével, majd önállóan, csopor-
tosan és osztályszinten elvégezve a javítást is. Ezt a né-
hány perces rendszerbe illesztõ tevékenységet a tanulók
érdeklõdéssel, szívesen végezték. Néhány tanév alatt ál-
landósult optimális szinten mindenki elsajátította a ké-
miai reakciók típusait, azok rendszerét. (Ez a módszer se-
gíti a rendszerezõ képesség fejlõdését is.) Minden tan-
tárgyban van néhány komplex alapfogalom, amelyek
szokásos tanítása mellett a folyamatos rendszerbe he-
lyezéssel elõsegíthetjük az állandósult optimális elsajátí-
tásuk megvalósulását minden tanuló által. 

Kritériumorientált fejlesztõ tesztrendszer. Mivel a
legfontosabb alapkészségek és alapképességek 8–10 év
alatt sem fejlõdnek ki minden tanulóban optimálisan
használható szinten, ezért olyan teljes lefedésû tesztrend-

szerre van szükség, amelynek újabb és újabb ekvivalens
tesztjeivel félévenként megmérhetõ az optimumhoz vi-
szonyított fejlõdés. A hagyományos funkciójú papír ala-
pú tesztek erre nem alkalmasak, és a kritériumorientált
fejlesztõ tesztrendszer papíralapú változata nagyon idõ-
igényes. A kritériumorientált fejlesztõ tesztrendszer ek-
vivalens tesztjeivel a folyamatos fejlõdés nyomon követ-
hetõ. A számítógépes tesztelés lehetõvé teszi, hogy a pe-
dagógus megszabaduljon a sok idõt igénylõ, értékelõ és
javító munkától. A számítógép ugyanis el tudja végezni
az itemek, feladatok értékelését, ki tudja számítani a
mért fejlettségi szintet, amit beilleszt az elõzõleg mért fej-
lettségmutató adatsorába. Ez bármikor megtekinthetõ.
Ezt követõen a számítógép egymás után közölheti a hibá-
san megoldott feladatokat, azok elemeit. Jelezheti, hogy
a megoldás miért nem jó, és kérheti, hogy próbálja meg
újból a megoldást. Ha ismét hibás a próbálkozás, megad-
hatja a jó megoldást. Vagyis a kritériumorientált teszt-
rendszer ekvivalens tesztjeinek félévenkénti egymást kö-
vetõ megoldása és javítása tulajdonképpen az adott kész-
ség/képesség gyakorló fejlesztése. (Lásd a szóolvasó kri-
tériumorientált tesztrendszer Molnár Gyöngyvér által
kidolgozott online változatát a jövõre megjelenõ funkci-
onális analfabetizmusról szóló könyvben.)

***

A fenti példák azt szemléltetik, hogy milyen módszer-
tannal lehet megvalósítani a kritikus pszichikus kompo-
nensek optimális elsajátítását minden tanuló által. To-
vábbá: milyen módszerek megalkotására, kipróbálására,
alkalmazására van szükség és lehetõség. A néhány perces
indirekt funkciójú tevékeny tanulás mindennap a tan-
órák közepén újból és újból megvalósul valamennyi tanu-
ló részvételével. Ez a módszertan a szokásos módszertan-
nak csak kiegészítõje. Minden pedagógus a szokásos mód-
szertannal végzi a direkt funkciójú tanító munkáját. Ezt
egészíti ki a kritikus pszichikus komponensek folyamatos
fejlõdéssegítése mindaddig, amíg minden tanuló el nem
jut az állandósult optimális szintre.

Demeter Katalin Pszichológia 
a tanítási órán 2.
Jó válasz vagy elvárt válasz?

Az a kérdés, hogy a következõ nevek között melyik a ka-
kukktojás: Arany János, Fekete István, Nemes Nagy Ág-
nes, Petõfi Sándor. Igaza lenne annak, aki Nemes Nagy

nevét választaná ki, mert csak az õ neve háromelemû (az
itt megadottak között). Ha valaki azt mondaná: Fekete
István, annak is igaza lenne, mert õ az egyetlen regény-

" " "
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író. De igaza lenne annak is, aki azt felelné: Arany, mert
õ született egyedül Nagyszalontán. De Arany neve azzal
az indokolással is helyes válasz lenne, hogy az õ nevében
van egyedül ny betû. Hogy mi a jó válasz, szempontja vá-
logatja. Ha nem kaptunk szempontot, választhatunk. S
ha a választott szempontunknak megfelelõ választ ad-
tunk, azt helyesként el kell fogadni. Nézzük ennek a ka-
kukktojás-típusú feladatnak, amely még kvízjátékban is
szamárság, iskolai változatát!

Nyomtatott taneszköz (!) tartalmazta a következõ fel-
adatot: Melyik szó a kakukktojás: kimegy, kinéz, kiráz, kia-
bál. (Maga a feladat nagyon jó!) Az elvárt válasz a kiabál,
ebben a szóban ugyanis a ki- nem igekötõ. Ám L. Á. (9
éves) a kimegy szót választotta (ha nem kapott szempon-
tot, választhat). A feladatlap nem kért indokolást. Igen
ám, de a következõ feladat az volt, hogy a kiválasztott
igével és az -e kérdõszóval kell mondatot alkotni. L. Á.
ezt írta: Kimegy-e Pisti a kertbe? Láthatjuk, a mondat
helyes: -e kérdõszó, kérdõjel a helyén. Az is világos (?),
hogy a gyermeknek ez a válasza is hibás, egymás után két
hiba, összes veszteségével a dolgozata négyes. A hibát
sem a gyerek, sem a mama nem értette, a kislány korrekt
magyarázatot adott a kimegy szó választására: csak eb-
ben a szóban volt kétjegyû mássalhangzó. S ebben igaza
is volt, mint ahogyan a választott szóval alkotott monda-
ta is helyes volt. 

Milyen tanulságok vonhatók le az itt idézett hétköz-
napi történetbõl? Elõször is az, hogy a kakukktojás
kvízjátéknak lehet jó (nem az), de tanítás-tanulásnak
nem. Itt pontosan tudnunk kell, mit tanítunk, mit ta-
nulunk, s ezt a szaknyelv és a mûvelt köznyelv együt-
tes alkalmazásával kell kifejeznünk. A pontos, korrekt
kérdést, utasítást nem kerülhetjük meg olyan játékos
formulával, mégolyan elterjedt sablonos kérdéssel
sem, amelyet a kérdés szerzõjének feltételezése alapoz
meg csupán.

Lehetséges természetesen (sõt, kívánatos is), hogy a
feladat éppen szempont (szempontok) megtalálása, felis-
merése. Ilyen feladatot adhatunk nemcsak nyelvtani,
hanem matematikai problémák megoldásához, például:
Hogyan folytathatod a következõ sorozatot? 0; 1; ...Vagy:
Mely következõ szám beírását tudod megindokolni, ha:

a   b
4   8
3  ...

Az elõbbi példánk (kimegy, kinéz stb.) esetében is sok-
féle instrukció adható: Csoportosítsd ezeket a szavakat tet-
szõlegesen választott szempont szerint! Vagy: Mely szem-
pont alapján választhatsz ki egy-egy szót a megadottak közül?
S ha konkrétan az igekötõ felismerését akarjuk gyakorol-
tatni vagy ellenõrizni: Jelöljétek meg azt a szót, amely nem
igekötõs! Esetleg nehezebben: Van-e olyan szó a fentiek kö-
zött, amely nem igekötõs, s ha igen, melyik az?

Példánk tanulsága tehát, hogy sokféle válasz, megol-
dás, érv lehet jó, egyetlenegy azonban soha: a tanuló fe-
leletét azzal utasítani el, hogy „nem erre gondoltam”. Ez-
zel az értékeléssel ugyanis a gyereket az elvárt válasz ki-
találására indítom, s ez egyenesen ellentétes a gondolko-
dás rugalmasságának fejlesztésére irányuló nevelési tö-
rekvéseinkkel. A tanuló nem arra törekszik, hogy a fel-
adatban lévõ adatokat variálja, módosítsa, hanem arra,
hogy kitalálja, mit akar hallani a tanító: ha ezt kérdezi,
ezt szokta elfogadni; ha így kérdez, így szokta elfogadni.
Az eredményes problémamegoldás feltétele a szempont-
váltásra való képesség, s ezt megfordíthatjuk oly módon,
hogyha gyakoroltatjuk a szempontváltást és azzal fej-
lesztjük a gondolkodást. Ez Lénárd Ferenc tanítási-tanu-
láspszichológiai koncepciójának, az ún. variációs tanu-
lásnak középponti gondolata.

A gondolkodásbeli merevség a válasz elvárásban olyan
formában is megnyilvánul, hogy elõírjuk, hogyan gon-
dolkozzék a tanuló, milyen gondolkodási közegben dol-
gozzék. Ennek egyik gyakori példája a szöveges feladat
megoldásához megfogalmazott Készíts rajzot! instrukció.
Ha a tanuló nem készít rajzot, pontot veszít, még abban
az esetben is, ha a megoldás jó. Azaz az a tanuló jár rosz-
szul, aki magasabb absztrakciós szinten, gondolati mo-
dellezéssel oldja meg a problémát. Ismét azt látjuk, hogy
nem a jó válasz, hanem az elvárt válasz kap teljes értékû
elismerést. (Mellesleg: a Készíts rajzot! felszólítás még
nyelvileg is hibás.)

A példából látható továbbá, hogy a szempontváltás
nemcsak a tanulói munka, hanem a tanítói értékelés szá-
mára is fontos. Bevezetõ történetünkhöz hozzátartozik
még, hogy a tanító utólag, megismerve a kislány érveit,
érvényesítette azt a dolgozat értékelésében. Az elvárt
választól vagy a tanulók által gyakrabban adott jó válasz-
tól eltérõket nehéz értékelnünk, mert bennünk is óha-
tatlanul kialakul a beállítódás a helyes válaszra. Az ebbõl
fakadó hibás értékelést úgy tudjuk kivédeni, hogy magá-
tól értetõdõen helyet adunk a tanulói korrekcióknak,
kérdéseknek, magyarázatoknak, azaz annak, hogy a ta-
nulók is ellenõrizhessék a tanítói értékelést. Ezzel ko-
rántsem csak a tanulói jogokat tartjuk tiszteletben, ha-
nem igen értékes, tapasztalati, szociális tanulásnak is te-
ret adunk.

Írásom bevezetõ példájának további, ugyan nem a fõ
mondanivalót érintõ, de csöppet sem mellékes tanulsá-
ga, hogy ügyeljünk az úgynevezett göngyölõdõ feladatok,
illetve összetett feladatok hibáira. Ezt az értékelési hiba-
forrást úgy kerülhetjük el, ha kiiktatjuk (fõleg a dolgo-
zatból) az egymásra épülõ feladatokat. Ám ha az adott
téma megkívánja az ilyen típusú feladatszerkesztést, vagy
összetett feladatról van szó (akárcsak többjegyû számok
szorzásáról-osztásáról, amelyeken könnyen lehet csak
egy részeredmény hibás), semmiképpen sem járhatunk
el az értékelésben formálisan, hanem az egyéni választ fi-
gyelembe véve kell a ráépülõt elbírálni.
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1. Bevezetés
4. évfolyamos tanulók tanulási motivációját hasonlít-

juk össze 8 évvel ezelõtti, hasonló környezetben élõ 4.
osztályosokéval. Arra szeretnénk választ kapni, hogy a
10 éves korosztály tanuláshoz való viszonya hogyan vál-
tozott. Eltolódott-e a hangsúly egyes motivációs terüle-
tekrõl 8 év alatt? 

A változásokat hogyan tudnánk konstruktívan beépí-
teni a tanításba? 

Hogyan növelhetnénk a hatékonyságot nevelõ-okta-
tó munkánkban?

Feltételezéseink a következõk voltak.
– Szerintünk a 2015-ben vizsgált gyermekek értelmi,

megismerési motivációja magasabb szintû. Õk a Z ge-
neráció1 képviselõi, akik digitális társadalomban élik meg
a kiskamaszkort. Ez sokkal inkább megköveteli tõlük a
tájékozottságot, a gondolkodási sémák intenzívebb gya-
korlását. 

– A családi kapcsolatok egyre lazább volta miatt az ér-
zelmi-szociális dimenzió nagyobb mértékû csökkenését
jósoljuk a felmérés végére.

– A gyors információáramláshoz hozzászoktak a gye-
rekek, viszont ez sokuknál felületességgel jár együtt. A
számítógép elterjedése és a több gyermeknél tapasztalha-
tó alváshiány miatt arra számítunk, hogy a legnagyobb
arányú csökkenés a figyelem és fáradékonyság területein
jelentkezik.

– Távolabb kerültek egymástól az emberek, ezért a
társakhoz való viszony esetében sokkal alacsonyabb mo-
tivációs szintre számítunk.

A kollégákkal és szülõkkel való beszélgetés, az elmúlt
évek tapasztalatai alapján úgy tûnik, hogy kevésbé moti-
váltak a mai diákok a tanulásra. Érzésünk szerint a gye-
rekek fegyelme, magatartása, kötelességtudata sokat
romlott az elmúlt években. Választ keresünk arra, hogy
ez megjelenik-e a tanulók önértékelésében, vagy pedig
õk már ebbe belenõttek és természetes számukra. 

Felmérésünkkel szándékunk a gyerekek önismereti
fejlesztését elõsegítõ motivációs rendszerüket struktu-
ráltabban látni. 

2. A mérõeszköz
Kérdõíves vizsgálatot alkalmazunk a tanulási motivá-

ció rendszerének feltárásánál.
Kutatásunk kiindulópontja Réthy Endréné2 munkája3

volt, amelyben a tanítás-tanulási folyamat motivációs le-
hetõségeit vizsgálta különbözõ aspektusokból. Az általa
összeállított 60 pontos kérdõívet alkalmaztuk a tanulók
tanuláshoz való viszonyának elemzéséhez.

A változók, a különbözõ területeket vizsgáló kérdések
keverve szerepeltek a kérdõíven. A kérdésekre 1-tõl 5-ig
terjedõ skálán válaszoltak a tanulók, s az objektivitás ér-
dekében a számok értékei nem mindig ugyanazt az érté-
kelést tükrözték.

Nagy-Czirok Lászlóné–Boritsné Helle Anna

Tanulói motivációk
változása az elmúlt
nyolc évben
Az eredmények beépítése 
a pedagógiai tervezõmunkába I.

A gyerekek ösztönzése a rendszeres ismeretszerzésre, motiválása az
egyre jobb eredmények elérésére, mindig is lényeges kihívást jelentett a
nevelés-oktatás folyamatában. Alapvetõ kérdés annak ismerete, hogy mi
befolyásolja elõnyösen a gyermekek aktivitását, tanuláshoz való hozzá-
állását. 

NagyCzirok_BoritsnØ.qxd  2016.09.27.  10:09  Page 14



15

3. A tanulók és 
az iskolák környezete

A felmérésben részt vevõ tanulók lakhelye földrajzilag
szomszédos településeken, 27 km-es körzetben található.
Madaras és Katymár térségben munkahelyek hiányában
sok a hátrányos helyzetû család. A gyerekek nagy része in-
gerszegény környezetbõl érkezik. A környéken a felsõfokú
iskolát végzettek aránya alacsony. Bácsalmás kisváros,
kissé jobb helyzetben van. Mélykút rendelkezik e telepü-
lések közül aránylag jobb szociokulturális adottságokkal,
de ott is nagy problémát jelent a munkanélküliség. Ma-
gyarország más területein is találhatóak hasonló adottsá-
gú települések, tehát a felmérésben szereplõ következte-
tések sok pedagógus számára lehetnek hasznosak. 

4. Kutatási módszerek
4.1. Adatfelvétel

Nyolc éve végeztünk egy felmérést, amely során a tíz-
éves tanulók motivációját vizsgáltuk. Az elõzõ felmérés
eredményeit - újabb kutatással kiegészítve - felhasznál-
juk egy összefüggés megértéséhez. 2007-ben 82 diák ta-
nulási motivációját vizsgáltuk kérdõíves módszerrel4, e
dolgozat írásakor 138 tanulót mérünk fel ugyanazt a kér-
dõívet használva. Ugyanazon kérdõív alkalmazása ob-
jektív összehasonlítási alapot teremt, longitudinális fel-
mérés lehetõségét biztosítja.

A felmérésben részt vevõ iskolák 4. évfolyamos tanulói:
2007. május – Bácsalmás 50 fõ, Madaras 32 fõ, össze-

sen: 82 fõ.
2015. május – Bácsalmás 55 fõ, Katymár 14 fõ, Mada-

ras 33 fõ, Mélykút 36 fõ, összesen: 138 fõ.

4.2. A tanulási motiváció 
három alapvetõ területe

Réthy Endréné5 nyomán három alapvetõ motivációs
bázist különítünk el.

a) A tanulás érzelmi-szociális dimenziója
Mivel a tanulás interperszonális kapcsolatok közegé-

ben folyik, e területen nagy hatással van a gyerekekre az
iskola empátiás motivációs rendszere. A diákok azono-
sulási törekvései egy adott referenciacsoport nevelõ atti-
tûdjeinek, értékeinek elsajátítására késztetik õket. Jó
esetben az intézmény motivációs rendszere segíti befoga-
dásukat, csatlakozásukat a közösségbe.

E dimenzión belül a következõ területeket vizsgáltuk:
motivációs alapszint, érzelmi viszony a tanárhoz (mo-
dellkövetés), tanuláshoz, teljesítményhez, társakhoz, is-
kolához.

b) Értelmi-megismerési dimenzió
A kognitív dimenzión belül a tanulók felfedezési vá-

gyát, önállóságát, a tanulásban megmutatkozó kitartá-
sát, aktivitását vizsgáltuk.

c) Önintegrációs, morális (effektív) dimenzió
Azt mutatja, hogy az iskolában elvárt viselkedési sza-

bályokat milyen mértékben sajátították el a diákok; hogy

a normák hogyan jelennek meg a viselkedésben, maga-
tartásban; hogy milyen mértékû a szocializált tanulás, az-
az mennyire vált belsõvé az erkölcsi normarendszer. Mér-
tük a tanulók rendbontásainak gyakoriságát, kötelesség-
tudatát, fegyelmét, önértékelését, valamint a kontroll-
hoz való viszonyát.

4.3. A kérdõíves felmérés 
kvantitatív feldolgozása

A 60 kérdést tartalmazó kérdõív zárt kérdéseket tar-
talmaz, melyeket minden esetben 5 fokozatú diszkrét
skála mér, ahol a középpont a semleges válasz. A kérdõ-
ív feldolgozása során a gyermekek belsõ motivációs té-
nyezõi közötti rangsor felállítását tervezzük. 

Ehhez elõször a sokaság egyes elemeihez hozzárendelt
értékek transzformált átlagát vesszük, így az ötfokozatú
skálát egy 0 bázisú (–100) – (+100) intervallumra ter-
jesztjük ki egy átláthatóbb eredmény elérése érdekében.
Következésképpen ezen átlag alapján képezzük az össze-
hasonlításból eredõ rangsort, melynek elkészítéséhez az
összehasonlító rangsorolás módszerét alkalmazzuk. Az
eredményt úgy értelmezzük, hogy minél magasabb érté-
ket vesz fel egy-egy témacsoport, annál erõsebb a kap-
csolat a gyermek motivációjával. A kérdések tartalmilag
harmonizálnak a választási lehetõségekkel. A következõ
leképezési séma alapján dolgoztunk:

–1 – 2 –3 –4 –5 
–100 –50 0 +50 100
I_______I_______I_______I_______I

A transzformált átlag kiszámítását az 1. kérdés feldol-
gozásán keresztül mutatjuk be. (Elkalandozik-e a figyel-
med az órák alatt?)

A 2015. májusi felmérés elsõ kérdés válaszainak meg-
oszlása:

1. ritkán-alig 42 fõ
2. nem nagyon gyakran 25 fõ
3. néha 59 fõ
4. elég gyakran 6 fõ
5. nagyon gyakran 6 fõ

Összesen 138 fõ

Transzformált átlag kiszámítása:

5 4 3 2 1

–100 –50 0 +50 +100

42*(+100)+25*(+50)+59*0+6*(–50)+6*(–100)=32,971
138

A tanulási motiváció vizsgálatánál a következõ kérdé-
seknél marad az irányítottság. Így az 1-es választ (Ritkán,
alig) +100-ra transzformáltuk, az 5-ös választ (Nagyon
gyakran) –100-ra. Az elõzõekben vázolt irányítottság a
kérdések kb. harmadának jellemzõje. A többi kérdés tar-
talma miatt megváltozik az irányítottság, így az 5-ös vá-
laszt +100-ra, az 1-es választ –100-ra képeztük. Ez a vál-
togatás a reálisabb válaszadást segíti elõ.
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5. A tanulók tanuláshoz való
viszonyának elemzése,
eredmények értékelése

A vizsgálatban részt vevõ csoportok tanulási motivá-
ciójának dimenzióit a következõkben ismertetjük. 

1. ábra

A két diagram számadatait vizsgálva megállapítható,
hogy a gyerekek összesített tanulási motivációja a 2007-
ben felmért kisiskolásokhoz képest közel 27%-kal ala-
csonyabb. A különbség nem meglepõ, viszont annak
mértéke igen, hiszen csak nyolc év telt el az elõzõ felmé-
rés óta.

A régebbi felmérésben a gyermekek erkölcsi motivá-
ciója hat a legerõsebben, ezt követi az értelmi-megisme-
rési dimenzió, majd közel kétszeres különbséggel még
kevésbé ösztönzõ az érzelmi-szociális terület.

A most negyedik osztályos gyerekeknél a legmaga-
sabb motivációs szintet az értelmi-megismerési di-
menzió biztosítja. Az erkölcsi terület valamivel kisebb
mértékû, s meglepõ, hogy az érzelmi szociális bázis ennek
csupán ötödrésze: 5%.

Az értelmi-megismerési terület hasonló eredményt
mutat a két felmérésben. Az önintegrációs-morális és az
értelmi-szociális ösztönzések jóval elmaradnak a 2007.
évi tanulókhoz képest. Az erkölcsi motivációs dimenzi-
ón belül közel 30% különbség mutatkozik, míg az érzel-
mi-szociális bázisnál kb. 63%-kal kevesebb az összesí-
tett transzformált átlag. Tapasztalatainkat támasztják
alá a kutatás során kapott értékek. Rendkívül fontos
kérdésnek érezzük azt, hogy a mai diákok érzelmi-szo-
ciális motivációja hogyan erõsíthetõ.

A következõkben részletesen ismertetjük a gyerekek
tanulási motivációját. A nyolc évvel ezelõtti felmérés
eredményeihez hasonlítjuk a most negyedik osztályos
diákok tanuláshoz való viszonyát.

5.1. A tanulás érzelmi-szociális dimenziója
Motivációs alapszint

2/a) ábra
Motivációs alapszint

2/b) ábra

A két idõpontban vizsgált tanulócsoport érzelmi-szo-
ciális dimenziója igen alacsony. 

Ennek részterületét képezõ motivációs alapszint 45%-kal
alacsonyabb lett a 2007-ben vizsgált tanulókéhoz képest. 

Szembetûnõ a hét évvel ezelõtti és a mostani negye-
dikes generáció különbsége a felejtés, emlékezet, fára-
dékonyság, figyelem szemszögébõl nézve. Az akkori
gyerekek felejtési transzformált átlaga 14,63; a mostani
–6,3, ami azt mutatja, hogy az iskolában elsajátította-
kat nyolc éve jobban meg tudták õrizni. Talán azért,
mert a számonkérés, a bevésés erõsebb, mélyebb, a
távlati memóriájuk magasabb szintû volt. Ennek oka
lehet, hogy kevesebb tananyagot dolgoztak fel. S ta-
lán a szülõktõl a gyerekek kevesebb segítséget és fi-
gyelmet kapnak. 

Nem kerülheti el figyelmünket az iskolához való vi-
szony romlása sem.

5.2. A tanulás értelmi-megismerési dimenziója
Értelmi-megismerési dimenzió

3. ábra

,,A figyelem felkeltése, iskolázása
a tanító egyik legfontosabb feladata.”

Winkler Márta: Örömre nevelni 
Savaria University Press 2016
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Sokféle benyomás, inger éri a mai kisiskolásokat, bizo-
nyára ez is oka annak, hogy – igaz, hogy kis mértékben –,
de önállóbbak és a tantárgyak jobban felkeltik kíváncsi-
ságukat. Aktivitásuk ugyanakkor saját bevallásuk sze-
rint kisebb mértékû.

Érdekes, hogy különösen a szélsõséges válaszok mu-
tattak nagy eltérést. 

2007-ben a gyerekek 7%-a szerette volna a társai kö-
zül a leggyorsabban elvégezni, befejezni a feladatot, most
viszont a diákok 37%-a. A felgyorsult világhoz a gyors
munkavégzés társul. 

Erõsíti az eredmény az érzelmi-szociális dimenzió te-
rületén a fáradékonyságról és a figyelemrõl tett megálla-
pításainkat.

5. 3. Önintegrációs, morális dimenzió

4. ábra

A presztízs témakörében jelentkezik a legnagyobb kü-
lönbség az összes motivációs területen belül, mintegy 49
egységgel alacsonyabb a mai gyerekeknél mért adat. Re-
leváns különbség a két gyerekcsoport eltérõ véleménye,
miszerint a mai diákok többségének kevésbé fontos,
hogy jó jegyeket kapjon. Kevésbé küzdenek azért,
hogy õket jelöljék ki valamely feladatra, és osztályel-
sõk sem igazán akarnak lenni. Itt utalunk az érzelmi-
szociális dimenzió értékelésénél kifejtett szülõi negatív
attitûd befolyásoló szerepére.

A régi diákok nagyobb mértékben alávetették magu-
kat az iskolai kontrollnak. A feddést sokkal inkább a lel-
kükre vették, a segítõ szándékot érezték, s igyekeztek a
tanuláshoz való hozzáállásukon javítani. 

Ezen belül a 16. kérdésre adott válaszok mutatnak el-
térõ, feltûnõ különbséget.

Elvégzed-e azokat a dolgokat, feladatokat, amelyekre
ösztönöznek? Nagyon gyakran nyolc évvel ezelõtt 55%
végezte el, most csak 45%. Elég gyakran a régi diákok
17%-a végezte el, a mostani tanulók 29%-a érzi így. Ezek
az értékek tapasztalatainkat támasztják alá, egyre in-
kább az alaposság, a precizitás hiányát érezhetjük, s a
rendszeresség inkább a régi diákokra volt jellemzõ. 

Az elõzõ válaszokhoz hasonló tendenciát figyelhetünk
meg az 51. kérdés esetében is. Jól viselkedsz-e a tanítási
órán? Nyolc évvel ezelõtt a gyerekek 41%-a úgy találta,
hogy nagyon gyakran betartja az iskolai szabályokat és
fegyelmezett a tanórán. 

Ma a gyerekek 33%-a vélekedik úgy, hogy fegyelme-
zett a tanórán. 

A fentiekben említettük az emberek közötti kapcso-
latok lazulását, s úgy érezzük, ezzel is magyarázható a
gyermekek közötti nagyobb távolságtartás, az elidege-
nedés. Mások elvárásainak, érdekeinek figyelembevé-
tele éppúgy az érzelmi intelligencia fejlesztésének igé-
nyét veti fel, mint az önismeret és önkontroll, melyek
teljesülésérõl is tájékoztatnak a kutatás során gyûjtött
adatok.

A folytatásban a kutatás tapasztalatainak összegzése
mellett azokat a módszertani javaslatainkat is megfogal-
mazzuk, melyek következetes alkalmazása nélkül véle-
ményünk szerint nehezen képzelhetõ el a mai gyerekek
iskolai tanulási motivációjának erõsítése.

Jegyzetek
1 Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Z_gener%C3%A1ci%

C3% B3 (2016.03.26.)
2 Réthy Endréné: A tanulási motiváció, önszabályozó tanulás,

inkluzív nevelés, méltányos pedagógiaelmélet és empirikus
kutatásának jeles képviselõje. Széles körben használt peda-
gógiai témájú könyvek szerzõje, értékes szakmai publikáci-
ók, szakmai kitüntetések, díjak tulajdonosa.

3 Réthy Endréné: A tanítás-tanulási folyamat motivációs le-
hetõségeinek elemzése 150–157. old. Akadémiai Kiadó, Bu-
dapest, 1988

4 Réthy Endréné: Motiváció, tanulás, tanítás, Nemzeti Tan-
könyvkiadó, Budapest, 2003, p. 169–170.

5 Réthy Endréné: A tanítás-tanulási folyamat motivációs le-
hetõségeinek elemzése 150–157. old. Akadémiai Kiadó, Bu-
dapest, 1988.

! ! !
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Mindannyian tapasztaljuk, hogy a kicsi gyerekek már az
óvodából sok-sok vers és mondóka tudásával érkeznek
az iskolába. Fogékonyak ezek zeneiségére, ritmusára.
Már egészen apró korukban, ölben ülve mondókák rit-
musára lovagoltatták õket, tapsolták azok ritmusát. Az
óvodában többnyire klasszikusok (Weöres Sándor, Zelk
Zoltán, Tamkó Sirató Károly, Nemes Nagy Ágnes…)
verseire játszottak, énekeltek, mozogtak, tapsoltak. 

Ritkábban kerülnek azonban elõ kortárs költõk re-
mek alkotásai. Pedig Szabó T. Anna, Tóth Krisztina,
Lackfi János, Varró Dániel, hogy csak néhány nevet em-
lítsek, kiválóan ért a gyerekek nyelvén. Hiánypótlásként
kezdtem bevinni az olvasásórákra a kortárs gyerekverse-
ket. Szerencsés találkozás volt ez az osztályommal, hi-
szen komoly elõzményre támaszkodhattam. A szülõi hát-
térnek köszönhetõen nem voltak ismeretlenek ezek a
költõk és verseik a gyerekek elõtt. Kellettek ezek az ala-
pok ahhoz, hogy ne csak játékosan, élvezettel foglalkoz-
zunk egy-egy verssel, hanem a kreativitásuk is megnyil-
vánuljon és remekebbnél remekebb versek szülessenek.
Ezekbõl az alkotásokból született meg harmadik osztály
végére a Krémkaktusz kötet, melynek verseit több száz
alkotás közül kellett kiválogatnunk a szülõkkel közösen.

A továbbiakban néhány olyan óra legfontosabb moz-
zanatait írom le, melyek inspirálták a gyerekeket saját
költemények alkotására.

Kovács András Ferenc: 
Egy pettyes petymeg

Elsõs volt az osztály, amikor Kovács András Ferenc
versét vittem be egy olvasásórára, kiegészítve a Kaláka
együttes által megzenésített változatával. Melyik kisgye-
rek ne szeretné az állatokat? Már csak azt kellett kitalál-
ni, hogyan lesz ebbõl a különleges állatról szóló versbõl
izgalmas kaland.

Ritka, érdekes nevû állatokat kerestem, mint a fol-
tos kuszkusz, alpaka, damara dik dik, kivi, makákó, sül,
áje áje és persze köztük a petymeg. Az állatok kinyomta-
tott képeit elrejtettem a terem különbözõ pontjain. A
nevüket egy-egy szókártyára írva a táblán helyeztem el.
(Nagyon sokan jöttek ebbe az osztályomba úgy, hogy jól
olvastak.) Az osztálylétszámnak megfelelõen állandóan
négyfõs csoportok mûködnek együtt, akik most vadász-
társaságokká alakultak azzal a feladattal, hogy állatokat
kell menteniük. Miután minden társaság befogott egy
állatot, következett azok megismerése. A képen látottak

alapján megpróbálták bemutatni az állatot. Milyen a
testalkata, mérete, testrészeinek aránya, ezek alapján
milyen életmódot folytathat, mivel táplálkozik, hol él-
het. Meglepõen jól következtettek a gyerekek ezekre,
mindössze egy kép alapján. Az õ információikat én egé-
szítettem ki, illetve pontosítottam a legszükségesebb tud-
nivalókkal. 

Ezt követõen megpróbálták kitalálni, melyik állat-
nak mi lehet a neve. Az olvasni tudók megosztották tár-
saikkal a táblán látható állatneveket, s minden csoport
kiválasztotta, melyik lehet az övé. (Csupán csak a két
pettyes állat keveredett össze, a foltos kuszkusz és a pety-
meg. Ezt a kis keveredést közösen helyreigazítottuk.)

A sikeres vadmentést ünneplés követte. Minden cso-
port ritmizálva mondogatta a saját állatának nevét:
kuszkusz – szün titi, alpaka – tá titi, kivi – titi szün, dama-
ra dik dik – tititi tá tá, sül – tá szün, petymeg – tá tá,
makákó – titi tá, áje áje - titititi. Elõször minden csoport
egyedül mondogatta a ritmizált állatnevet, majd a két
szólamtól eljutottunk a hétszólamú hangoztatásig.

Kis tanítói irányítással kiválasztották a petymeget az
alaposabb megismerésre. Megnéztünk egy rövid kisfil-
met az állat mozgásáról, s ezt kiegészítettem a legszüksé-
gesebb információkkal.

Ezután olvastam fel Kovács András Ferenc versét,
majd a gyerekek elmondták elsõ gondolataikat, érzé-
seiket. Kicsit vizsgálgattuk a költemény szavait: pösz-
mögött, pusmogott, pöttyögött, petymegett. A gyerekek
megpróbálták megjeleníteni ezeket a cselekvéseket.
Tanakodtak azon, hogy miért senyvedett a petymeg, s
ötleteltek, hogy lehetne segíteni rajta. 

A vers újbóli meghallgatásánál már õk is mondogat-
ták az ismétlõdéseket. 

Az óra végén meghallgattuk a Kaláka együttes által
megzenésített változatot. Ekkorra már szinte mindenki
kívülrõl fújta a verset. 

Biztattam a gyerekeket, hogy bátran próbálkozzanak
verset írni azokról az állatokról, melyeket az órán meg-
ismertek. Így születtek az alábbi költemények.

Kolláth Erzsébet Így verselünk mi –
egy alsós osztály útja 
a versalkotásig (1. rész)

,,A próbálkozás fontosságát kell 
beleoltani a gyerekekbe, és ezért van szükségük

rengeteg élmény megélésére.”

Winkler Márta: Örömre nevelni 
Savaria University Press 2016
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Bodor Emma–Gyimesi Eszter–Kismartoni Vera:
Áje-áje

Áje-áje a sebed fáj-e?
Mondtam, hogy inkább
aludj, nyugodj áje-áje.

Áje-áje a fogad fáj-e?
Mondtam, hogy inkább
aludj, nyugodj áje-áje.

Áje-áje a fejed fáj-e?
Mondtam, hogy inkább
aludj, nyugodj áje-áje.

Szalkai Balázs: Méh 

Szép állat a méh, 
Zümmög, mint egy kicsi gép. 
Nem óriás, ne félj! Kicsi állat ez a méh. 
Repked itt meg ott, 
Gyorsan zümmögve, és hopp! 
Kirepült az ablakon.

Krikovszky Zsóka: Állat kígyó 

A kígyó húsevõ, 
Csúszik a földön, 
Aztán megáll 
És lecsap de rögtön. 

BODOR EMMA: A FUTÓVERSENY 

CIKÁZIK A PICI CICA, 
CSÚSZIK, CAMMOG MÁR A CSIGA. 

KUKORICA JÓ CIMBORA, 
SERTÉS BALLAG HOZZÁ ODA. 

A LEVEGÕBEN A CINEGE CIRKÁL: 
A LISTÁRA ENGEM IS FELÍRJÁL! 

FÛBEN JÁRKÁL A MENYÉT, 
BOGARAK REPÜLNEK SZERTESZÉT. 

A KISKUTYA CINTÁNYÉRT VER, 
MESSZE ZENGÕ VÍG ZENÉVEL, 

AZ OLDALÁN TARKA PERSELY, 
KEZDÕDHET A FUTÓVERSENY!

Zsákmányát húzza, 
Hurcibázza, közben 
Rágja rágicsálja,
Tépi, marja, huzigálja.
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A Kísérleti Olvasókönyv elsõ – nem új generációs – vál-
tozata elég hamar „hosszú” olvasmányokkal tette próbá-
ra a tanulókat, tanítókat egyaránt. Azt gondoltam, hogy
ezeket nem fogom tudni „feldolgozni” az osztállyal, hogy
élvezzék is, értsék is. Aztán a gyakorlat megváltoztatta a
véleményemet, s rájöttem, hogy nem is baj, hogy már a
betûtanulás ideje alatt egyre hosszabb történeteken gya-
korolhatjuk a szövegértést. Azért, mert azt tapasztaltam,
hogy a betûtanítást minden eddigi tanítványom nagyon
motiváltan és örömmel éli át. Mindig kérdezgetik, hogy
mikor tanulunk új betût, boldogan nézik az osztály falán
gyülekezõ újabb, már megtanult betûket.

Aztán, amikor eljön a betûtanítás vége, akkor a gye-
rekek egy részénél egy idõ után eltûnik ez a motivált-
ság, és megijednek a hosszabb meséktõl. Az is gondot
okoz ezeknél az olvasmányoknál, hogy a kevés betû mi-
att nehéz jó szövegeket létrehozni. Ilyenkor tényleg „fel
kell kötnünk a gatyánkat”, hogy a különbözõ olvasási
szinten álló tanulókkal fel tudjunk dolgozni egy-egy ol-
vasmányt, még több differenciált, érdekes feladatot
kell kitalálni, hogy élvezetessé, érdekessé tegyük a
tényleg nehéz mûveletet az olvasni még éppen csak ta-
nuló gyerekeknek.

Azt találtam ki, hogy mondatonként fogom olvastatni
azokkal a gyerekekkel, akik még kezdõk az olvasásban.
De nem a könyvbõl, hisz még azt sem tudják igazán, mit
nevezünk mondatnak, s hogy a mondat végén le kéne
vinni a hangsúlyt, vagy szünetet kellene tartani. Felvág-
va, borítékban megkapták az olvasmány mondatait, és az
volt a feladatuk, hogy a könyvben lévõ szöveg alapján
rakják sorba a mondatokat, majd ragasszák be az olvasás-
füzetükbe a megfelelõ sorrendben. A mondatok sorba
rendezése fontos feladattípus, csakhogy a nehezen olva-
só gyerekek számára nehezen megoldható, túlzottan
összetett feladatot jelent abban a formában, ahogyan a
munkafüzetekben általában találkoznak vele: „Szá-
mozd meg helyes sorrendben a mondatokat!” Gondol-
junk csak bele, hogy a feladatot ebben a formában kiad-
va mi mindennel kellene megbirkózniuk egyszerre! Nem
elég a szavak helyes kiolvasása, bármily lassan is megy,
össze kellene állniuk értelmes mondattá, s ha ez sikerült,
az sem elegendõ a sikeres feladatmegoldáshoz, mert még
azt is meg kellene jegyezniük az összes mondat elolvasá-
sa után, hogy melyik mit is jelentett. Nem csoda, ha azt
tapasztaljuk, hogy sok gyerek inkább csak tippel, vagy
társairól igyekszik ellesni a helyes sorrendet. Az elkép-
zelésem jónak bizonyult, kíváncsian olvasták a szavakat,
keresgélték a mondatokat, mert a kivágott mondatok

tologatásával könnyebben, ezért sokkal szívesebben pró-
bálkoztak a helyes sorrend kialakításával.

Ez a kivágós-ragasztós módszer a Téli utazás címû ol-
vasmánynál nehezen alkalmazható, mert ott elválasztják
a sorok végén a szavakat, tehát sajnos egy mondat nem
egy sorba kerül. Erre figyelni kell, és nekünk is ugyanígy
érdemes adni a gyerekeknek a mondatokat. Tehát pél-
dául így:

A jól olvasók pedig szavakból rakták össze az olvas-
mány mondatait, természetesen õk is a könyvet nézve, az
alapján. 

A Luca cicája címû olvasmánynál viszont nagyon jól
használható ez a borítékos módszer, mert ott nem törde-
lik a mondatokat, hanem egy mondat egy sorba kerül.
Ennél az olvasmánynál használtam a Nálam van a… kár-
tyákat, aminek az ötletét az Ötletbörze az OFIs könyvek
FB- csoportban találtam, és aminek az alkalmazása na-
gyon beindította a tanítók fantáziáját. Ez a játékos mód-
szer nagyon jó az olvasmány szavainak begyakorlásához.
Mozgással és figyelemfejlesztéssel veszi rá a tanulókat,
hogy olvassák el a szavakat, és figyeljenek egymás szava-
ira is. (A kész kártyák és a többi feladat is letölthetõ a
www.tanitonline.hu oldal Olvasóink küldték gyûjtemé-
nyébõl.) Íme egy példa:

Bosányi Éva

Olvasmányok 
a betûtanítás idõszakában

Tél van. Most volt a névna-
pom.

A ne-vem É-vi.

Ma a-pu-val és Va-ú-val a Ti-sza-tó-nál
vol-tam.
Vo-nat-tal u-taz-tunk.
Sé-tál-tam a-pu-val és Va-ú-val a tó-
nál.
Tíz o-vist lát-tam az ó-vó né-ni-
vel.
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Az Õz címû történet elõkészítésénél a szavak begya-
korlásához rejtvényt készítettem. A betûtanulás sor-
rendje szerint számoztam be a betûket, melyeket akár a
tankönyv belsõ borítóján, akár az osztály falán nézhettek
a gyerekek.

A számok alapján kellett kikeresni a megfelelõ betû-
ket, s összeolvasni az olvasmány elrejtett szavait. Nagyon
szerették ezt a fajta feladványt a gyerekek, ezért többször
is alkalmaztam. 

A Pillangó címû történethez már igazi szövegértési fel-
adatokat is lehet készíteni, és a szerepek szerinti olva-
sással való ismerkedésre, annak gyakorlására is alkal-
mas. A hangos olvasásnak ezt a formáját érdemes minél
gyakrabban alkalmazni, mert fejlesztõ hatása sok szem-
pontból érvényesülhet:

– Több gyereknek biztosíthatunk egyszerre lehetõsé-
get a hangos olvasás gyakorlására, melyre még 4. osztály-
ban is nagy szükség volna.

– A hangoskönyvszerû „elõadás” a gyerekek többségét
a szokásos gyakorlásnál sokkal jobban motiválja az értõ
olvasásra, s a kifejezõ hanglejtés alkalmazására.

– Amennyiben hallgatóságot is biztosítunk – például
egy egyszerû, mobiltelefonos diktafonfelvétellel –, akkor
a közös produkció sikere érdekében a gyerekek többsége
az átlagosnál koncentráltabban figyel.

– Egy jól sikerült hangoskönyvfelvétel1 kisebb korosz-
tályoknak bemutatva maradandó élményt nyújt az elõ-
adóknak és a befogadóknak egyaránt.

A Pil-lan-gó cí-mû szö-veg-hez készített feladataim

1. Írd le a szereplõk ne-vét!

2. Ka-ri-kázd be a jó vá-laszt!
A) Hol sé-tál-tak a gyerekek?
er-de-i ú-ton,      az ál-lat-kert-nél,     ut-cán,       a li-get

szé-lén

B) Mi-ért gug-golt le Á-gi?
fájt a tér-de,     el-fá-radt,    pil-lan-gót lá-tott,    ka-ti-

cát ta-lált

C) Mit a-kart Á-gi?
meg-néz-ni a lep-két,   meg-fog-ni a lep-két,  vi-rá-got

szed-ni

D) Tet-szett ez Gé-zá-nak?
I-gen.           Nem.

A Juli megfigyeli a harkályt címû olvasmányhoz szó-
keresõt készítettem. 

(alulról, kopogtatta, reggelen, kártevõk, lyukat, né-
hány, félúton, mély)

A jól olvasóknak olyan rejtvényt adtam, amire nem ír-
tam rá a megkeresendõ szavakat. 

Az új, átdolgozott könyvekbõl, melyeket a 2016/2017-
es tanévben használhatunk, már kihagyták a túl hosz-
szú, illetve gyenge színvonalú „olvasmányokat”.

A cikk megírásakor a régebbi, még nem átdolgozott
olvasókönyvekbõl tanítottam, figyelembe vettem azon-
ban, hogy az új, már átdolgozott könyvek2 kerülnek hasz-
nálatba a cikk elolvasásakor. Sok új olvasmánnyal gaz-
dagodott az új könyv, amelyek biztos újabb ötletekre
fognak inspirálni.

2 Az átdolgozott tankönyvek könnyen elérhetõek a www.taniton-
line.hu Feladatbankjának OFI tankönyvek címû gyûjteményébõl.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a i í m l o ó e t z

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
n s k á p u ú j sz é

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
v c h ö õ d r ü û f

4 17 10 8 16 4 23 6 10

21 6 11 1 9 9 1 5

14 5 5 6 4 14 12

8 10 17 9 9 1 5

17 9 2 22 20 5 18 1

K R E G G E L E N O
O Ö F P A Í Y N É F
P C G Û R Z U V H É
O B A T E S K Ü Á L
G I S C H N A J N Ú

T R Á M É L Y Ö Y T
A L U L R Ó L J E O
T L Ó K I Z E D P N
T R K Á R T E V Õ K
A V E H Ú A L O B E

1 A www.tanitonline.hu Feladatbankjának Hangoskönyv gyûjtemé-
nyében 3. osztályosokkal készített felvételek találhatók.

BosÆnyi.qxd  2016.09.27.  10:17  Page 22



23

Alsó tagozatos (tanítói) szempontok alapján szûrve és
rendezve próbáljuk olvasóink elé tárni a számunkra iz-
galmasnak tûnõ internetes eszközöket és az alkalmazá-
sukra vonatkozó ötleteinket, javaslatainkat is.

Egyszerû és könnyen kezelhetõ programokra vadász-
tunk, amelyek akár csekély felhasználói ismerettel is hasz-
nosan alkalmazhatóak a tanítás különbözõ fázisaiban.

I. Szófelhõk hátán (1. rész)
Szófelhõket keresgélve az eszközök és a felhasználási

lehetõségek vonatkozásában egyaránt a bõség zavarával
küzdöttünk. A szófelhõ a kijelölt szöveg leggyakrabban
elõforduló szavait emeli ki, majd ezeket különbözõ, álta-
lunk meghatározható formákba rendezi.

A pedagógusok között nem ritka a megszállottan kí-
sérletezõ és újrahasznosító alkat. Õ az, aki mindenbõl
taneszközt barkácsol. Örömmel tapasztaltuk, hogy az
internetes világban is sok ilyen rokonlélekkel találkoz-
hatunk. Míg a szófelhõ vagy címkefelhõ a blogok és hír-
portálok világában már egyre ritkábban fordul elõ, a kü-
lönbözõ pedagógiai oldalakon virágkorát éli a szófel-
hõkészítés. 

Olyan szerteágazó ez a téma, hogy sajnos csak töredé-
két tudjuk felvillantani az alkalmazási módoknak, ötle-
teknek. Ugyanakkor biztosak vagyunk abban, hogy aki
kedvet kap a szófelhõk gyártására, rengeteg saját alko-
tással és egyéni megoldással fogja gyarapítani szerény
gyûjteményünket.

Mire jó a szófelhõ?

https://tagul.com/29jdp2douh9s/mire-j%C3%B3

1. Motiváló és mutatós szemléltetõeszköz. A vizuális
megerõsítést szolgálja, a rögzítés szemléletes formájává
tehetõ. Figyelmes szerkesztéssel a tartalom és forma erõ-
síti egymást.

2. A tanító és a tanulók egyaránt sikerrel alkalmazhat-
ják, hiszen viszonylag egyszerûen kezelhetõ eszköz. Hasz-
nálata alsós gyerekeknek is megtanítható.

3. Rendszerezéshez, gyûjtõmunkához különösen
megfelelõ formai megoldásokat kínál. Emlékeztetõnek,
összefoglaló jegyzetnek is alkalmas. 

4. Bizonyos témaköröknél a lényegkiemelés vagy a
kulcsfogalmak rögzítésének eszköze is lehet. 

5. Ismétléskor, gyakorláskor új keretet, más megköze-
lítést adhat a már ismert témának, tananyagnak.

6. Órai munka során és az önálló délutáni vagy ottho-
ni feladatvégzéskor is megfelelõ eszköz.

7. Gyarmathy Éva szavait idézve: „A tehetséges gyerek a
semmittevésbe fárad el a legjobban.” Miért ne adhatnánk
számára digitális jártasságot, megfelelõ tananyagismere-
tet és alkotó továbbgondolást igénylõ szófelhõkészítõ
feladatot? 

Ingyenes program
Szófelhõink készítéshez elsõsorban az alábbi ingyenes

programot használtuk:
https://tagul.com/
A program elõnyei:
• könnyen kezelhetõ
• nem igényel különösebb informatikai tudást
• a magyar betûkészlet alkalmazható rajta [az õ, û be-

tût jó néhány, de nem az összes felkínált betûkészlet
(fonts) tartalmazza – erre figyelnünk kell]

• a felajánlott sablonalakzatokon kívül lehetõség van
saját képek és formák feltöltésére is

(Ha saját képet akarunk feltölteni, fontos, hogy ne
körvonalas, hanem kitöltött ábrákat készítsünk. Legjob-
ban az árnyképek, sziluettek használhatók, amelyekre
bõven találunk példát az internetet böngészve.)

Andóné Nagy Katalin–
Cserbáné Dömse Mónika–
Ruzsa Ágnes

Felköltöztünk 
az internetre (1.)

Néhányan tanítók tényleg felköltöztünk a netre, ha nem is örökre, mint Varró Dániel
postás bácsija. Éppen csak annyi idõre, hogy körülnézzünk, milyen számítógépes
programokat tudnánk alkalmazni mindennapos tanítói munkánk során. Hosszan
bóklásztunk, hatalmas kincsesbányára, sok érdekes lehetõségre bukkantunk.
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Ezen kívül még több nem túl bonyolult és ingyenes
programot találunk az interneten, ha a „word cloud” szót
beírjuk a keresõbe. Például ezeket:

http://www.wordle.net/
https://www.jasondavies.com/wordcloud/
https://wordsift.org/
http://www.imagechef.com/ic/word_mosaic/

Ötletek tantárgyrészekhez,
témakörökhöz

1. Araszol, kóvályog, tipeg
Téma: nyelvtan, fogalmazás, szinonimák, igék

https://tagul.com/qzt7gcr2ihc9/cloud-6

• A szinonimákat a gyerekekkel közösen is gyûjthet-
jük, s a közös szókészletbõl alakíthatjuk ki a szófelhõt.

• A fogalmazásokban elõforduló szóismétlések elke-
rüléséhez hasznos segítség lehet egy ilyen gyûjtemény.
Egy idõre a terem falára is kikerülhet.

• A kép szavait felhasználva szómagyarázatokat,
mondatalkotást, cselekvéses/dramatikus bemutatást
kérhetünk.

• Nyelvtani vagy fogalmazási gyakorlatokat végezhe-
tünk például hiányos mondatok/szövegek kiegészíté-
sével, befejezésével.

• Válogató másolást kívánó feladatokat végeztethe-
tünk szempontok megadásával (pl. msh-k idõtartamá-
nak megfigyeltetése).

• A szavak válogatása, csoportosítása, sorba rende-
zése is izgalmas feladat lehet.

2. Melyik vers szavai?
Téma: Irodalom, helyesírás

https://tagul.com/6jhu378ui3a3/ha-a-vil%C3%A1g

• A szófelhõ alapján kell felidézni, melyik versrõl van
szó, ki a szerzõ, pontosan hogy is szól a vers.

• Írják le a tanulók a verset a szófelhõ segítségével,
próbálják kitalálni a központozást és sorok, strófák el-
rendezését.

• Van-e olyan szó, amely hiányzik a szófelhõbõl? 

3. Mindenki képes képversírásra
Téma: Irodalom, fogalmazás, szókincsbõvítés

1. Válasszatok témát!
2. Gyûjtsünk hozzá szavakat!
3. Írjunk rövid verset!
4. Keressünk hozzá képet!
https://tagul.com/xoioqx8ptkoq/macskavers

Kisebb gyerekeknek is ajánljuk ezt a feladatot. Na-
gyobb örömüket lelik a szógyûjtésben, ha mutatós alko-
tás lesz az eredménye.

Hátulütõk (Mire vigyázzunk?)
• A szófelhõ is unalmassá válhat, ha túlhasználjuk.

Mértékkel alkalmazzuk!
• Elõfordulhat, hogy ez a csábító, vonzó eszköz – ami-

re a gyerekek többsége eleinte mindenképpen ugrani fog
– a figyelemzavaros, részképesség-problémás, tanulási
gondokkal küzdõ gyerekek esetében ellenjavallt le-
het. A zsúfolt látvány, a többféle betûméret vagy betûtí-
pus, a látszólag rendezetlenül elhelyezett szóhalmaz, a
sok erõs inger feszültté, ingerültté és végsõ soron gátolt-
tá teheti õket.

Források:
http://www.koloknet.hu/kulonleges-gyerek/tehetseges-gyerek/a-
gyerek-a-semmittevesbe-farad-el-a-legjobban/
https://www.youtube.com/watch?v=CyWtEuNJhEA
https://tagul.com/cin43yws4s7o/dar%C3%A1zs-gar%C3%A1zs
http://moderniskola.hu/2014/08/s-o-s-szofelhot-szeretnek-kesziteni/
http://www.kre.hu/ebook/dmdocuments/oktatasi_segedanyag/chap
_15.html
http://www.debutoriel.com/creer-nuages-mots-wordaizer/
http://tanarblog.hu/
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A 3. osztály egy márciusi matematikaórája így kezdõdött:
A táblára felírta Zsuzsa néni a következõ számokat:
654  109  436  689  872  218  1090  327  545  763  981
És várt. A gyerekek szintén vártak egy ideig, hátha

mond, vagy kérdez valamit a tanító néni. De rövid idõ
után rájöttek, hogy – amint megszokhatták –, nekik kel-
lene tenniük valamit. (Zsuzsa néni csak rápillantásával
szólította a jelentkezõket.)

– Hat páratlan és öt páros számot látok – szólalt meg kicsit
bizonytalankodva egy kislány. Zsuzsa néni tovább várt.

– Két olyan szám van, ami 9-re végzõdik, a többi mind kü-
lönbözõ végû – hallatszott a következõ megállapítás.

– A legkisebb a 109, a legnagyobb az 1090. De ugyanazok
a számjegyek szerepelnek bennük.

– Van olyan szám, amelyik osztható 3-mal. A 981.
– Meg a 327 is! Mert a 300 is és a 27 is osztható 3-mal.

(A 654-rõl nem szóltak.)
– Mindegyik háromjegyû, kivéve az 1090-et – mondta az

egyik, egyébként nehezen számoló kisgyerek.
– Igazad van – erõsítette meg a tanító. – Lehet-e más

kakukktojást találni köztük? 
– Az 1090 azért is kakukktojás, mert a többi nem osztha-

tó 10-zel, csak ez az egy. 
– Nincs más? Jó, hát akkor keresem azt a két számot, ame-

lyek összege legközelebb van 1000-hez – vetett fel új prob-
lémát a tanítónõ. 

– 872+109 az 981. Csak 19-cel kisebb 1000-nél – kiál-
tott fel az elsõ tanuló.

– 654+327 az 981 – hallatszott a következõ megállapítás.
– A 436+545 is 981 – csodálkozott rá a következõ.
– És a 763+218 is!
– A 689+327 pedig 1016. Ez közelebb van 1000-hez! –

szólt a lassúságáról ismert Marci, aki azonban csak akkor
szeret megszólalni, amikor több mindent végiggondolt.

– ? – nézett szét Zsuzsa néni. A gyerekek elfogadták
Marci találatát.

– Keresek 3 számot, amelyek összege legjobban megköze-
líti az 1000-et – volt a következõ talány.

Itt már többen gyanakodtak, hogy a 689-nek vagy a
327-nek szerepelnie kell a legjobb számhármasban. Több
próbálkozás után megtalálták a 689+109+218 össze-
get, amely újra az 1016-ot állította elõ.

– Akkor ez a 689 lehet kakukktojás – gondolkodott han-
gosan egy szemfüles fiú. – Csak még azt nem tudom, hogy a
többi miben egyezik meg, amiben ez más! – Ezt a megállapí-
tást „nem hallotta meg” a tanítónõ, mert még volt újabb
kérdése:

– Találtok-e olyan számpárokat, amelyek különbsége is a
számok között van?

– Persze! 981–109=872. 981–654=327. 981–763=
218 – olvasták le egymás után az elõbb talált összegekrõl
a jól látható különbségeket.

– De jó a 763–436 is, ez 327! – ismerte fel egy kislány.
Aztán jöttek az újabb megállapítások: 327–109=218.
436–327=109. 654–327=327, 1090–654=436… 

– Én sorba raktam a számokat, és 109-esével növõ sorozatot
találtam. Csak a 689-et kell kihagyni – szólt egy ritkán jelent-
kezõ kisgyerek. – 109, 218, 327, 436, … – sorolta lelkesen
a számokat. A többiek rácsodálkoztak a felfedezésre. 

A tanítónõ felírta a táblára egymás alá a so-
rolt számokat, és így néhányan észrevették a
százasok elhagyásával keletkezõ 9-es szorzó-
tábla számait is. (Azt még nem ismerték fel,
hogy így a teljes háromjegyû számok is az elsõ
szám többszöröseinek sorozatát alkotják.)

– Szeretném, ha most mindenki elvégezné az
összes kivonást írásban, amelyben ezekbõl a szá-
mokból a 218-at veszitek el! (Természetesen a
109-et kihagyhatjátok!) Figyeljétek meg, hogy
ezek a különbségek is megtalálhatók-e a sorozat
számai között, és van-e még valami megfigyelhetõ szabályos-
ság!

A gyerekek rendre elvégezték az írásbeli kivonásokat
a tanult módon, és aki hibázott, az is gyanította, hogy té-
veszthetett, hiszen a többi különbség megtalálható volt a
számsorozatban. És maga javította hibáját. Zsuzsa néni –
figyelemmel kísérve a gyerekek munkáját – csendben rá-
kérdezett a hibázás okára: 

– Jó, hogy észrevetted a
tévedést! Mi volt a hiba?

– Amikor a tízest pótol-
tam 4 tízesre, akkor elfelejtettem hozzáadni az 1 tízest: 8+7 az
15. Ezt a tízest is hozzá kell adni a 218 tízeséhez, és ezt pótlom
a 4 tízesre – próbálta kimondani az eljárás nehéz lépését.

C. Neményi Eszter Motiváció a számolás
gyakorlásában

,,Tanítóként
az a felelõsségem, hogy 

megtalálom-e, létrehozom-e azokat 
a helyze-teket, amelyekbõl a gyerekek csak 

gondolkodással szabadulhatnak ki.”

Winkler Márta: Örömre nevelni 
Savaria University Press 2016

,,Mindenekelõtt
azt fontos elfogadtatni a gyerekekkel,

hogy szabad tévedniük 
a megoldás keresése közben.”

Winkler Márta: Örömre nevelni 
Savaria University Press 2016

109
218
327
436
545
654
763
872
981

1090

545
– 218

337

Javítva: 545
– 218

327
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– Mindig 2-vel feljebb áll a sorozatban a maradékul kapott
szám, mint az elsõ szám, a kisebbítendõ – állapította meg a
megfigyelt szabályosságot több kisgyerek is. 

– „Egy üzletbe 981 kg áru érkezett. A rakodómunkások
párokban dolgoztak: 2-2 ládát tudtak egyszerre bevinni a
raktárba. Egy láda 54 és fél kilós volt. Három forduló után
hány kiló áru vár még beszállításra?” – szólt a következõ
szöveges feladat. És a helyzetrõl való rövid beszélgetés
után megállapították a két-két láda tömegét, majd egyé-
ni feladatként írták fel és végezték el a megoldást hozó
kivonást. Az önellenõrzéshez már megtalálták a sorozat-
ból jó ismert számok között a megfelelõt.

Folytatásképpen további szöveges feladatok követ-
keztek, amelyek végsõ soron írásbeli kivonáshoz vezet-
tek. A következõ órára került át az egyébként erre az órá-
ra tervezett feladat, amellyel az egyjegyûvel való szorzást
készítették elõ a 109 többszörös összeadásával.

Az óra a szokásnak megfelelõen játékkal fejezõdött be.
(Aki nem ismeri, kérem, próbálja ki tanítványaival, mert
csak átélve érthetjük meg igazán egy-egy játék értékeit!) 

Két szám különbségét kellett kiszámítania minden ta-
nulónak: a tanító néniét és a sajátját. Gyõzött, akinek a
különbsége legközelebb került a 250-hez. (Ezt a célszá-
mot alkalmanként választhatják meg.) A játékvezetõ ti-
tokban állította elõ a háromjegyû számát: egymás után
háromszor dobott fel magának tíz piros-kék korongot, és
balról jobbra haladva feljegyezte mindháromszor a piro-
sak számát (sötét korong): 

A gyerekek maguk választottak egy-egy teljes három-
jegyû számot. Amikor mindenki elkészült, a tanító fel-
mutatta az õ számát, és kezdõdött a kivonás! (Természe-
tesen a nagyobbik számból kellett elvenni a kisebbet!)
Most Gabi nyert a 834-gyel: 834 – 627 = 207. Három
forduló után hallottuk a kicsöngetést.

De vajon ez az óra milyen didaktikai feladatot vállalt?
Ugye azt írhatta fel Zsuzsa néni a vázlatában, naplójá-
ban, hogy „Az írásbeli kivonás gyakorlása”? 

Gyakorló óra, amelyen izgalommal, érdeklõdéssel
vesznek részt a gyerekek? Mi lehet Zsuzsa néni titka,
amellyel – az elsõ három év alatt kialakított rendszerrel,
visszafogott irányítással – örömteli tevékenységgé tudja
varázsolni a matematikatanulást? De még a gyakorlást
is! A tanult ismeretek sokszori bejárását!

A könnyen tanuló kisdiákoknak is szükségük van gya-
korlásra, ismétlésre, hogy tudásuk mélyüljön, készségeik
fejlõdjenek. Akik többféle nehézséggel küszködnek, hiá-
nyos a háttértudásuk, kevés a tapasztalatuk, vagy tanu-
lási képességeik fejletlenebbek, azok még inkább rászo-
rulnak a bevésés sokszoros megerõsítésére. 

Csakhogy amit ugyanúgy kell ismételgetni, az hamar
unalmassá válik. Tennünk kell valamit az unalom és a ve-
le járó elkedvetlenedés elkerüléséért! Hiszen tudjuk, hogy
inkább ártunk a „szajkóztatással”. Az ismereteknek be kell
illeszkedniük az agyban alakuló rendszerbe, kötõdniük kell
a már meglevõ tudáshoz! Az értelmes tanulás éppen ezt
jelenti: úgy haladunk elõre, hogy akár az új, akár már

alakulóban levõ befogadni valót folyamatosan beleil-
lesztjük a többi közé, minél több szállal beleszõve formá-
lódó világunkba. Úgy gyakoroljuk a már tanultakat, hogy
mindig van valami új is benne, valami felfedeznivaló.

A számolás gyakorlásának sokféle célja lehet. A fej-
számolásban a rutint analógiák felismerésével és alkal-
mazásával gazdagíthatjuk. Az írásbeli mûveletek végzése
közben is módunk van a fejszámolás és a becslõképesség
továbbfejlesztésére. Célunk lehet a teljesítmény szintjé-
nek emelése, a tévedések ritkítása. Gyakoroltathatjuk a
mûveletek elvégzését a gyorsaság növeléséért. Hasznos
cél az eredményért való felelõsségvállalás erõsítése az
önellenõrzés képességének és akarásának fejlesztése ál-
tal. Gyakorlással szolgálhatjuk – a készségfejlesztés mel-
lett – egy-egy újabb ismeret elõkészítését, vagy valami-
lyen összefüggés megláttatását, más ismeretekhez fûzé-
sét. De különféle szakmai és általános emberi képességek
(tapasztalatszerzés, megfigyelés, emlékezet, megítélõ ké-
pesség, megértés, pontosság, rendezettség, rendszeres-
ség, a kivitelezés esztétikuma, kommunikációs képessé-
gek, egymás megértésére törekvés, egymás segítése…)
fejlesztésének szolgálatába is állíthatjuk. 

Az idézett órarészletben a tanítónõ – a leírt didaktikai
feladat mellett – többféle ismeretet is mozgósított, több-
féle területen fejlesztette a gyerekeket. 

– A számokról tanult ismeretek felidézését a megfi-
gyelt számok összehasonlításával kapcsolta össze, ame-
lyet igaz állítások megfogalmazásával fejezhettek ki. 

– Az állítások egy része összességre (halmazra) vonat-
kozott; ez az általánosítás nehéz gondolati tevékenységét
alapozza. 

– Az 1000 megközelítését kívánó következõ feladat
összegek becslésére indította a gyerekeket, aztán fejszá-
molással keresték a pontos összeget. 

– A legtöbb kapott összeg azonossága segített a többi-
tõl eltérõ tulajdonságú szám megtalálásában; bár a többi
szám közös tulajdonságát még nem tudták megragadni. 

– A sorozat számai között található különbségek keresé-
sében az összeadás és kivonás inverz kapcsolatára tudtak
támaszkodni. Természetesen itt is voltak gyerekek, akik-
nek e kapcsolat megerõsítésére újra és újra szükségük van. 

– A szereplõ számok közös tulajdonságának kiemelõ-
dése legtöbb tanulónál akkor következett be, amikor el-
készült belõlük az egyenletesen, 109-esével növekvõ so-
rozat, és a különbségek mindegyikét megtalálták a soro-
zatban.

– Az egyénileg végzett írásbeli kivonás már nem sok kis-
gyereknek okozott gondot, de azért többségüknek szüksé-
ge volt az eljárás lépéseinek újbóli tudatos bejárására.

– Az önellenõrzést jól elõkészítette a már megismert
számok alkalmazása. 

– A késõbb kimondott szabályosság (a sorozatban 2-
vel feljebb talált különbségek) felismerése nem csak az
összefüggéslátás képességét erõsítette, de oknyomozásra
is adhatott alkalmat. (Az ok kimondására ezen az órán
nem kerülhetett sor; bizonyosan még a következõ órán
sem tudatosíthatják. Mindenesetre erre az egyedi esetre
tapasztalták, hogy egy szám többszöröseinek különbsége
is ugyanennek a számnak a többszöröse. Az általánosí-
táshoz viszont még szükség lesz sok korábbi, a kisegyszer-
egyben is tapasztalt eset és további konkrét helyzet átélé-
sére, megértésére és tudatosítására.)
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– A szöveges feladatok megoldása újabb alkalmat
adott az írásbeli kivonás gyakorlására, az önellenõrzésre,
de természetesen a problémamegoldó gondolkodás fej-
lesztését is szolgálta a megfelelõ mûvelet felállítása. 

– A játék a véletlen természetérõl is tapasztalathoz
juttatta a gyerekeket, a valószínûséges gondolkodásban
is fejlõdhettek általa.

Nekünk, pedagógusoknak tudnunk kell, hogy pon-
tosan mit, miért gyakoroltatunk, de hasznos ismerni-
ük a célt a tanulásjátékot folytató gyerekeknek is. So-
kat segít a gyakorláshoz való hozzáállásukban, ha nem-
csak elszenvedõi a kitûzött feladatok végzésének, hanem
maguk is akarhatják megerõsíteni valamely ismeretüket,
tudásukat, ügyesebbé, gyorsabbá kívánják tenni manuá-
lis és gondolati tevékenységeiket, készségeiket, szeret-
nék jobban érteni azok hátterét. (Persze a szándékokat
nem mindig kell szavakba öntve elõre elárulni; néha az
az izgalmas, ha tanítványaink maguk ismerik fel a célt
menet közben.)

A jó légkörû tevékenység legfõbb hajtóereje mindig
magában a tevékenységben rejlik. A játék öröme, a fel-
fedezés izgalma, az elõre látott cél elérésére való törek-
vés, maga a tevékenység szépsége hatással van izmaink-
ra, idegeinkre, érzelmeinkre, értelmünkre. Ezt nevezi a
szakirodalom belsõ motivációnak. Amikor a számolást
gyakoroljuk, akkor az a jó, ha a számolásban találhatják
meg a gyerekek az érdekességet, izgalmat, felfedezni, fel-
ismerni valót, rendet, az erõfeszítés és a siker által kivál-
tott megelégedettséget, saját növekedésük örömét. Ha
tudunk növendékeinkkel együtt örülni, tudunk gyö-
nyörködni munkájuk szépségében, eredményességében,
fejlõdésükben, ezzel megsokszorozhatjuk a motiváltság
erejét, hatékonyságát.

Néha nem kerülhetjük el, hogy a tevékenység tartal-
mától független – úgynevezett külsõ – motivációt is al-
kalmazzunk. Az ingerszegény környezetbõl jövõ tanuló-
nak eleinte segíthet a tennivaló érdekesebb, látványo-
sabb, változatos beöltöztetése. Az önbizalomhiányos kis-
gyereknek egy ideig szüksége lehet a dicséretre. A telje-
sítmény elismerése mindenkit segít a munka folytatásá-
ban. Azonban a külsõ motiváció alkalmazásában meg
kell találnunk a helyes mértéket! Törekedhetünk arra,
hogy a gyerekek egyre inkább saját törekvésükre, saját,
belsõ hajtóerejükre támaszkodhassanak, ezzel hozzájá-
rulunk ahhoz, hogy önállóan boldoguló, elégedett fel-
nõttekké váljanak. Hogy ne szoruljanak mások megíté-
lésére munkájuk, életük értékeinek megtalálásában.

Még egy szép példát mutatok gyakorlásra: mégpedig a
kis számokkal végzett mûveletvégzés alapvetõen fontos
készségének fejlesztésére. A játékot egy holland profesz-

szortól, Will Oonktól tanultam, aki hazánkban tartott
továbbképzésén megerõsítette a résztvevõkben az alko-
tótevékenységek fontosságát, és ráirányította figyelmün-
ket az önreflexiónak a tanulás tudatosításában betöltött
lényeges szerepére. (Hogyan számoltad ki?)

Olyan játékeszközt* ké-
szítettek, amely virágalak-
ban elrendezett 7 dobókoc-
ka egyszerre való megpörge-
tésére alkalmas. (Nem kell
túl nagy fantázia, hogy hét
szabadon mozgó kockával
helyettesítsük az eszközt.) 

A virág közepén levõ koc-
kán kerek tízeseket érnek a
pöttyök: 10, 20, 30, 40, 50, 60, a szélen a szokásos számok
1-tõl 6-ig. Közülük 5 kocka fehér, 1 szélsõ és a középsõ
fekete. A feketékrõl – összegükként – leolvasható szá-
mot kell minél jobban megközelíteni a fehéreken látott
számokkal. Az öt fehér számot nem lehet számjegyként
alkalmazni (azaz egymás mellé írni), de mindegyiket fel
kell használni tetszõleges sorrendben, tetszõleges mûve-
letekkel.

Az itt lerajzolt esetben tehát az 52-t kell közelíteni a 3,
4, 5, 5, 6 számokkal. Adott idõ alatt akárhány számot fel-
építhetnek a gyerekek, és pontozással lehet értékelni.
Esetenként minden elõállított szám lehet egyenlõ érté-
kû, de megállapodhatunk pl. abban is, hogy a telitalálat
5 pontot ér, a célszámtól 1-gyel eltérõ szám 4-et, a 2-vel
eltérõk 3-at, a 3-mal eltérõk 2-t és a 4-gyel eltérõk 1-et.
(Esetleg a távolabbiakból 3-3 helyesen kiszámított mû-
velet-eredményért is adhatunk 1-1 pontot a gyerekekkel
való megegyezés szerint.)

Tehát aki az adott 3 percben ezeket a számokat alkotta:
5 · 5 · (6–4)+3=53 ! 4 pont
5 · (6+3)+5+4=54 !"3 pont
5 · 6+5 · 4+3 = 53 ! 4 pont
(6+4)·5+5–3 =52 ! 5 pont
6·(5+3)+5–4= 49 ! 2 pont, összesen 18 pontot

szerzett.
A játék érdekes, izgalmas, ettõl motiváló. Értéke ab-

ban van, hogy nemcsak az számol sokat, akinek sikerült
közel kerülnie a célszámhoz, hanem az is, aki csak talá-
lomra válogat a mûveletek között. Ráadásul a mûveletek
sorrendjének szerepe igen hangsúlyos a tevékenységben,
ami az egyik legnehezebben elsajátítható általános isko-
lai tudás. Szépségét emeli számomra az, hogy nem egyet-
len kijelölt mûvelet egyetlen eredményét kell megállapí-
taniuk, hanem egy szám megközelítéséhez alkothatnak
sokféle mûveletsort a gyerekek. Óriási lehet a játék fej-
lesztõ hatása anélkül, hogy túl korán szavakba kellene
foglalni a háttérben alakuló tudást.

* Az eszköz neve: Magi mixer

,,Mindent,
amit lehet, játékba kell foglalni.”

Winkler Márta: Örömre nevelni 
Savaria University Press 2016

,,,,EEggyy  mméérrnnöökknneekk  nnaaggyyoonn  jjóóll  kkeellll
iissmmeerrnniiee  aazztt  aazz  uuttaatt,,  aammiitt  vvééggiigg  ffoogg  jjáárrnnii,,  

kküüllöönnbbeenn  nnaaggyy  bbaajj  ttöörrttéénnhheett..
TTaannííttóókkéénntt  lleeggaalláábbbb  iillyyeenn  ttuuddaattoossssáággrraa  vvaann  sszzüükksséégg..””

WWiinnkklleerr  MMáárrttaa::  ÖÖrröömmrree  nneevveellnnii  
SSaavvaarriiaa  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss  22001166
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Vajon felkészültek-e a kicsik az internet megbízható, ér-
tõ használatára? A virtuális barangolások megannyiszor
nélkülözik a felnõtt, a pedagógus segítségét, közremûkö-
dését, iránymutatását. A netes kalandozások során a pe-
dagógus és a gyermek együttmûködése, a hozzáértõ fel-
nõtt értõ-védõ-felkészítõ attitûdje nélkülözhetetlen. A
tanítók, tanárok munkáját segíti a Digitális világ új okta-
tási anyag, amely a www.digitalisvilag.hu honlapról in-
gyenesen letölthetõ: tanári útmutatóval, óravázlatok-
kal, prezentációkkal.1 A tananyag elsõ kipróbálói a „Di-
gitális világ tanára” elnevezésû pályázat keretében szá-
moltak be eredményeikrõl, amelyekbõl most az inter-
nethasználat és a mobilozás tapasztalatait gyûjtöttük ösz-
sze.2

Netikett
Hogyan viselkedjünk a neten? „Az elsõ néhány órában

rengeteg olyan dolgot beszéltünk meg a gyerekekkel, amirõl
tudták, hogy van, de nem tudták, miért kell vigyázni vele, mi-
re jó. Különösen nagy sikert aratott a netikett, ezt a szót nem
ismerték, így a tartalmát sem. Meglepõ volt tapasztalni, hogy
11 évesen mennyit ülnek a gép elõtt, használják, de ezt senki
sem tanította meg nekik. A szülõk sem, és mi, tanítók sem.
Hiszen nem tananyag! Pedig ebben a gyorsan változó és mo-
dern világunkban fontos lenne!” – olvashatjuk az egyik pá-
lyázatban.

Volt olyan kipróbáló iskola, ahol a nethasználat sza-
bályait a tanulók önállóan szedték csokorba, és – a fog-
lalkozás záró, értékelõ részében – éppen ezt a tevékeny-
séget tartották a legizgalmasabb munkának. „Már az elsõ
foglalkozáson egy internetes házirendet állítottunk föl saját
elképzeléseik alapján, ami könnyen betartható volt, hiszen õk

alkották a szabályokat.” Ezzel megelõzték a tananyag „hi-
vatalos” netikettjét és elõkészítették a témakörhöz illõ
feladatokat, játékokat. A tanórákat színesítõ szituációs
játékkal sokkal gyorsabban, jobban rögzülnek az inter-
netes biztonsági ismeretek, mint szóbeli közléssel vagy
felolvasással: „Remek hangulatot eredményezett az órák
alatt a szituációk eljátszása, akár a mobileszközök használa-
táról – a jó és rossz példákkal egyaránt –, akár az adathalá-
szatról vagy a reklámokról, mintegy »filmként« történõ meg-
jelenítéskor.” A pályázat kipróbálási idõszakára esett ép-
pen a biztonságos internet napja (február 11.), amely
meghatározta az aznapi foglalkozás tematikáját. A bön-
gészés során a Youtube-on talált, Piroska és a farkas tör-
ténetét imitáló oktatófilmet nemcsak megtekintették,
hanem el is játszották, levonva a megfelelõ tanulságot.

A Digitális világ foglalkozásai – a játékos feladatokra
építve – kötetlenebbek, oldottabbak, mint a hagyomá-
nyos tanórák. A tanári segédkönyv mintául kidolgozott
óravázlatai mindig feltüntetik a javasolt munkaformá-
kat, amit természetesen a pedagógusok tovább variál-
hatnak; így unatkozó, tétlen vagy lemaradó tanuló el-
képzelhetetlen. „Szinte az összes alkalommal csoportmun-
kában dolgoztak a gyerekek. Ennek a munkaformának külö-
nösen örültek, mert nagyon szeretik: egyrészt így a gyengébb
képességû tanulóknak is van lehetõségük a tudásuknak meg-
felelõen belefolyni a munkába, másrészt kötetlenebb, har-
madrészt több lehetõségük adódik az úgynevezett ötletelésre.”

Az internet nem felejt! – halljuk gyakran e közhely-
számba menõ kijelentést. Vajon a tanulók észreveszik-e,
hogy az általuk meglátogatott oldalakból szokásaiknak,
érdeklõdési körüknek, a megtekintett árucikkeknek
nyoma marad az ún. sütiknek köszönhetõen? A gyere-
kek elcsodálkoztak, hogy netezés közben milyen köny-
nyen azonosíthatóvá válnak. A téma feldolgozására –

Kõrösné dr. Mikis Márta

Hazai kutatási tapasztalatok szerint a mai általános iskolások 68%-a már
alsó tagozaton, 10 éves kora elõtt kezdi el a netezést. A mobiltelefon-
használat is egyre fiatalabb gyermekeket von be a virtuális világba, már
8–12 éves kor között megkapva az elsõ készüléket. Rendszeresen látha-
tunk gyerekeket mobilon telefonálni, tabletet simogatni, zenét hallgatni.
Sokan délutáni szabadidejükben egy virtuális közösség tagjaivá válnak,
és eközben ki tudja, milyen – megbízható vagy veszélyes – honlapokhoz
jutnak el. 

Kéz a kézben
a digitális
világban
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vásárlási játékon kívül – angol és magyar nyelvû példát,
filmet is ajánlottunk. Ez adta az ötletet az egyik pályázó-
nak a tanulságos jelenet dramatikus eljátszására, film-
revételére, majd a Youtube-on való megosztására. „Na-
gyon élvezték a tanulók a sütik témakörben azt a Youtube vi-
deót, amit az ajánlásban találtam. A megtekintés után – per-
sze közben lefordítottam a párbeszédet – elhatároztuk, hogy
»magyarosítjuk« a Got cookies! címû videót.”3

Sütik – szituációs játék Miskolcon

Facebook
Ismeretes, hogy 13 éven aluli gyermeknek nem lehet

Facebook profilja. Vajon õk is tudják mindezt? Jó apropó
volt a közelmúltban végzett, az Oktatáskutató és Fejlesz-
tõ Intézet által szervezett, ún. »eLEMÉR« mérés4, amely
a gyerekek internetezési szokásait is vizsgálta. A kérdé-
sek megválaszolása során kiderült, hogy nagyon sokan
használják napi rendszerességgel az internetet, nem csu-
pán játékra, hanem tanuláshoz is. A legismertebb közös-
ségi oldalon, a Facebookon már regisztrált tagként van-
nak jelen, de rendszeres látogatói a videomegosztó por-
táloknak, sõt többüknek saját weblapja is van! „Megbe-
széltük a gyerekekkel a Facebook használatához szükséges
alapvetõ szabályokat. Kicsit meglepõdtek, amikor megtud-
ták, hogy csak 13 éves koruktól lehetne saját oldaluk. Negye-
dikes osztályomban 23 tanulóból már nyolcnak van FB pro-
filja” – írja egy fõvárosi általános iskola tanítója. 

A közösségi oldalak nem megfelelõ használata fiata-
labb életkorban mindennapi probléma. Gyakran elõfor-
dul, hogy a gyerekek (még a felsõ tagozaton is!) eltárol-
ják az iskolai számítógépen személyes jelszavaikat, ame-
lyekhez aztán a többiek is hozzáférnek. „Gondolkodás nél-
kül megosztanak tartalmakat, gyakran számítógépes víruso-
kat is. Ezért is tartottam fontosnak, hogy ezekre a nélkülöz-
hetetlen ismeretekre szánjunk néhány tanórát. Nagyon hasz-
nos információkra döbbentek rá személyes tapasztalatok
alapján, másrészt kémiát is tanultak. Ennyire lelkesen még
nem tanulmányozták az anyagok tulajdonságait, mint eze-
ken az órákon, és képesek voltak önállóan, tartalmilag meg-
felelõ vázlatot összeállítani a még nem tanult anyagokról, ru-
galmasan együttmûködni egymással, új javaslatokat kitalál-
ni, érvelni, példákat mondani személyes tapasztalataik alap-
ján” – írja a kémia szakos tanár, akinek óráin a tanulók az
egyes anyagok „nevében” Facebookos profilt alkottak.

A Digitális világ interaktív táblát igénylõ játékait az
egyik pályázó maximálisan bevonta, újabb rejtvények-
kel, játékokkal kiegészítve. A tanulók közösen rajzokat,
animációkat, prezentációkat is készítettek. A közösségi

oldal adta lehetõségeket kihasználták. „Cikkeket, videó-
kat linkeltem be nekik. Példámat követték õk is. A fejlõdésük-
höz szükséges visszajelzéseket megkapták, a közös tudásépítés
így megvalósulhatott. Kérdéseket indítottam, szavaztak, vi-
tatkoztak, hozzászóltak, kutatómunkát végeztek, házi fel-
adatokat készítettek. Csak ösztönöznöm kellett õket, munká-
jukat nagy feladattudattal végezték. Elmondásuk szerint ezt
a számukra újfajta tanulást élvezték a legjobban. … Jó volt
velük együtt dolgozni! Megtapasztalhattam, hogy a kisebb
korosztály is hasonlóképpen használja ezt az elektronikus ta-
nulási környezetet. A facebookos tanórákat szerették, sõt,
még rám ragasztották a »fészbúkos tanár néni« jelzõt is.”

Mobilozás
Mivel egyre fiatalabb gyermekek használnak mobilte-

lefont és – várhatóan – egyre többen ezen (is) inter-
neteznek, egyértelmû, hogy fel kell készíteni õket a ké-
szülékek biztonságos használatára, nemcsak anyagi
okokból, hanem a veszélyeket tudatosítva. A Digitális
világ tananyaga telefonhívás, SMS-küldés eljátszásával
a mobilátvitel technikáját is bemutatja, majd döntések
elé állítja a gyermekeket egyes használati, valamint anya-
gi vonzatú kérdések eldöntésében. A szülõktõl vagy idõ-
sebb testvértõl, társaktól kapott tájékoztatást rendsze-
rezni kell, konkrét példákkal tisztázni a fizetõs vagy in-
gyenes szolgáltatásokat. „A szituációs játék ismét nagy si-
kert aratott. Vidáman, könnyedén sajátították el az új isme-
reteket. … Az »Ingyenes vagy sem« feladat okozott egy kis
fejtörést, de végül úgy értelmeztük, hogy az adott pillanatban
ingyenes-e vagy sem, és leginkább számunkra, hiszen a wifin
keresztüli internetelérés sincs ingyen, és az sem, ha anya üze-
netet küld nekünk. Készítettem hozzá egy feladatot, amit min-
denki megoldott, majd közösen megbeszéltük. Azok számára
is érdekes volt, akik még nem rendelkeznek mobiltelefonnal,
de nyilván egyszer lesz nekik is, és akkor talán eszükbe fog jut-
ni, amit ezen az órán hallottak.”

Az adatbiztonság kérdései a személyes és nyilvános
adatok csoportosítása után merültek fel, hangsúlyozva a
veszélyeket is, ha illetéktelenek kezébe kerülnek ezek az
adatok. „Megbeszéltük, melyek a személyes és melyek a nyil-
vános adatok. Ügyesen csoportosították a felsorolt adatokat,
és mondtak ötleteket arra, hogy mi történhet akkor, amikor
valaki visszaél személyes adataikkal. A »Kinek adnád oda?«
kérdésnél egy kicsit megengedõbbek voltak a kelleténél, ezért
tudatosítani kellett bennük, hogy mivel járhat egy bizalmasan
átadott jelszó vagy pinkód. Jó, hogy aztán fel voltak sorolva a
nem várt veszélyek, mert így még jobban rögzült az elhangzott
szó. A »Veszély esetén kérj segítséget!« résznél csodálkoztak,
hogyan lehet ingyen telefonálni, ha segítségre szorulnak” – ír-
ja le korcsoportja jellemzõ reakcióit az általános iskola
alsó tagozatán tanító pedagógus.

Annak ellenére, hogy a felsõ tagozatosok az adathalá-
szat, hekkelés, függõség, vírusok stb. fogalmával tisztá-
ban vannak, a védekezésre nem fordítanak kellõ figyel-
met, energiát – ahogy sajnos mások sem! „Az óra nagy-
ban hozzájárult, hogy felhívjam a figyelmüket erre. Ne írják
ki a közösségi oldalra, hogy elmennek nyaralni, ne töltsenek le
ismeretlen eredetû fájlokat, ne álljanak szóba az interneten
ismertetlen emberrel, még akkor sem, ha az gyereknek mond-
ja magát stb.”
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Osztályblog
Vajon ír még ma valaki hagyományos naplót, különö-

sen az ifjak korosztályából? Az interneten szétnézve egy-
re több olyan blogot találunk, amely nem egyetlen sze-
mélyhez vagy témához, hanem közösséghez, például is-
kolai osztályhoz kapcsolható. A tananyag osztályblog
szerkesztésére ösztönöz, ehhez témajavaslatokat is ad és
kitér a legfontosabb szerzõ jogi tudnivalókra is. Az
osztályblog ötletét a negyedik osztályos gyermekek öröm-
mel fogadták. „Amikor megtudták, hogy õk lehetnek az ol-
dal szerkesztõi, nagyon izgatottak lettek. Öröm volt nézni a
lelkesedésüket! Máris kezdõdött a találgatás, ki lenne a legal-
kalmasabb a fõszerkesztõi posztra. Több önjelölt is akadt,
ezért megkértem õket arra, tartsanak »kortesbeszédet«, gyõz-
zék meg társaikat arról, hogy õk a legmegfelelõbbek erre a po-
zícióra. Nagyon talpraesetten oldották meg a feladatot.”

A pedagógus által javasolt kortesbeszéd jó ötletnek bi-
zonyult. Az osztály elé állva az egyperces, rögtönzött be-
mutatkozásokat, a szerkesztõi szerep szóbeli indoklásait
filmre vették. „A szavazást végül egy kislány nyerte meg, aki
nagyon lelkesen, még aznap délután belevetette magát a mun-
kába. Nagyon jó érzéssel töltött el az új oldalunkon megjele-
nõ legelsõ bejegyzések, mert annak ellenére, hogy a fiúk elein-
te egy kicsit sértõdöttek voltak, amiért egy lány gyõzött, a hoz-
zászólásaikban mégis biztatják, dicsérik õt. Csilla rögtön meg-
alapította a szerkesztõséget, kiválasztotta segítõit, mindenkit,
aki elindult a megmérettetésen. Véleményem szerint ez egy
nagyon kedves gesztus volt tõle. Ezzel azt hiszem, kicsit meg is
békítette a fiúkat. … Az osztály blogja elindult. A stílust, a
menüpontokat közösen alakítottuk ki. Késõbb lehet majd bõ-
víteni, ha lesznek ötleteik. Remélem, a kezdeti lelkesedés meg-
marad, és nem hagyják félbe az írását.”

Osztályblog Keszthelyen

A felnõttek felelõssége
Az informatikaórák ráccsal védett kabinetbe rejtett

világa, az egy gép-egy tanuló elrendezés inkább az egyéni
munkának kedvez, némi frontális, szaktanári magyará-
zatra építve. A szakismeretek elsajátítása és az ahhoz
kapcsolódó feladatok számítógéppel történõ megoldása
legtöbbször nem ad lehetõséget közös játékokra. A Digi-

tális világ program ezt a „hagyományt” szétfeszítette. „A
szituációs játékokban is nagyon szívesen vettek részt a gyere-
kek. Sokkal aktívabbak voltak órán és jobban megismerhet-
tem õket. Öt osztályban is tartok informatikaórát, így elég sok
tanulóval találkozom. Legtöbbször csak a monitor mögött ülõ
gyermekek fejét látom hátulról, ahogy elmegyek mögöttük, de
most lehetõségem volt arra, hogy nagyobb kontaktusba kerül-
jek velük. Döbbenetes a különbség!” – osztja meg velünk
áhá-élményét a felsõs szaktanár.

A felnõttek felkészítõ, segítõ szerepét nézve nem áll-
hatunk meg a pedagógusoknál; a szülõk példája, az ott-
honi felelõsségvállalás sem kerülhetõ meg. „Ahogy a
gyerekek egyre fiatalabban kerülnek kapcsolatba az inter-
netezéssel, mobilozással, úgy nekünk, felnõtteknek is ko-
rábban kell felkészítenünk rá õket. Erre ad remek lehetõsé-
get ez a program. A felkészülésem során a meglátogatott
honlapokon szülõknek szóló menüpontokat is találtam. Mi-
vel az õ felelõsségük is óriási ezen a területen, a legközeleb-
bi szülõi értekezleten felhívom a figyelmüket a témára. Be-
mutatom ezeket a honlapokat, ahol õk is sok információt
kaphatnak” – ígéri a szülõk bevonását pályamûve zárá-
saként egy fõvárosi tanító.

A 2011-es kerettanterv életbe lépése óta az alsó tago-
zaton sajnálatosan egyre ritkábban találunk informati-
kaórát, ám ez nem azt jelenti, hogy mellõznünk kell a di-
gitális világ ismereteit. A téma interdiszciplináris és
mindenkit érint, szinte bármely szaktárgyi órához kap-
csolható. Különösen jó alkalom, ha az adott tanórán
IKT-használat, netes böngészés történik, hiszen ekkor
nélkülözhetetlen a szabályok ismerete. Csak remélni
tudjuk, hogy a Digitális világ oktatási anyag segítséget
nyújt majd az informatikai mûveltség, a digitális média-
értés elsajátításában, alapfokon, már egészen kis élet-
kortól kezdve. Hogy valóban elmondhassuk: tanítvá-
nyainkkal kéz a kézben haladunk az információdús digi-
tális világban…

Irodalom
Kósa Éva: Médiapolisz lakói I., In: Gabos Erika

(szerk.): A média hatása a gyermekekre és fiatalokra
VII., Balatonalmádi, 2013. Budapest. Nemzetközi Gyer-
mekmentõ Szolgálat Magyar Egyesület, 2014. 99–105. o.
(KOBAK Könyvsorozat)

Kõrösné Mikis Márta: Digitális szemüveggel virtuális
játszótéren. In: Információs Társadalom. XV. évfolyam,
2015. 2. szám, 69–79. o. Letölthetõ: http://www.info-
nia.hu/infotars/arch_2015_2.html

Jegyzetek
1 A programot Digitális világ. Új digitális oktatóprogram kisdiákok-

nak címmel bemutattuk a Tanító LII. évf. 1. számában (2014. janu-
ár. 4–6. o.).

2 A nyertes pályázati anyagok letölthetõk az ISZE honlapjáról:
Gyermekinformatika2 › Hírek.

3 A felvétel megtekinthetõ az interneten: https://www.youtube.
com/watch?v=Jq3uG3AVQY4&feature=youtu.be 

4 Az OFI-kutatás honlapja: http://ikt.ofi.hu/, témavezetõ: Dr. Hunya
Márta
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Biztos, hogy feltétlenül?
Mint minden más nyelv életének, fejlõdésének, anya-

nyelvünknek is természetes, gazdagító jelensége egy-egy
szó jelentésváltozása, értelmének bõvülése1. Ilyen pél-
dául a daru szóé a madár nevétõl a nagy teher felemelé-
sére és odébbvitelére szolgáló gépi szerkezetig, a kocsié a
szekértõl a személygépkocsiig, a tollé a madár tollától az
íróeszközig. Az ilyen, vagy más típusú jelentésváltozás-
ok új jelentések és szóárnyalatok sokaságát teremtik
meg, az egyjelentésû szavakat sokjelentésûvé változtat-
ják. E nyelvgazdagító folyamat azonban hátránnyal is
járhat. Példa erre a néhány évtizede szintén új jelenté-
sekkel bõvülõ feltétlenül határozónk. Alapszava: a felté-
tel fõnév, a „Vminek a létezéséhez, megvalósulásához,
fejlõdéséhez szükséges körülmény, tényezõ.”2 jelentés-
ben, vagyis olyan tényezõ/k/, mely/ektõl valaminek a
megvalósítása, megvalósulása függ. A f e l t é t l e n sza-
vunk fosztóképzõs melléknév, melynek alapjelentése:
„1. Feltétel nélküli.|vál Teljesen megbízható. … 2.
Minden körülmények között érvényes. …Elengedhe-
tetlenül szükséges.”3 Azaz: minden feltétel nélküli, sem-
miféle kikötéstõl vagy megszorítástól nem függõ (l. még:
’feltétlen megadás’: a hadtudomány nyelvébõl)4 A f e l -
t é t l en határozónk a XIX. század végén mind íróink
munkáiban, mind a megjelent szótárakban még a fenti
jelentésében olvasható. Nyomósító használatának ki-
alakulásával és mértéktelen elterjedésével késõbb
mindinkább háttérbe szorított számos, hasonló jelenté-
sû és szerepû szót, elmosva más szavaink értelmi, gazdag
hangulati és hangsúlyárnyalatait.

Ma már ritkábban használjuk, de ismeretesek a ’f e l -
t é t l e n nagy dicséret’, a ’feltétlenül elismerõ írás’ kifeje-
zések is, melyek a dicséretnek vagy az elismerésnek min-
denféle feltételtõl, megszorítástól független érvényét,
igazát fejezik ki. E jelentésbõl fejlõdött ki a feltétlenül
határozónknak a ’kivétel nélkül’, ’minden körülmények
között’, ’minden esetben’ vagy a ’mindig’ értelmû köz-
nyelvi használata.

Értelmi szûkítésrõl beszélünk akkor, amikor a feltétle-
nül szó szükségszerûségre utal. ’Az egészség védelme fel-
tétlenül szükséges.’ Nyomatékot adunk mondanivalónk-
nak, ha a feltétlenül helyett az o k v e t l e n ü l határozó-
szóval élünk: ’Az egészség védelme o k v e t l e n ü l szük-
séges.’ E jelentésárnyalattal rokon a gyakorlati, logikai
vagy tárgyi szükségszerûség, de ennek kifejezésére is leg-
gyakrabban a feltétlenül szót használják. Pl.: ’A jó tan-
könyvekre feltétlenül szükség van.’ Mondanivalónk he-
lyes kifejezésére a feltétlenül helyett válasszuk az elen-
gedhetetlenül, kétségkívül, mindenáron, mindenkép-
pen, szükségszerûen szavaink közül a leginkább megfele-
lõt! 

Valamennyi példánk jól érzékeltette a feltétlenül sza-
vunknak a közlés érvényét, egyértelmûségét nyomósító,
esetenként szigorító erejét. E szerepe érvényesül a teljes
bizonyosság: ’Feltétlenül elhiszem azt, amit mond’; az
ígéret: ’Feltétlenül ott leszek’; a kijelentés: ’Feltétlenül
egyetértünk’; a teljes bizonyosság: ’Biztos vagyok abban,
hogy feltétlenül eljön’; a személyes vélemény: ’Feltétle-
nül jónak tartom’; a személyes meggyõzõdés: ’Feltétlenül
meg vagyok gyõzõdve arról, hogy…’; a teljes bizalom:
’Feltétlenül megbízunk egymásban’ kifejezésére. Ám a
fönti példák esetében is bátran válogathatunk többek
között: a bizonyára, bizonyosan, biztosan, kétségkívül, két-
ségtelenül, minden bizonnyal, minden körülmények között,
teljesen, tökéletesen szavak, szószerkezetek közül.

Láthatjuk, mennyi helyes és jó lehetõségünk van. Egy-
egy szó fölösleges használatának következménye nem
más, mint a töltelékszóvá válás, az elszürkülés, az elko-
pás, végül a részleges vagy teljes jelentésvesztés.

Õrizzük meg szavaink értelmét és értékét!

Kis figyelmet kérek!
Nemrég egy rendezvényen hallottam ezt a mondatot.

Eltûnõdtem. Mit is szeretne kérni a mikrofon mögött ál-
ló szervezõ? Csak kis figyelmet? Az is elég? Lehet, hogy

E havi írásunkban jelentésbeli, stiláris és helyesírási kérdésekre keressük a
választ. Milyen hátránnyal jár, ha szavaink, kifejezéseink tartalmi gazda-
godását nem kellõ figyelemmel és törõdéssel követjük; ha fejlõdésük útjá-
ba mi állítunk nyelvi torlaszokat? Hogyan szürkül vagy mosódik el egy-egy
szavunk jelentése és szerepe a nyelvi divat útvesztõiben?  Választ kapunk
arra is, hogy mibõl lehet helyesírási és kiejtési hiba.

D. Kenedli Eszter Anyanyelvi figyelõ
Szavaink súlya: szóban és írásban
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meghallgatásra érdemtelen a mondandója? Bizonyára:
nem. Másodszorra már erõteljesen, hangsúlyosan ejtette
ki a figyelem szót. Igen, így már egészen más. 

Az élõszóbeli helyes hangsúlyozás értelmet ad, de ha
írásban látunk a fentihez hasonlót, akkor már gondolko-
dóba eshetünk. 

Javaslom, nézzünk néhány példát.
Egy közelmúltbeli eseményrõl beszámoló írásban az

alábbit olvastam: ’Az illetõ hangjában kis szégyent érez-
tem’. A sorok írója kevésnek találta a beszélgetõtársa
hangjában érezhetõ szégyent? Tovább olvasva válik ért-
hetõvé az, hogy egy kevés szégyent érzett az illetõ hang-
jában. Ha azt halljuk, hogy holnap még kevés esõ lesz, ak-
kor jogosan gondoljuk úgy, hogy az ország egyes vidékein
kevés esõ lesz, máshová viszont jut belõle bõven. Mást je-
lent, ha azt halljuk, hogy az ország egyes vidékein lesz
még egy kevés esõ.

Láthatjuk, hogy az elfelejtett határozatlan névelõ ho-
gyan válhat értelmi és stiláris hibák forrásává.

Ebben az esetben is: egy kis figyelmet kérünk.

Látványos egyhangúság… 
A címben kiemelt melléknevünk szótári jelentéseként

az alábbiakat olvashatjuk: „látványos … Tetszetõs lát-
ványt nyújtó.”5 Képzett alakja: „~ ság fn 1. Érdekes, kü-
lönleges látnivaló. Cirkuszi ~. 2. ritk Vminek látványos
volta. A felvonulás ~a.”6 S valóban, a fenti értelmû, he-
lyes használatát gyakorta halljuk, olvassuk: látványos
filmekrõl hallunk, látványos gólokat is láthatnak a lab-
darúgás kedvelõi, de igen sokszor a ’tetszetõs’, avagy ép-
pen a ’feltûnést keltõ’ jelzõk helyét foglalja el, nemritkán a
’jelentõs’, a ’nagyszabású’ mellékneveink értelmét változ-
tatja meg, torzítja el. Nemcsak túlzás, hanem fölösleges
is a szerény gyõzelmet látványos gyõzelemnek kikiáltani.
Vannak szavaink, a látványos is sorukba tartozik, me-
lyek - gúnnyal kísérve - rosszalló jelentésben is használa-
tosak. Ez esetben azonban az ilyenkor elmaradhatatlan
érzelmi velejárót írásban az idézõjel, szóban a hangsúly és
a hanglejtés egyaránt jól érzékelteti (pl.: ’a felemás kor-
láton ezen a látványos szeren „látványos” rontást láthat-
tunk’; ’ez aztán szép „látvány” volt’). Jelentésbeli elmo-
sódásra utal az alábbi példa is: ’ellenfele „látványos” ve-
reségén még õ maga is csodálkozott’. Ebben s az ehhez
hasonló nyelvi helyzetekben, idézõjel nélkül, a látvá-
nyos szavunk jelentése: csúfos, szégyenteljes.

Mibõl lehet helyesírási 
és kiejtési hiba?

Például: szótévesztésbõl.
A helyesírási hibák egy része a szóalakok hibás elemzé-

sébõl, esetenként a hasonló alakú szavak összetéveszté-
sébõl ered. Egy kritikában olvastam az alábbi mondatot:
’A színdarab vége a ’befejezettlenség’ érzetét keltette.’
Az írás szerzõje vélhetõen a befejezett alakot tekintette
szótõnek. Csakhogy nem a befejezett melléknévi ige-
névhez kapcsolódott a magyar nyelvben nem is létezõ

-len toldalék, hanem e szó helyes írásakor és ejtésekor a
’befejez’ igéhez kapcsoljuk az -etlen fosztóképzõt. Helye-
sen tehát: befejezetlenség. E szabály vonatkozik például az
elégedetlenség szó pontos írására és hibátlan ejtésére is.
Hibásan hangzott el az alábbi mondat: ’Rendkívül
kúszák a viszonyok.’ A szótõül szolgáló ’kusza’ mellék-
nevet -u-val kell írni és kiejteni is. A hibát föltehetõen a
’kúszik’ igénk analógiás hatása okozhatta. 

Az élõszóban elhangzó leggyakoribb hibák közé tarto-
zik az ’ír’ ige múlt idejû egyes szám harmadik személyû
alakjának összetévesztése a -i-s irt és irtózik szavakkal. A
minap az egyik mûsorban hallottam: ’Írtózom már attól,
hogy…’ De az sem mindegy, hogy ’lebújok’ az asztál alá,
avagy esetleg a ’lebujokat’7 járom. Tény, hogy a ’lebuj’ fõ-
név a ’lebújj’ alakból származik, ezt az ÉKsz. is jelzi, de ma
már az írásban és a kiejtésben egyaránt elkülönítjük õket.

Számtalan példa utal arra, hogy két eltérõ jelentésû,
esetenként eltérõ szófajú szót a helyesírásban és a kiej-
tésben csak egy magánhangzó-idõtartambeli különbség
különböztet meg egymástól (pl.: huzat /fn/ – húzat /ige/;
füzet /fn/ – fûzet /ige/; szüret /fn/ - szûret /ige/).

A hibák rangsorában továbbra is az elsõk között talál-
juk a fiuk–fiúk szópár tagjainak írásbeli és kiejtésbeli ösz-
szetévesztését.

Mirõl is van szó?
Az -u magánhangzós fiuk szóalak birtokviszonyban lé-

võ, egyetlen személyt jelöl (pl.: megérkezett a fiuk); a
hosszú -ú-s fiúk szavunk többes számra utal (pl.: megér-
keztek a fiúk). Alaktani elemzéssel bemutatva: fi-uk (tol-
dalék: személyrag) –fiú-k (toldalék: a többes szám jele). 

Melyik a hibátlan alak? A (mi) kisfiunk? A (mi) kis-
fiúnk? S miért?

Van, aki szerint az -ú-s változat, hiszen a fiú szavunk
szóvégzõ magánhangzója: -ú. Ez igaz, de a fiú szó -ú-ja –
ellentétben más -ú végû szavakkal – a birtokos személy-
ragok elõtt kiesik (pl.: tanú-m, de: fi-am). 

A fiú szavunkat akkor ragozhatjuk a többi -ú-ra vég-
zõdõ szó ragozása szerint, ha fiatal férfi. … Udvarló, part-
ner. |Bizonyos szolgálatot végzõ fiatalember. Liftes ~.”8

Ebben a nyelvi helyzetben ugyanis nem a megrövidült
szótõhöz (fi-) kapcsolódik a személyrag, hanem a teljes
tõhöz (fiú-).

Jegyzetek
1 L.: Bárczi Géza: A magyar nyelv életrajza -3. kiadás. Gondolat, Bu-

dapest, 1975 (262-265. o.)
2 ÉKsz.: 394. o.
3 Uo.: 394. o.
4 HADTUDOMÁNYI LEXIKON M-ZS. Magyar Hadtudományi

Társaság Budapest, 1995 (902. o. ’megadás’ címszó) – Fõszerkesztõ:
Szabó József.

5 Magyar értelmezõ kéziszótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972
(822. o.) – Szerk.: Juhász József, Szõke István, O. Nagy Gábor,
Kovalovszky Miklós (A szótár neve a továbbiakban rövidítve:
ÉKsz.) 

6 Uo.: 822. o. L. még: Póra Ferenc: A magyar rokon értelmû szók és
szólások kézikönyve. Gondolat, Budapest, 1991 (362. o. 376.) – A
kötet az 1907-es „A magyar rokonértelmû szók és szólások kézi-
könyve” címû kiadás alapján készült. 

7 lebuj fn Rossz hírû kis kocsma. ÉKsz.: 826. o.
8 ÉKsz.: 412. o.
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A Senior Mentor Program (SMP) olyan társadalmi moz-
galom, amely idõsebb – senior korú (nyugdíjas) – felnõtte-
ket kapcsol be az oktatásba, elsõsorban alsó tagozatos gyer-
mekek tanulmányi eredményeinek javítása érdekében. A
mentori tevékenységbe – jelentkezés alapján – bárki be-
kapcsolódhat. 

Budapesten Kõbánya volt az egyik kerület, ahol 2009-
ben két általános iskolában elindult ez a program. Az el-
múlt 2015/16-os tanévben már 8 kerületi iskolában 25
mentor végzett segítõ tevékenységet. A mentorált gyere-
kek létszáma 51 volt, többségük alsó tagozatos, de szükség
esetén felsõsök is részt vehettek a programban.

A fejlesztési irányultságú program célcsoportját olyan gye-
rekek alkotják, akiknek a tanulási problémái elsõsorban az
olvasás nehézségébõl adódnak. A program célja alapvetõen
az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges egyik legfonto-
sabb alapképesség, az olvasás-szövegértés tanórán kívüli fej-
lesztése. A fejlesztés folyamata az egyéni bánásmód elvére
épít. Ehhez elengedhetetlen, hogy a mentor folyamatosan és
fokozatosan törekedjék a mentorált gyermek minél alapo-
sabb megismerésére, egyéni képességeinek, társas kapcsola-
tainak széles körû feltárására. 

A foglalkozást a mentorok – általában – ráhangoló be-
szélgetésekkel kezdik, majd a fejlesztési szükségleteknek
megfelelõen változatos feladatokkal, játékos tevékenység-
gel folytatják. 

A programba bekapcsolódó gyermekeknél az egyéni sajá-
tosságok mellett elsõsorban a motiváció hiánya, koncentrá-
ció- és figyelemzavar, szegényes szókincs, a logikus gondol-
kodás hiánya tehetõ felelõssé az olvasás-szövegértés alacsony
szintjéért. Éppen ezért a legtöbb gyermeknél az olvasástech-
nika fokozatos tökéletesítése, a szókincsfejlesztés, a szöveg-
értelmezés és szövegalkotás fejlesztése áll a középpontban.
Szükség szerint azonban sor kerülhet logikai feladványokra
vagy az alapvetõ matematikai mûveletek gyakorlására is.
Összességében tehát a fejlesztés azoknak a képességeknek a
kialakítására, alkalmazóképes elsajátítására irányul, ame-
lyek segítik, alkalmassá teszik a gyermeket az önálló ismere-
tek elsajátítására, alkalmazására. 

A legtöbb mentor az iskolai feladatok megoldása mel-
lett újszerû feladathelyzeteket teremtve törekszik az isme-
retek új környezetbe, új feladatba történõ áthelyezésével
az alkalmazó képesség fejlesztésére. A foglalkozásokon
nincs kötelezõ „óramenet”, de van értékelés, nagyon sok
pozitív visszajelzés, megerõsítés. 

A mentorok természetesen nemcsak tanulmányi téren
nyújtanak segítséget a gyermekeknek, hanem az együtt

töltött idõben, a gyermekkel kialakított érzelmi kapcsolat-
ra alapozva figyelmet fordítanak a szociális kompetenciák
alakítására is. A gyermek személyiségét, társas kapcsolata-
it megismerve törekszenek reális önismeretének formálá-
sára (folyamatos visszajelzés, pozitív irányú megerõsítés),
azon elfogadott és helyes magatartás- és viselkedésformák
elsajátíttatására, amelyek egyértelmûen hozzájárulnak
személyiségfejlesztésükhöz és elengedhetetlenek ahhoz,
hogy a gyermek képes legyen konfliktusait megoldani.

A program keretében a gyermekek önmagukhoz képest
jól fejlõdnek, a tanítási órákon aktívabbak, jobb eredmé-
nyeket tudnak felmutatni. 

A foglalkozások során a mentor és a gyermek nem
csak elfogadják, de meg is szeretik egymást, ezáltal pedig a
gyermekek olyan érzelmi többlethez juthatnak, amely
adott esetben pótolhat vagy kiválthat egy szeretetteljes
nagyszülõi kapcsolatot. 

A részt vevõ iskolák pedagógusai nyitottak a program-
ra, szakmai támogatást, segítséget nyújtanak a mentorok-
nak, törekszenek a folyamatos kapcsolattartásra, hogy köl-
csönös információk birtokában egy-egy gyermek fejleszté-
se valóban célirányos és eredményes legyen. 

A tapasztalatok rendszeres, tanév végi összegzése során a
tanítók arról számolnak be, hogy a mentorok munkájának
eredményeképpen többnyire látványos fejlõdést tapasztaltak
a tanulóknál. Az elõrelépés megmutatkozott a dolgozatok
eredményeiben, a mindennapi kommunikációban, a társak-
kal való kapcsolatban, a szövegértés-szövegalkotás, a mate-
matikai és szociális képességek fejlettségében.

Természetesen nem csak a gyerekek és tanítóik profitál-
nak ebbõl a jó kezdeményezésbõl. A mentoroknak is sok
örömet és sikerélményt hozott/hoz az önként vállalt fej-
lesztõmunka, a gyermekekkel való foglalkozás és a szak-
mai elismerés. 

„Nem elegendõ minden egyes ember akarata. 
Szükséges, hogy mindannyian összességükben akarjanak.”

(Immanuel Kant)

Vargáné Fónagy Erzsébet

Napjainkban az iskola legfontosabb feladata (lenne) a személyre szóló minõségi nevelés,
tanítás-tanulás biztosítása minden egyes gyermek számára. Ez olyan össztársadalmi fel-
adat, amelyben a civil- és a magánszférának is lehet szerepe. 

Mentorok az iskolában
(Senior Mentor Program
a kõbányai általános iskolákban)

„Nagy
öröm rájönni, mi jelent egy gyereknek

nehézséget, és át is segíteni a holtponton.
Van úgy, hogy már egy hete mind a ketten

„vért izzadunk”, és akkor egyszer csak sikerül.”

K. Lányi Marietta–V. Kereszty Zsuzsa
Történetek a Gyermekek Házából,

Mûszaki Könyvkiadó 2016
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EGY HELYEN MINDEN,
ami a tanórákra való felkészülésünket segítheti!

www.tanitonline.hu

NÍTÓTT NNLLIINNEE

NÍTÓT Lájkoljon minket
Facebookon is:
www.facebook.com/
tanitonline.hu

HONLAPUNK ÚJDONSÁGAI
FELADATBANK 

! Matematika mérõlapok és digitális tudáspróbák
! Magyar nyelv és irodalom mérõlapok és digitális tudáspróbák
! Szövegértés-szövegalkotás mérõlapok II. szint (3–6. évfolyam), a dokumentumszövegek feldol-

gozásához
! Szövegértés-szövegalkotás mérõlapok II. szint (3–6. évfolyam), az elbeszélõ és magyarázószö-

vegek feldolgozásához

OLVASÓINK KÜLDTÉK
! Bosányi Éva: Kiegészítõ feladatok az 1. osztályos kísérleti tankönyvek szövegeihez

KÖNYVTÁR 
! A közoktatást érintõ jogszabályok teljes gyûjteménye
! IKT módszertan

FILMTÁR 
! Kolláth Erzsébet: Beszédre késztetni

ONLINE SZAVAZÁS – mert az Ön véleménye is fontos

– Nem, elegendõ, ha szabadidõben olvasunk azoknak, akik igénylik.
– Igen, mert a beszédképességek fejlõdéséhez nagyon fontos a mesehallgatás, és a gyerekek nagy

részének ma már otthon sem mesélnek.
– Jó volna, de ahhoz, hogy ne maradjunk le a tananyaggal, ilyesmire nem nagyon szánhatunk idõt.

– Igen.
– Nem.
– Nem tudom.

tanito@sprintkiado.hu

Legyen partnerünk Ön is
a közös nevezõk
keresésében,
megfogalmazásában!

! Meseolvasásra muszáj idõt szakítanunk a tanórák részeként?

! A tanítás minõsége, a tanító módszertani felkészültsége befolyásolhatja a tanuló fejlõ-
dését olyan mértékben, mint a családi háttér?
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