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Vendégeink voltak a suliban, pedagógusok. Gyakori ez
nálunk, a gyerekek is hozzá vannak szokva. Megkezdjük
a munkát, szépen dolgoznak. Tizenkilenc gyerek ül a te-
remben, elsõsök, mind halmozottan hátrányos helyzetû,
zömük cigány származású kicsi.

Amíg az önálló munka van, halkan mesélek róluk a
vendégeknek. Arról, honnan indultunk, és most hol tar-
tunk. Hogy gyakorlatilag nem volt formakincsük, amivel
kifejezhették volna magukat, nem ismerték a különféle
anyagokat, eszközöket, nem voltak képesek 10 percig
sem figyelni, hogy mennyire agresszívak, veszekedõsek

Tóth Krisztina*

A jó tanító megmutatja, hogy a tudás, a megismerés öröm.
Szeretettel, dicsérve nevel. Úgy szól, úgy hajol oda a gyerek-
hez, hogy még öregkorában is emlékezzen a hangjára és a
tekintetére, ahogy az elsõ szerelemre vagy az elsõ végigol-
vasott könyvre szokás.

Üzenet a tanítóknak

* József Attila-díjas költõ, író, mûfordító, aki a magyar gyermekiro-
dalmat is olyan gyöngyszemekkel gazdagította,  mint például a Lon-
doni mackók és az Állatságok címû verseskötet, A lány, aki nem be-
szélt címû mese, s aki nélkül sem a Friss tinta!, sem a Kerge ABC
nem láthatott volna napvilágot.

** Eredetileg A nyomorszéle blog bejegyzéseként jelent meg 2010.
március 3-án.
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TANÍTÓK A NYOMORÚSÁG KÖZEPÉN

Új sorozatunk célja, hogy konkrét példákon keresztül mutassuk be, taní-
tóként hogyan lehet, hogyan érdemes dolgozni a nyomorúság kellõs kö-
zepén. Mert a sokszorosan hátrányos helyzetû gyerekek jövõjérõl felelõ-
sen gondolkodni nem lehetséges azok munkájának megismerése nélkül,
akik nem pusztán beszélnek a reménytelenség felszámolásáról, hanem
tesznek érte. Akik nemcsak fáradhatatlanul dolgoznak nap mint nap, ha-
nem mûködõképes válaszokat is képesek megfogalmazni az évtizedek
alatt felhalmozódott kihívásokra. (A szerk.)

L. Ritók Nóra Nem is látszik rajtuk**

Fotó: Fejér Zsolt

! ! !
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voltak. Látom az arcukon, hogy az elmélyülten dolgozó
gyerekeket látva, nem hisznek nekem.

Mesélek hát tovább a gyerekekrõl, hogy hol élnek.
Sorban, kinek hány testvére van, kinek milyen a környe-
zete otthon, kin, hogyan segítettünk, mert nem volt ci-
põje, kabátja. Látom a szemükön, hitetlenkednek.

Mesélek még nekik. Arról, hogy szeptemberben szíve-
sebben rajzoltak a földön térdelve a szék mellett, annak
ülõlapján, ahelyett, hogy felültek volna az asztalhoz…
Tudtuk, miért. Mert a házakban, ahol élnek, az összes be-
rendezési tárgy csak ágy, vagy ágybetét. Otthon nincsenek
asztalok, székek, és a gyerekek az ágyakat használják ját-
szófelületnek úgy, hogy mellette térdelnek… Így szokták
meg, és ezt modellezték le az elsõ órákon is. Mesélek, hogy
kin kellett segítenünk, mert krízishelyzetbe kerültek,
éheztek, fáztak és féltek, hogy hogyan próbáljuk menteni
mi is a helyzeteket, a gyerekek kiemelése ellen küzdve.

„Nem is látszik rajtuk…” – mondja az egyik vendég. Ez
után a mondat után már nem magyarázok. Inkább elvi-

szem õket a családokhoz. Nem csak az utcába, be a há-
zakba is.

Még nem láttak ilyesmit. Messzirõl jöttek, jobb körül-
mények között élõ gyerekekkel foglalkoznak. Nem erre
számítottak.

Döbbenten állnak a ház elõtt, amikor kijövünk. Haza-
fele a kocsiban is néma csend.

Sokszor átéltem már ezt. Az érzékenyebbek el is sírták
magukat. Aki messze él ettõl, nem hiszi. Az iskolában
csak a gyakorlott szem veszi észre a bajt. Mert a szülõk
többsége próbálja, akár erõn felül is, hogy ne tûnjön ki a
többi közül a gyermeke az iskolában. Legalábbis nagyon
ne. A kép azonban akkor lesz teljes, ha megnézzük az ott-
honi környezetet is.

Akkor tudja az ember a gyereket megérteni. A képte-
len ragaszkodását az órán kiosztott közös rajzeszközök-
höz, a hangoskodást, a türelmetlenséget.

Kár, hogy a pedagógusok nagy része ezt a lépést nem
teszi meg. Jobban megértenék õket.

Szabó Beatrix, az Igazgyöngy Alapfokú Mûvészeti Iskola tanulójának rajza
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Alejandro Amenábar híres filmjében, a Más világban
(Los otros) a Nicole Kidman által megjelenített fiatal
anya és gyermekei egyre furcsább jelenségekkel találkoz-
nak, a világ egyre félelmetesebb lesz számukra, lassan
meggyõzõdésükké válik, hogy halottak szellemei veszik
körül õket, míg végül kiderül – elnézést a spoilerezésért
–, hogy éppen ellenkezõleg: õk azok, akik már nem él-
nek, csak árnyak, ezért szigetelõdtek el végzetesen a vi-
lágtól. A magyar közoktatás sem él már, csak azt hiszi.
Tényleges hatása a fiatalokra alig van. Miközben szak-
emberek és politikusok érdekes eszmecseréket folytat-
nak a tantervekrõl, szinte fel sem tûnik, hogy mindaz a
tudás, amit a tantervek rögzítenek, alig-alig válik a köz-
mûveltség részévé. Eközben nemcsak természetesnek
vesszük, hogy elemi szinten nem tudjuk azt, amibõl az is-
kolában pedig feleltünk és dolgozatot írtunk, de egyene-
sen viccesnek tartjuk a feltételezést is, hogy ennek a tu-
dásnak bármi értelme lenne. „Már megint eltelt egy olyan
nap, amikor nem használtam azt a tudást, amit az iskolában
a kovalens kötésrõl tanítottak nekem. Ez nagyon különös” –
mondja a hölgy a jól ismert mémben, és könnyen úgy
érezhetjük, hogy mindannyiunk nevében beszél. Ma-
gyarra fordítva: „az iskolában csupa hülyeséget kellett ta-
nulni, már nem emlékszem semmire, de nem is hiányzik.”

A hatékonyság e szembeszökõ hiányának nyilván na-
gyon sok oka van. Egyet emelnék ki, mert kulcsfontossá-

gúnak tartom: a fiatalok nem szeretnek az iskolában len-
ni, túlélésre játszanak, életük súlypontja az iskolán kívül
található. Ezt közönségesen a motiváció hiányaként
szoktuk emlegetni. Az iskola kényszer, kellemetlen kény-
szer, márpedig a kényszer nem kedvez a tanulásnak. Az
iskola nem jó hely. És megfordítva: azzal tehetnénk a leg-
többet az iskoláért, ha jobb hellyé tudnánk tenni, ha a
gyerekek ott jobban éreznék magukat. Többet érne ez
minden módszertani megújulásnál.

Erre azt szokás mondani, hogy ez a motivációs deficit
és alacsony hatékonyság éppen az alsó tagozatra igaz a
legkevésbé. És valóban, ott még viszonylag jól mennek a
dolgok. Meglátszik ez a tanulás eredményességén is: a
gyerekek többsége végül is megtanul olvasni, írni és ele-
mi szinten számolni, és kisiskolásként nem is utálja any-
nyira az iskolát. Mindez igaz. És mégsem mondhatjuk,
hogy minden rendben van. Sok minden, ami a felsõ tago-
zattól kezdve éles problémaként jelentkezik, csíraformá-
ban már a kicsiknél is jelen van. Én soha nem foglalkoz-
tam kifejezetten az alsó tagozatos oktatás-nevelés kérdé-
seivel, így most egy kicsit kívülállóként próbálom megfo-
galmazni, hogy szerintem mivel járulhatnának hozzá job-
ban a tanítók ahhoz, hogy az iskola jobb hely legyen.
Módszerem a következõ lesz: felsorolok néhány dolgot,
amelyek szerintem rossz hellyé teszik az iskolát, és ezek-
hez fûzök reflexiókat.

1. A hely, ahol mindig kijavítanak. Pedagógusnak
lenni sokszor azt jelenti, hogy „hibakeresõ üzemmódba”
állítjuk magunkat. Abból tanul a gyerek, ha szembesít-
jük a hibáival – gondoljuk. Lehet, de ennél sokkal fonto-

Knausz Imre1 Lehet-e „jó hely”
az iskola?

* Egyetemi docens, intézetigazgató, Miskolci Egyetem Tanárképzõ
Intézet
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sabb, hogy a hibák folyamatos szóvá tétele gyakorlatilag
elviselhetetlenné teszi a létezést az iskolában. Minket is
nagyon zavarna, ha nem tudnánk két mondatot elmon-
dani anélkül, hogy ne kötne bele valaki az általunk hasz-
nált nyelvváltozatba: a szóhasználatba, a kiejtésbe vagy a
ragozásba. Ha a félkész rajzunkat már leszólnák. Ha fel-
olvasnánk egy írásunkat, és már a második mondatnál
megakasztanának egy stilisztikai „hiba” miatt. Akkor te-
hát ne javítsuk ki a hibákat? Röviden: ne. Akkor semmi-
képpen, amikor éppen önkifejezésrõl van szó. Amikor
konkrétan egy mûveletet gyakorlunk, akkor persze, nagy
szükség van mind a pozitív, mind a negatív visszajelzésre,
de a „hibakeresõ üzemmód” folyamatos fenntartását
semmi sem indokolja. (A téves javításokról nem is be-
szélve. Mert találkoztam már olyan tanítónõvel, aki sze-
rint nem állunk fél lábon, mert ahhoz el kéne fûrészelni a
lábunkat, és az emberre nem mondjuk, hogy szelíd, csak
azt, hogy szolid.)

2. A hely, ahol olyasmirõl van szó, amit nem értek.
Nagyon sok felnõtt alapélménye az iskolával kapcsolat-

ban, hogy a tananyag sok tantárgyból követhetetlen volt
számára. Egyetemet végzett emberek mondják el, hogy a
matekot, a fizikát soha nem értették, mások számára a
történelem „nem állt össze”, évszámokra esett szét, és
folytathatnánk a sort. Az alsó tagozat persze megint más-
képp mûködik, de néha a tantervek és a tanítók mintha
megfeledkeznének arról, hogy a kicsik gondolkodása
alapvetõen képi-szemléletes, a fogalmi rendszerezések
még távol állnak tõlük. Nekem már az is furcsa, ha a gyö-
kérzet típusait vagy más ehhez hasonló dolgokat kell
megtanulni alsó tagozaton, de például a szófajok rend-
szerezése kiáltóan a legabsztraktabb dolgok közé tarto-
zik, és nagyon távol áll még a nagyobb gyerekek fogalmi
világától is. Minél kevesebb a történet, a játék és az érzé-
ki tapasztalás az alsós osztályteremben, és minél több az
elvont fogalmi séma, annál inkább kialakul a gyerekek-
ben az a meggyõzõdés, hogy az iskola ilyen nehezen kibír-
ható világ, nem is igen várhatunk el tõle többet. És ez na-
gyon szomorú dolog.

3. A hely, ahol nem lehet megmozdulni. Elsõsorban
a térrõl beszélek. Mint mindenki más, én is sok osztály-
termet láttam életemben, de amikor a legnagyobb lá-
nyom elõször vittem be az iskolába, más (szülõi) szemmel
néztem körül, és sokkolt a látvány. Az osztály tele volt
padokkal. Nem állítom, hogy minden tanterem ilyen, de
általában kevés a tér, és sokszor valóban nagyon nehéz az
órán mást csinálni, mint ülni.  Nehéz, de nem lehetetlen.

Egy olyan környezet, amelyben lehetõség van a helyvál-
toztatásra, sõt ez az élet normális menetéhez tartozik,
ahol lehetõség van a testmozgásra, és – mindezeken túl –
lehetõség van bizonyos határok között a tevékenység
szabad megválasztására, ezerszer motiválóbb lehet, mint
a katonásan egymás mögött ülõ tanulók szomorú rendje.

4. A hely, ahol mindig versenyezni kell. Az iskolai
oktatás nálunk az osztályozás bûvöletében él. A jó jegy
azt jelenti, minden rendben, a rossz jegy azt jelenti, baj
van. Pedig hányszor, de hányszor fordult elõ, hogy meg-
volt a jeles, de az egészbõl mégsem értettünk semmit.
(Ha nem így lenne, ma is tudnánk, mi a kovalens kötés.)
Ennek az osztályzatfetisizmusnak persze megvan az oka.
Az osztályzatok nagyon fontos szerepet játszanak az isko-
lai szelekcióban, és a szülõk számára érthetõen nagy je-
lentõsége van annak, hogy hol helyezkednek el a tanu-
lók a szelekciós versenyben. Alsóban azonban ez a ver-
seny még nem feltétlenül éles, és bizonyára sok vonatko-
zásban kitéphetné magát az alsó tagozat az osztályozás
bûvöletébõl. Annak idején, amikor egy idõre eltörölték
a kicsik osztályozását, alighanem fordítva ült a lóra a kor-
mányzat, és éppen ott tiltotta a legélesebben a számszerû
értékelést, ahol az a leginkább védhetõ lett volna, azaz a
félévi és év végi bizonyítványokban. A szülõ érthetõen
kíváncsi arra, hogy hol áll a gyerek teljesítménye a többi-
ekéhez képest részben azért is, mert már negyedik után
át lehet lépni a középiskolába. Azt viszont semmi nem
indokolja, hogy a piros pontok**, a mosolygós fejek, és
egyre inkább az osztályzatok egy olyan virtuális világot
hozzanak létre, ahol már másodlagos az, hogy mit tanu-
lunk, ahhoz képest, hogy kinek van több bónuszpontja.

5. A hely, ahol nem kíváncsiak ránk. Úgy tûnik, az
iskola arra való, hogy ott „leadják a tananyagot”, a „gye-
rekanyag” pedig jól-rosszul megtanulja azt. Hogy a gye-
rek közben mit gondol, hogy mi lakik benne, milyennek
látja a világot, mi bántja, és minek örül, az szavakban ta-
lán fontos, idõ azonban nagyon kevés jut erre. Ez nem
azért gond, mert sérül a gyerek lelke (sérül persze, de eb-
be most nem is mennék bele), hanem elsõsorban azért,
mert így rossz hellyé válik az iskola. Otthontalan hellyé,

** Ön szerint mi a legfõbb szerepe a pontozásnak (jutalommatricák-
nak, pecséteknek) az 1–2. évfolyam tanítói munkájában? A
www.tanitonline.hu oldal Szerintünk rovatában leadott szavaza-
tával ön is kifejezheti véleményét.

„Ne pazaroljuk
el az örömet állandó dicsérettel,

belül keltsünk bennük örömet, mert azt élik
meg igazán mélyen!”

Winkler Márta: Örömre nevelni 
Savaria University Press 2016

„Már az alapozásnál
ki kell fejleszteni azt a szokást

a gyerekekben, hogy ne menjenek el egyetlen szó
mellett se úgy, hogy ne értsék a jelentését.”

Winkler Márta: Örömre nevelni 
Savaria University Press 2016
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ahol nem jó lenni. Ez pedig a tanulás eredményességét
veszélyezteti. Az alsó tagozat sok mindent tehet és tesz is
ez ellen. Két – vagy inkább három – dolgot emelnék ki.
Az egyik a mûvészi önkifejezés óriási szerepe. Ahol elég
sok idõ van arra, hogy a tanulók rajzzal, festéssel, tárgy-
alkotással, tánccal, énekkel, színjátékkal, bábozással stb.
megmutassák magukat, ott nagy baj már nem lehet. A
másik dolog, aminek a jelentõsége nehezen túlbecsülhe-
tõ, a beszélgetés. Nagy baj, ha a tananyag már alsóban
annyira fontossá válik, hogy nem jut idõ a szabad beszél-
getésre. Az olyan beszélgetésre, amelyben a gyerekek ar-
ról beszélhetnek, amirõl szeretnének – egy hozzáértõ fel-
nõtt (a tanító) segítségével és érdeklõdésétõl kísérve. És
ugyanez írásban: a szabad fogalmazás. Itt azonban már
hozzá kell tenni, hogy az önkifejezés alkalmai nem pusz-
tán motivációs jelentõségûek – bár kétségkívül ez a leg-
fontosabb –, hanem óriási a szerepük a kompetenciák
fejlesztésében is. A kötelezõ és nagyon körülhatárolt fel-
adatoknál sokkal fejlesztõbbek azok a tevékenységek,
amelyek során szabadon nyilvánulhatunk meg, beleért-
ve ebbe az írásos fogalmazásokat is.

6. A hely, ahol mindig helyettünk döntenek. Itt el-
érkeztünk egy olyan ponthoz, amely már kifejezetten az
alsó tagozatot érinti. Közismert jelenség, hogy a felsõ ta-
gozatba váló átlépés drámai hatással van az osztályok
életére. Azok a gyerekek, akik eddig kedvesek és alkal-
mazkodóak voltak, „semmi baj nem volt velük”, a felsõ-
ben hirtelen kezelhetetlennek mutatkoznak, nem bír-
nak velük a tanárok. És persze az a látszat keletkezik,
hogy a tanítók ügyesebbek voltak, jobban megtalálták a
hangot a gyerekekkel, a felsõs tanárok viszont – úgy tû-
nik – kudarcot vallottak. Nem feltétlenül ilyen egyszerû
a helyzet. A tanító tyúkanyóként ezer érzelmi szállal kö-
ti magához a gyerekeket, és amikor helyébe (vagy a két
tanító helyébe) hirtelen sok tanár lép, akik egyenként
nagyon kevés idõt töltenek el a gyerekekkel, így hasonló
érzelmi kapocs kialakítására esélyük sincs, hát ebben a
helyzetben a tízévesek hirtelen magukra maradnak, ki-
csúszik a lábuk alól a talaj, az osztály szétesik, és ez sok-
szor egészen természetes módon magatartási problémák-
ban mutatkozik meg. Tehet-e ez ellen valamit a tanító?
Megítélésem szerint nagyon is sokat. Két kulcsszót sze-
retnék megemlíteni: önállóság és együttmûködés. Bár a
tanító úgy érzi, akkor eredményes, ha minden szál az õ
kezében fut össze, ez csak rövid távon igaz. Hosszú távon
az a „kifizetõdõ”, ha a gyerekek megtanulnak önállóan és
közösen dönteni, szervezetten dolgozni, azaz eredmé-
nyesnek lenni a tanító közvetlen irányítása nélkül is.
Igaz, ennek a tanulásnak a gyümölcseit fõleg a felsõs kol-
légák fogják élvezni – no és persze a gyerekek. Hinni kell
a kicsikben: felelõsségteljes, akár szervezési jellegû fel-
adatokat bízni rájuk, pl. pedagógiai projektek keretében.
Másfelõl a kooperatív technikákat leginkább a csoport-
munka során lehet megtanulni, persze csak abban az
esetben, ha a csoportok valódi döntést és önállóságot
igénylõ feladatokat kapnak.

*
Befejezésül egy történetet szeretnék felidézni. Sok év-

vel ezelõtt részt vettem egy beszélgetésen, melynek részt-

vevõi gyakorló pedagógusok voltak, hogy mirõl folyt a
szó, már nem emlékszem. A beszélgetés végén viszont a
csoport vezetõje – a hazai drámapedagógia egyik klasszi-
kusa – azt a körkérdést tette fel, hogy a jelenlévõk milyen
tanácsot adnának egy kezdõ pedagógusnak. Eléggé meg-
ijedtem, semmi szellemes nem jutott eszembe, de aztán
szerencsére én ki is maradtam a körbõl. Gondolom, azért,
mert én csak vendég voltam. Utóbb azonban – a lépcsõ-
házban, ahogy mondani szokás – eszembe jutott a frap-
páns tanács, amit nemcsak a kezdõknek, hanem bárme-
lyik pedagógusnak, így a tanítóknak is szívesen ajánla-
nék a figyelmébe: tedd azt, amit akarsz! Ez a Kislány Ki-
rálynõ medáljának felirata Michael Ende Végtelen törté-
netében. Nem azt jelenti, hogy bármi elmegy. Éppen nem!

Azt jelenti, hogy felelõsek vagyunk a döntéseinkért, mert
autonóm emberek vagyunk, nem mások akaratának vég-
rehajtói. Azt jelenti, hogy nem mondhatjuk azt, amit egy
tanítónõ mondott nekem, amikor megkérdeztem, miért
kell tanítani a kicsiknek ezt és ezt a tananyagot. „Igen, ez-
zel mi sem értünk egyet, de benne van a tantervben.”

„Remekül használható
a szabadság a tanításban, ehhez azonban

rengeteg ismeret szükséges!”

Winkler Márta: Örömre nevelni 
Savaria University Press 2016
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Egy véletlen hozott össze azzal a kollégával, aki húszév-
nyi tanítói munkát tudhat a háta mögött. Az említett
idõszakot egy munkahelyen töltötte el. Ez az iskola a fõ-
város egy külsõ kerületében van. A két évtized alatt min-
den lehetõséget kipróbált a kolléga, minden évfolyamon
többször is tanított. A tanítványai tisztelték, szerették,
mert mindenkihez volt kedves szava és mérhetetlen tü-
relme. Önzetlen tanító volt, aki bárkinek, bármikor a
rendelkezésére állt. Népszerû volt a kollégák, a szülõk
körében, és persze a gyerekek is tisztelettel néztek rá. S a
tanításon kívül is örömmel volt együtt a gyerekekkel, a
mesemondó versenyeket tíz éven át õ szervezte. Élvezte
a felkészülés idõszakát, a könyvtári keresést, majd a ver-
seny izgalmát. Amíg a kerület rendelkezett táborral, ad-
dig nyaranta tíz napot táboroztatott, és gyakran szerve-
zett hétvégi kirándulásokat osztálya tanulóinak. Több
család is teljes létszámban vett részt a természetjárá-
sokon. Harmonikus, kellemes évek voltak. 

Mindez addig tartott, amíg az elsõ vezetõ irányította
az iskolát. Az igazgató feltétel nélkül megbízott a kollé-
gáiban, hagyott lehetõséget a kibontakozásra. Négy tan-
évvel ezelõtt az igazgató nyugdíjba vonult. Az iskola ta-
nári karából ketten is pályáztak a feladat ellátására, ám a
kinevezést a dolgozók számára ismeretlen kolléganõ
nyerte el. Sem a tanári karnak, sem a szülõknek nem
nyerte meg a tetszését a kiválasztott vezetõ, de beletö-
rõdtek a választásba. Ilyen hangok voltak hallhatók a
közösségben: „Várjuk meg az új vezetõ intézkedéseit!” vagy
„Adjunk esélyt a feladata ellátásához!” – A közösségben bi-
zonnyal nem is fogalmazódott meg, hogy a korábbi igaz-
gató szemléletét vették át, folytatták. Sok kérdéssel, bi-
zonytalansággal indult el a tanév, de a testület nyitott-
sággal, kíváncsian, a meglévõ szellemiség megtartásának
igényével kezdte az új tanévet.

Az új vezetõvel történõ találkozás nem volt túl kelle-
mes. Ágnes, az új igazgató maga sem sokat tudott az isko-
láról, a helyi szokásokról. Korábbi munkahelye egy alföl-
di kisvárosban volt, ott beosztott tanár volt. Kinevezését
augusztus 15-én kapta meg, ez volt élete elsõ vezetõi fel-
adata. A kollégákkal már egy héttel késõbb találkozott.
Egy-egy rövid beszélgetést folytatott a helyetteseivel,
majd elkövetkezett a nyitóértekezlet. Azonnal a lényeg-
re tért, stílusa határozott, ellentmondást nem tûrõ volt.
Ilyenek hangzottak el: „Kinevezésemmel új idõszak kezdõ-
dik az iskola életében.” vagy „Itt nincsenek egyéni utak, itt
mindenkinek egy irányba kell haladnia, amelyet én, akarom
mondani, mi jelölünk ki.” A testület tagjai figyelmesen

hallgatták az expozét. Néhányan szomorúan sütötték le
a szemüket, s egy sóhajjal jelezték elkeseredettségüket.
A legszokatlanabb bejelentés így hangzott: „Velem sokan
akarnak beszélni. Erre nincs igazán idõm. Mindenkitõl –
bármilyen ügyrõl is van szó – elektronikus levelet várok, ez
gyors, hatékony és jó kommunikációs rendszer. Magam is így
utasítok mindenkit.” – Ilyen elõzmények után az értekez-
letet nem követték hozzászólások. Mindenki mehetett a
tantermébe.

Az ismerõs kolléga elsõ levelét szeptember második
hetében írta igazgatójának. Tudatni kívánta a vezetõjé-
vel, hogy az osztályával szombaton kirándulásra megy.
Két nap után érkezett egy tömör válasz. „Nem járulok hoz-
zá!” – A kolléga nem értette a választ, ezért újabb levelet
küldött, melyben leírta, hogy ez az õ nevelési elveihez
hozzátartozik, ráadásul az iskolának semmiféle kiadást
nem jelent. Kéri tehát az engedélyt. A válasz szinte azon-
nal megérkezett. „Korábbi döntésemet nem vizsgálom felül.
Nem járulok hozzá!” – Az igazgató döntése meghozatalá-
nál semmiféle hagyományt nem vett figyelembe.

Hasonló módon maradt el a hagyományos mesemon-
dó verseny és minden olyan program az iskolában, amely
a tantermi órákon túlmutatott. 

Három küzdelmes év után döntött úgy a kolléga, hogy
a kerület egy másik iskolájába megy át. Megkereste a hi-
vatalt, s kérte az áthelyezését. Igazgatója megjegyzés nél-
kül vette tudomásul a távozását. Szomorúan hagyta el
azt az iskolát, ahol két évtizedet töltött. Tulajdonképpen
az bántja leginkább, hogy egyszer sem hallgatta meg a ve-
zetõje. Bízik abban, hogy az új közösségben ismét sikeres
lesz, önmaga számára örömteli idõszak kezdõdik.

A kifáradás jelei, avagy 
a terhelhetõség kérdése*

A tanév második hónapjának végén járunk. Az eltelt
nyolc hét sok-sok feladatot adott a gyerekeknek, felnõt-
teknek egyaránt. Az iskolakezdés még a gyakorlott, te-

Csillag Ferenc

Mitõl jó egy nap? Attól, hogy képesek vagyunk meglátni a jót. 
Hogy örülni tudunk. És attól, hogy holnap is lesz egy nap. 
Lehet, hogy még jobb, mint a mai.

Janikovszky Éva

Párhuzamos történetek
„Mitõl jó egy nap?”

* Honlapunkon e témában több kérdést is közreadtunk, mert fon-
tosnak tartjuk, hogy minél többen megosszák véleményüket.
Egyszerûen leadhatja ön is szavazatát a fõoldalon a Szerinted? me-
nüpontra kattintva
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hát magasabb osztályosoknak sem megy egykönnyen. A
munkanapok ritmusába elég nehéz visszaszokni még ak-
kor is, ha a család a szünidõben is tudatos napirend sze-
rint él. 

Szofi második osztályos tanuló. Nagy kötelességtudat-
tal rendelkezik. A szülei nem titkoltan versenyszellemre
nevelik. 

– Szofikám, most beíratunk német nyelvtanfolyamra. An-
golul majd tanulsz az iskolában, de a németre is szükség van
– magyarázta még augusztusban az anyuka a lányának. 

Ez a különóra egy héten kétszer, minden kedden és
pénteken van Gréti néni lakásán. 16.20-kor kezdõdik a
foglalkozás, és egy órával késõbb már ballag le a lépcsõn
a kislány, a kapuban az édesanyja várja. 

De Szofi más különórára is megy. Hétfõn és szerdán
furulyázik a zeneiskolában. Ezt a hangszert õ választotta
még tavaly. Persze õ majd fuvolázni szeretne, de ez az elõ-
tanulmány. Az is remek, hogy Kati nénivel minden óra
nagyon kellemesen telik. A legjobb, amikor mindketten
fújják a hangszerüket. A kislány elsõ fellépése még má-
jusban nagyon jól sikerült, amikor a tanárnõ növendékei
mutatták be a tudásukat a szülõknek. Minden izgalom
nélkül lépett a pódiumra. Hibátlanul játszott, s a közön-
ségtõl elismerésként nagy tapsot kapott. 

S hogy a gyerek állóképessége rendben legyen, ezért
csütörtökön és szombaton mûvészi tornára is jár. Az más-
fél-másfél óra. A tanárnõ megítélése szerint Szofi ügyes,
rugalmas gyerek, aki sportoló is lehetne, ha intenzívebb
képzésben részesülne. 

Szofi az iskolai feladatait is gondosan elkészíti, mosta-
nában este 6 körül ül le az íróasztalához, nem kell sok idõ
a tanulásra, hiszen az iskolában sok feladatát elkészíti, de
azért még átnézi azokat, és végül becsomagolja a táská-
ját. Este 7-kor megvacsorázik a szüleivel. Utána még jut
20 perc a hangszergyakorlásra, illetve ugyanennyi a
nyelvtanulásra is. 

Este nyolc körül fürdik meg, majd bezuhan az ágyába.
Egy kicsit olvasgat, s legkésõbb 9 órakor elalszik.

Október közepén egy éjszaka Zsófi felriadt. For-
golódott az ágyban. Megnézte az órát, a világító számlap
szerint 22 óra volt. Tanácstalan volt, nem értette, miért
ébredt fel. Lehunyta a szemét, a másik oldalára fordult, s
megpróbált aludni. Rengeteg dolog kavargott a fejében.
Egyik percben a nyelvtanórán látta magát, amint a feltett
kérdésre válaszol, de a hangját már nem is hallotta, mert
a következõ pillanatban egy cigánykereket kellett csinál-
nia a tornateremben, még alig pördült meg, s Gréti néni
szobájában kereste a szavakat. Sok-sok forgolódás után
tudott csak elaludni. A reggeli ébresztõ hirtelen érkezett.
Édesanyja szólongatta kedvesen, halkan. Szofi csak any-
nyit tudott mondani, hogy rosszul aludt és fáj a feje. 

– Jól van kislányom, még tíz percet maradj az ágyban, utá-
na már fel kell kelned. 

A kislány nyúzott, kialvatlan volt, és fejfájásra panasz-
kodott. Elmentek az iskolába. Ez a nap nem tartozott a si-
keresek közé. A gyerek azt érezte, hogy nem tudja a fejét
megtartani. Jelezte is a tanítójának, hogy nagyon fáj a fe-
je, de a lázmérõ nem mutatott még hõemelkedést sem. Az
édesanya délután megjelent, hogy átkísérje a gyereket a
furulyaórára, de a tanító javaslatára másként döntött, el-
vitte a kislányt a gyerekorvoshoz. A doktornõ alaposan
megvizsgálta Szofit, s miután semmi elváltozást nem ta-

lált, azt találta hatékony megoldásnak, ha egy kicsit be-
szélget anyával és lányával. Letette a fonendoszkópot s le-
telepedett az asztalához, hellyel kínálta a családot. 

– Szofi, mikor voltál kint a játszótéren? – kérdezte elõ-
ször. 

– Csak a napközivel szoktam az iskolaudvaron játszani. 
– És mit szoktál az iskola után csinálni? – jött a követke-

zõ kérdés. 
– Különórákra megyek – és Szofi sorolta a napok szerin-

ti beosztását. 
– De játszani, babázni, társasozni ugye szoktál?
– Csak a szünidõkben. Nekem ezekre nem jut idõm. Min-

denki mondja, hogy milyen ügyes vagyok zenében, tornában.
Ezek sok idõt vesznek igénybe. 

A doktornõ homloka egyre jobban ráncolódott. 
– Márpedig másként kell élni! – fordult az anyukához az

orvos. – Szofi kifáradt, kimerült. Most orvosi elõírásra há-
rom napot otthon kell maradjon, még délután is le kell feküd-
jön, hogy kialhassa magát. Közben pedig át kell alakítani az
életrendjét. 

– Hát azt nehéz lesz! Melyiket hagyjuk el? Mindenben te-
hetséges – jött azonnal az édesanya válasza. 

– Anyuka, ön hány órát dolgozik? Ha jól sejtem, nyolc
órát kell helyt állnia. A kislányától többet vár el, mint önma-
gától. Az iskolában nyolc órát van, majd jön a különóra, az a
kilencedik, a tanulás és a gyakorlás, és ott vagyunk a tizen-
egyedik óránál. Ne hajtsa a gyerekét! Válasszanak ki egy va-
lamit, s arra járassa! A többit felejtsék el! Levegõ, játék, sza-
badidõ! – ezt írom fel. 

Az anyuka letaglózottan lépett ki a rendelõbõl, Szofi
kevésbé értette az orvos utasításait. 

A három nap szabadság nagyon kellemesen telt. A kis-
lány valóban pihent egy sort. Fejfájása, zaklatott éjszaká-
ja nem jött elõ. 

Amikor visszatért az osztálytársai közé, vidám, aktív
volt.

Novembertõl már csak furulyaórákra jár. Azt õ válasz-
totta magának. 

A felszabaduló idõben levegõn van, s olykor-olykor
átmegy Krisztihez vagy Noémihez egyet játszani. 

Lehet gyógyszer nélkül is gyógyítani és gyógyulni! 

„Nem ezt érdemeltem”
A harmadik osztályos Bence nem tartozik a legjobb ta-

nulók közé. 
Az iskolába lépés körül voltak vele gondok. Hat és fél

éves volt, amikor megkezdte tanulmányait. Ellentétben
a társaival, õ nem vágyott iskolássá lenni. Jó volt neki az
óvoda kellemes világa, a sok játék. A társaival szeretett
játszani, s nem kívánt mindig irányító lenni. Az óvó né-
nik kedvelték, mert segítõkész, szófogadó gyerek volt.
Bence tehát jól érezte magát az óvodában.

Ehhez képest az elsõ osztály kissé riasztotta. Bencének
volt egy nõvére, Erika, aki négy évvel idõsebb volt nála.
Nem a szülõk, hanem Erika mondta ki többször is a kö-
vetkezõt: „Majd az iskolában meg kell csinálnod! Ott telje-
sítened kell!” Bizonnyal ezek a kijelentések is hozzájárul-
tak ahhoz, hogy az iskolába lépést félelemmel teli szoron-
gással élte meg a fiúcska. Rózsa néni, az elsõs tanító néni
mosolytalan, szigorú pedagógus volt. Az elsõ naptól úgy
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kezelte a gyerekeket, mintha már 3-4 éve iskolások len-
nének. A bemutatkozó beszélgetés Bencének nem sike-
rült valami fényesen. A tanító az elsõ napon a következõ
kérdést tette fel: „Mit vártok el az elsõ osztálytól?” S ahogy
azt sejteni lehetett, a gyerekek zöme a következõket
mondta: „Szeretnék majd jól számolni” vagy „Mielõbb sze-
retnék olvasni” vagy „Szeretnék a nagymamámnak mielõbb
levelet írni” – és így tovább. Amikor Bence került sorra,
akkor a gyerek felállt és a következõt mondta: „Én szeret-
tem az óvodát, ide azért jöttem, mert kellett.” Rózsa néni szi-
gorú tekintetével végignézett tanítványán, s a követke-
zõt mondta: „Vagy megszoksz, vagy megszöksz.” Sem Ben-
ce, sem osztálytársai nem értették a tanító által mondot-
tat. Azért az egyértelmû volt, hogy Bence itt csatát vesz-
tett. Rózsa néni mindig csak a korábbi kijelentést látta,
hallotta. A szülõk érzékelték a tanító elutasító magatar-
tását. Minden füzetben, minden feladatlapon csak nega-
tív észrevételek voltak, még biztató bejegyzések sem ke-
rültek bevezetésre. Rózsa néni „leírta” Bencét, s egy szü-
lõi fogadóórán a következõkben foglalta össze a fiú isko-
lai teljesítményét: „Bence iskolaéretlen, ezért küzdelem ne-
kem és neki is minden nap, amit az osztályban tölt.” Így az el-
sõ év bizony sok-sok kudarccal telt. Bencét különösen
sokat biztatta az édesanyja, végül is a szülõi buzdításnak
volt köszönhetõ, hogy az elsõ évet relatív sikerrel zárta le
a fiú. A szöveges értékelés kevés pozitívumot tartalma-
zott, de a záró mondat volt a család számára a fontos, „a
második osztályba léphet”. 

Szeptemberben a másodikosokat új tanító várta a te-
remben. Anikó néni mosolygós, kedves tanító volt. Há-
rom gyerekével volt otthon, hat év kihagyás után tért
vissza a második osztályosokhoz. Minden megmozdulá-
sa, minden reakciója arról szólt, hogy szereti, elfogadja a
gyerekeket. Bencéhez finoman, megértéssel közeledett.
Néhány nap után már volt a fiú füzetében piros pont vagy
dicsérõ megjegyzés. Természetesen Bence érettebb lett,
már tudta, hogy neki is van kötelessége, s azt képessége-
ihez mérten el is látta. Anikó néni és az anyuka együtt-
mûködésének köszönhetõen Bence a második osztályt
már jobb kedvvel és feltétlenül jobb eredménnyel végez-
te el. A bizonyítvány osztásakor a tanító a következõvel
adta át a dokumentumot: „Bence, nagyon örülök, hogy
ilyen komollyá váltál, öröm volt együtt dolgozni veled!” –
Mondani sem kell, hogy ez a mondat felért egy kitünte-
téssel. 

Bence a harmadik osztályt úgy kezdte el, hogy ismét új
tanítót kaptak. Eszter nénit már ismerte a fiú, Erika ko-
rábbi tanítója volt. A tanév érdekesen indult. Az óra-
rend kiosztásakor derült ki, hogy a harmadikosoknak
több tanítója is van. Eszter néni a matematikát, a kör-
nyezetet, Bea néni az olvasást, a nyelvtant tanította, az
angolórára Tamás bácsi érkezett, s a testnevelést, az éne-
ket is más és más tartotta. Volt olyan nap, hogy Eszter
néni csupán egy órát töltött az osztályában. Az öt, hat
pedagógus folyamatosan váltogatta egymást. Amennyi-
re érdekes volt ez a szervezés, annyira fárasztó is volt a
gyerekek számára, mert nehéz volt mindenkinek az elvá-
rásait pontosan teljesíteni.  

Bence anyukája még a szeptemberi szülõi értekezleten
kérte Eszter nénit, hogy különös gonddal figyeljenek a fi-
ára. „Eszter néni, Bence teljesen más, mint Erika. Ha a fiam
valakit megkedvel, annak a kedvéért örömmel tanul, figyel,

akar. Ha ez elromlik, akkor viszont küzdelmessé válik mind-
annyiunk számára az együttmûködés. És kérem, semmi eset-
re se hasonlítsák Bencét a nõvéréhez!” A tanító tudomásul
vette a kérést, s ígérte, közvetíti a szülõi kérést a kollégá-
inak.

Az elsõ hat hét problémamentesen telt el. Bence vitt
haza mindenféle érdemjegyet, volt ötös, négyes és hár-
mas. Otthon sem a dicséret, sem a biztatás nem maradt
el. Október közepén Bea néni, aki az olvasást is tanítot-
ta, egy Petõfi-vers megtanulását adta fel egyik óráról a
másikra, azaz keddrõl csütörtökre. Bence még kedd dél-
után nekilátott a tanulásnak. Ismerte önmagát, tudta,
hogy az ilyen jellegû feladatok nehezek számára. Több
idõ kell, mint bármi másra. Tanulta, mondta, tanulta,
mondta… A nyolc versszak felét már kedden tanulta, a
másik felét szerdára hagyta. Legalább egy-egy órát szen-
telt a memorizálásra. A tanulás eredményeként az elsõ
négy versszak hibátlanul ment, a vers második felében
azonban néhány szócsere, pontatlanság volt. Végül is
felmondta a verset az anyjának, aki a következõ meg-
jegyzéssel zárta le a verstanulást: „A verset még a reggeli-
nél és az iskolában is át kell nézned. Akkor már menni fog.”
Bence megfogadta a tanácsot. 

És elérkezett az óra. Bea néni belépett, s lendületesen
látott a munkához. Feladatokat adott a gyerekeknek,
majd az óra harmadik harmadában kezdett a vers kikér-
dezésébe. Párokban állította fel a gyerekeket, az egyik a
vers elejét, a másik a második felét mondta. Bence izga-
tottan ült a helyén. Azon gondolkodott, hogy páratlanul
vannak az osztályban, s így valakinek a teljes verset kell
elmondania. „De ki lesz az?” – gondolta éppen, amikor is
a nevét hallotta. Felállt, várta, hogy a tanító még egy
gyereket szólítson, de ez elmaradt. „Bence, kezdj hozzá!” –
jött az utasítás. A gyerek belekezdett, s ahogy lehetett és
tudta, mondta. Természetesen a vers eleje hibátlanul
ment, a második egységben már több hibával mondta a
költeményt. A tanító hallgatta, olykor segített, majd a
vers végén a következõ értékelést adta: „Kár, hogy kevés
idõt szántál a memorizálásra. Ha még egy órát tanulod, ak-
kor hibátlanul tudod Petõfi versét. Miután sokszor kellett se-
gítenem, így ez alig értékelhetõ teljesítmény. Nem kapsz osz-
tályzatot, de holnap újból feleltetlek.” – Bence leforrázva
állt a padja mellett. Tudta, õ sok-sok idõt fordított a ta-
nulásra. „Nem ezt érdemeltem!” – dünnyögte magában. 

Otthon elmesélte a versmondás történetét, kérdéseit
nagyon pontosan fogalmazta meg: „Anya, miért nem kap-
hattam én is osztályzatot, mint a többiek? Bea néni honnan
tudja, mennyi idõt töltöttem verstanulással? Hogy lehet az,
hogy mindenkitõl csak a vers felét, de tõlem az egészet kérdez-
te? És miért kell újból tanulnom a verset?” – Nehéz volt az
anyának megmagyarázni a tanító azon szándékát, hogy
ezzel a módszerrel kívánta Bencét a pontosabb tanulásra
szoktatni. 

Bence újból tanulta a verset. Összeszorított foggal me-
morizált. Nem került közelebb a szöveghez. Bea néni a
következõ órán felszólította a gyereket, aki hibátlanul
felmondta a leckét. Igen, a leckét, mert a szövegnek már
semmi köze nem volt a költeményhez. Az hogy ötösre ér-
tékelte a tanító a szövegmondást, az már nem sokat vál-
toztatott Bence és a verstanulás kapcsolatán.

Még jó, hogy most senki sem firtatja, mit is vár az isko-
lától.
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– Arra kérem, hogy mutassa be az intézményüket, illetve a
mûködésüket, majd szeretném, ha a saját praxisából elmesél-
ne egy-egy esetet, melyeknél hangsúlyos szerepe volt vagy van
a családgondozó és a tanító együttmûködésének, illetve hiá-
nyának.

– Januártól megváltozott a munkánk. Két területre
oszlik a gondozás: hozzánk tartozik a hatósági feladat, a
védelembe vett – és a nevelésbe vett (otthonokban, ne-
velõszülõknél elhelyezett) gyerekek gondozása, míg az
alapellátást a családsegítõ munkatársai végzik. 

– Hány gyerek tartozik önhöz?
– Most ötvenhárom gondozottam van. Ez huszonki-

lenc családot jelent. 
– Ez a gondozott létszám általános, a többi gondozónak is

hasonló esetszáma van?
– Igen. Ötven családban maximalizálja a jogszabály az

egy esetmenedzserhez rendelhetõ ellátottak számát. Az
alapellátásban ez a szám 25 család.

– Hány gondozó látja el itt a feladatot?
– Az intézmény három körzetre oszlik. A mi körze-

tünkben három esetmenedzser van, akik a hatósági
ügyekkel foglalkoznak és négy családsegítõ, akik az alap-
ellátást viszik.

– Milyen kapcsolat van az esetmenedzserek és a családse-
gítõk között?

– Az esetmenedzsereknek szakmailag támogatni kell a
családsegítõket. A mi feladatunk a koordinálás. Például
együtt megyünk ki az iskolákba egy-egy eset kapcsán, és
azokba az iskolákba is együtt megyünk, ahol nyitottak
voltak az úgynevezett kihelyezett esetmegbeszélésekre.
Rendszeresen vannak kiscsoportos megbeszéléseink,
kéthetente és havonta a három esetmenedzser és a négy
családsegítõ közös megbeszélése és a szupervízió. Termé-
szetesen még ehhez jönnek a telefonos konzultációk.

– Áttérhetünk a tanítókkal való együttmûködést példázó
konkrét esetekre? Azt javaslom, hogy kezdjük egy sikeres esettel.

– Már amennyire sikertörténet – annyira nem sikeres,
mert nálam van a gyerek, védelembe van véve, de az is-
kolával való együttmûködés szempontjából sikeres.

Egy kislányról van szó, aki tavaly kezdte az elsõ osz-
tályt. A védelembevételt megelõzõen már hosszabb ideje
kapcsolatban voltunk a családdal, a kislány még óvodás
volt. Az anyuka gyakran késve vitte az óvodába és késve
ment érte. Az anyuka nem mûködött együtt az óvónõk-
kel, ez indokolta a kapcsolatfelvételt. A kislány jó képes-
ségû, okos. A család olyan környéken lakik, ahol nagy
arányban élnek halmozottan hátrányos helyzetû gyere-
kek, illetve családok. Itt két iskolába mehetnek a gyere-
kek. A kislányt felvették az egyikbe, ami egy nagyon jó is-

kola itt Kõbányán. Már az iskolakezdés elõtt többször be-
széltem az anyukával. Igyekeztem felkészíteni, hogy az is-
kola más, mint az óvoda, itt nem késhet a gyerek, rend-
ben kell tartani a felszerelését. Az óvodában elnézõk vol-
tak velük, lazábban vették, erre az iskolában nincs mód. 

Már szeptember végén, októberben jött az iskolai jel-
zés, hívott az iskola gyermekvédelmise, üljünk le és be-
széljünk. Õk többször beszéltek az anyukával, próbáltak
ráhatni, de nem volt eredménye. A gyermekvédelmis is
elmondta, hogy a kislány nagyon okos, de problémák
vannak vele. Az utolsó pillanatban esik be az iskolába,
késve érkezik, volt olyan, hogy negyedórát késett, akkor
vette elõ a tanszereit, egyedül jön az iskolába, mert az
anyuka viszi a kisebbet az óvodába. Az anyuka késõn jön
érte. A felszerelése hiányos, nincs rendben. A ruházata is
elhanyagolt, a haja is sokszor ápolatlan volt.

Leültünk közösen beszélni az anyukával, de az anyuka
nem akarta érteni, hogy mi a probléma, hárította a dol-
got. Arra a döntésre jutottunk – ez közös munka ered-
ménye volt –, hogy jobb lenne, ha a kislány a külön élõ
apukájánál lenne. Az apuka közel lakik, és hétvégén,
amikor nála van a kislány, nincs probléma, gondozottan,
idõben, teljes felszereléssel jön hétfõnként az iskolába.
Az anyuka a nagymamájával neveli a két gyereket, a ki-
sebbik apja börtönben van.

Ezután próbáltuk meggyõzni a szülõket, hogy fordítsa-
nak, hét közben legyen a kislány az apukánál, és hétvégén
legyen az anyukánál. A szülõk nem nagyon értették a dol-
got. A további megbeszélésekre az anyuka el sem jött. 

Mi leültünk a gyermekvédelmissel, ahol ott volt a kis-
lány mindkét tanítónõje is. Részletesen elmondták a kis-
lány iskolai történetét, komolyan mondom, szívfacsaró
történetet meséltek el. A pedagógusok ismerik az apát,
valamikor õ is ebbe az iskolába járt. Teljes egyetértés volt
köztünk abban, hogy a kislánynak hét közben az apjánál
jobb helye van.

Ekkor tettem javaslatot a védelembevételre. Az iskola
nagyon kimerítõ jellemzést küldött a javaslathoz, mely-
ben leírták a problémákat, és az esetmegbeszélésen fel-
merült megoldást támogatták õk is. A védelembe vételi
tárgyaláson ott volt az iskola is, õk is nagyon képviselték
ezt a dolgot. A tárgyaláson természetesen ott voltak a szü-
lõk is. Ott elfogadták azt a döntést, hogy hét közben az
apukánál van a kislány, hétvégén pedig az anyukánál.

Az apuka az anyukájával él, a nagymama segít a gyer-
mek ellátásában, az apuka sokat dolgozik. Így most mû-
ködik a dolog, a kislánnyal nincs probléma.

Az alapellátásban nem sikerült megoldani ezt a prob-
lémát, az anyuka hárította a dolgot, és az apuka sem lát-

Korányi István
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A Bárka Kõbányai Humánszolgáltató Központ
Család és Gyermekjóléti Központ eset-
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ta a helyzet komolyságát. Így utólag is bebizonyosodott,
hogy szükséges volt a védelembevétel.

Az iskola nagyon sokat segített. Ahhoz, hogy a gyerek
jól teljesítsen, a szülõknek is oda kell tenniük magukat.
Rengeteg olyan feladat van, például betûkivágás stb.,
ami kell a haladáshoz. Ezt a tanítónõk megcsinálták.

Nagy türelemmel voltak a kislány iránt, segítették, amíg
nem rendezõdött a helyzete, elnézõbbek voltak vele.

Volt egy rövid átmeneti idõszak – az apai nagyanya be-
teg lett –, amikor a kislány visszakerült az édesanyjához,
és szinte azonnal jöttek a régi problémák. Ezt az idõsza-
kot is nagyon jól kezelte az iskola. 

– Hányszor találkozott a tanítókkal az eset során?
– Legritkábban kéthetente. Ebben persze volt, hogy

telefonon beszéltünk, de volt sok személyes találkozás is
a gyermekvédelmissel. A tanítónõk az esetülésen voltak
jelen, ott tudtunk személyesen beszélni.

– Most hol tart a történet?
– Most másodikos a kislány. Minden rendben van ve-

le. Ez egy nagyon erõs iskola, a kislány jó képességû és ve-
szi az akadályokat. Jól beilleszkedett.

Ami a gondozói munkát illeti, jövõre lesz felülvizsgá-
lat, és jó lenne addig az apukát rávenni, hogy bírósági
úton kérje a gyerek nála való elhelyezését. Egyelõre az
apuka nem hajlik erre, nem akar bíróságra menni. Neki
a mai helyzet megfelel, neki jó, ahogy most van.

– Melyik volt a másik eset, ahol kevésbé volt sikeres az
együttmûködés?

– Egy négytagú család, anyuka, apuka, két kislány. A
kisebb lányért nem mentek a szülõk az óvodába – a na-
gyobb már iskolás. Az anyuka a munkabeosztása miatt
nem tudott menni, az apuka meg otthon aludt. A gyere-
ket átmeneti otthonba vitték. Ekkor kaptuk a jelzést. 

Alapellátásban gondoztuk, illetve gondoztuk volna a
családot, de nem mûködtek együtt. Már a kapcsolatfel-
vétellel probléma volt, nem lehetett õket megtalálni, so-
ha nem voltak otthon, nem nyitottak ajtót. Közben meg-
tudtuk, hogy a kisebb gyermeket az óvodai látásvizsgála-
ton kiszûrték, és szemüveg kell neki. A szülõk továbbra
sem mûködtek együtt velünk, ezért kellett védelembe
venni a gyerekeket. A nagyobb lánnyal magatartási prob-
lémák voltak az iskolában. A nagyobbik lánynak „BTM”-
es és „SNI” szakértõi papírja van.

Ami igazán probléma volt, hogy a kisebbik lány végig
járt nyáron az óvodába, és jön az iskola, hogy melyik isko-
lába menjen a gyerek. Van a körzeti iskola, de oda semmi-
képpen sem szerették volna a szülõk beíratni a kislányt.
Abban az iskolában, ahova a nagyobb jár, azt mondták az
anyukának, hogy augusztus végén, ha lesz hely, felveszik
a gyereket. Én telefonon beszéltem az iskolával és azt
mondták, köszönik, de õk nem kérnek ebbõl a gyerekbõl,
a nagyobbikkal is probléma volt, a szülõk nem mûködnek
együtt, nem mennek el a szülõi értekezletre.

– Tehát ez az iskola határozottan elutasította a gyereket.
– Nem egészen, azt mondták, hogy augusztusban tér-

jünk vissza rá.
Három iskola volt, ahol azt mondták, augusztusban

térjünk vissza rá. Volt egy iskola, ahol határozottan kije-
lentették, õk nem, nem fogadják a gyereket. Ott álltunk
a gyerekkel augusztus utolsó hetében, és még nem volt
iskolája. A szakértõi lapján üres volt még az iskola helye.

Annyi elutasítást kaptam az iskolavezetõktõl, a leggya-
koribb, hogy nincs hely, nincs pad, ahova leültesse a gye-
reket. Érezhetõ volt, hogy nem kérnek ebbõl a problémás
gyerekbõl. Járunk iskolalátogatásra havonta, kéthavonta
eljutunk minden iskolába, munkakapcsolatban vagyunk
az igazgatókkal, helyettesekkel, gyermekvédelmisekkel.
És ennek ellenére… Ez nagy kudarc volt számomra.

– Végül hogyan oldódott meg az iskolaválasztás? Jár most
iskolába a gyerek?

– Igen, jár. Egy alapítványi iskolába jár, ahol kis létszá-
mú osztályok vannak.

– Most itt mûködik a dolog – nincs probléma a gyerekkel,
együttmûködnek a szülõk?

– Igen, itt most rendben megy minden. Az önkormány-
zati iskolák elutasítása érintett rosszul. Az iskolalátogatá-
sokon nagyon jó tapasztalataink vannak. Az osztálytaní-
tók és osztályfõnökök, a gyermekvédelmisek elmondják,
hogy õk mit látnak az iskolában egy-egy problémás gyerek-
nél, és mi is megosztjuk az információinkat. Ezt kimondot-
tan szeretik az iskolák és nagyon hasznos is, valóssá válik
az együttmûködés, nem csak formális marad. Nagyon fon-
tos a személyes találkozás. Így sokkal jobban tudunk együtt
dolgozni. Egy iskola volt, amelyik nem igényelte, de mára
õk is csatlakoztak ehhez az együttmûködési formához.
Pont ezért érzem ezt az esetet nagy kudarcnak. 

Az esetmegbeszéléseken azt látom, hogy a tanítók el-
mondják a problémájukat, és „tõlünk várják a csodát”.
Tisztában vannak vele, hogy nekünk milyen lehetõsége-
ink vannak. Mi is járunk ki, beszélünk errõl, a vezetõink
is találkoznak az iskolavezetõkkel. Azt kérik számon, mi-
ért van még mindig itt egy gyerek, amikor nem ide való.
Sok gyerekbõl csinálnak magántanulót, vagy küldik a
„Híd” programba. Itt körülbelül a problémás gyerekek
60%-a magántanuló, vagy „Híd” programos.

– Ez a felsõsökre igaz, az alsósokat ez nem érinti, ugye?
– Igen. Az alsósoknál nem is szoktuk javasolni a ma-

gántanulói státuszt, csak kivételes esetben, ha külföldön
tartózkodik hosszabb idõre a gyerek, vagy egészségügyi
problémája van.

– Ha van olyan téma, amirõl nem beszéltünk, vagy külön
üzenete a tanítóknak, mi lenne az?

– A gyermekvédelmi felelõs rendszerének átalakítása.
Ahol megtartották a gyermekvédelmi felelõst, ott sokkal
könnyebb a munkánk. Összefogja a problémás gyereke-
ket, és jóval egyszerûbb a kapcsolattartás. Az új rendszer
tervezete gyermeklétszámhoz köti a gyermekvédelmi fe-
lelõs státuszt. Nem tudom, hogy fog mûködni, de megle-
het, hogy egy felelõshöz több iskola fog tartozni, és ez meg-
nehezíti az együttmûködést, illetve a kapcsolattartást. Az
egy iskola, egy gyermekvédelmi felelõs szisztéma jól szol-
gálta a gyermekvédelmi munkát, beleértve a mienket is.

Tudom, hogy a tanítóknak sem könnyû, sok erõt kívá-
nok a munkájukhoz.

– Köszönöm a beszélgetést.

„Csak késõbb döbbentem rá, hogy
az ember megsokszorozódik, ha tudja, 
hogy jól lép, és a szülõvel együtt lép!”

Winkler Márta: Örömre nevelni 
Savaria University Press 2016
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Harminc-negyven évvel ezelõtt osztályozás céljából még
dolgozatot írattunk tanítványainkkal. Félévente a tan-
tervben meghatározott számban, általában kettõt-kettõt
félévente. A dolgozat íratására rendszerint egy-két, eset-
leg három téma tanítása után került sor, s természetesen
a tanár osztályzattal értékelte. (Követendõ hagyomány,
hogy a kijavított dolgozatokat úgynevezett javító órán a
tanulók visszakapták, a jó és a hibás megoldásokat meg-
beszélték. Ma – helytelenül – gyakori, hogy a tanulók a
munkájukat nem látják viszont, csupán az érdemjegyek-
rõl értesülnek.)

1980 táján nagy figyelem fordult az értékelés korsze-
rûsítésére. És ekkor lett a dolgozatból felmérõ. Az erede-
ti cél nem ez volt. Szándék szerint a felmérõ a dolgozat elé
és nem helyébe került volna. Kettõs törekvés vitte be a
felmérõt az oktatási folyamatba. Elõször is az, hogy a ta-
nító tevékenysége minél inkább igazodjék a tanulók
tényleges színvonalához, ennek érdekében mérje fel a ta-
nulók aktuális tudását még az osztályozás elõtt, s legyen
megbízható alap a tanulási folyamat cél felé irányításá-
hoz. A másik törekvés az volt, hogy az osztályozást mint
uralkodó értékelést kissé hátrébb szorítsák egyéb értéke-
lési funkciók és formák érvényesítésével. 

A törekvés jó volt. Figyelemre méltó oka volt azonban
annak, hogy a felmérõ, eredeti céljától eltérve, szinte
azonnal a dolgozat funkciójába lépett, a megvalósítani
kívánt diagnózisból azonnal minõsítés lett. Így a dolgo-
zatnak csak neve változott: felmérésre módosult, anél-
kül azonban, hogy az eredetileg neki szánt funkcióból
bármi is megvalósult volna. 

Nézzük meg, mi is áll a Pedagógiai Lexikonban az érté-
kelés címszó alatt! A Nagy Sándor fõszerkesztésében meg-
jelent lexikon 1976-ban ezt tartalmazza: az értékelés „a
tanulói teljesítmények mennyiségi és minõségi jellemzõ-
inek elemzése és összegezése, más szóval minõsítés.”
(389. o.) Azaz az értékelés szinonimája a minõsítés. Ez a
definíció, amely már megjelenésekor is maradi volt, igen
határozottan kifejezi a hagyományos pedagógiai gondol-
kodást, hiszen a hagyományos, úgynevezett irányított ta-
nítás a Scriven által elnevezett három értékelési funkció

közül csupán a minõsítõ funkciót mûködteti. Ez a gon-
dolkodás nem képes befogadni a diagnosztikus értéke-
lést sem, azonnal a saját logikájának megfelelõ minõsí-
téssé alakítja át.

A felmérést és a dolgozatot, mint a diagnosztikus és a
minõsítõ értékelési funkció egy-egy jellegzetes formáját,
meg kell különböztetni egymástól, s mindkettõt a maga
helyére utalni. A dolgozatot ismerjük, nézzük közelebb-
rõl a felmérõt eredeti értelme szerint. A Scriven nevéhez
fûzõdõ három értékelési funkció a tevékenység
makrostruktúrájának egy-egy szakaszához kapcsolódik: a
kiinduló szakaszhoz a diagnosztikus értékelés, a tevé-
kenység lefolyásához a formatív, fejlesztõ és a tevékeny-
ség lezárásához a szummatív, összegezõ értékelés. Már ez
a felsorolás is jelzi, hogy a felmérõ és a dolgozat a tevé-
kenység más-más szakaszához tartozva más-más pedagó-
giai célokat elégít ki. Célszerû minden nagyobb tanulási
szakaszt: évfolyamot, témát stb. felméréssel kezdeni. A
felmérésnek két, egymással összefüggõ célja van. Egyrészt
megvizsgáljuk, hogy a tanulóink rendelkeznek-e azokkal
az ismeretekkel és képességekkel, amelyekre a tanítandó
anyag épül. Másrészt megvizsgáljuk, hogy a tanítandó
anyaggal kapcsolatban milyen elõismereteik vannak a ta-
nulóknak. A felmérésbõl tehát két dolgot tudunk meg:
mire tudunk építeni, és mit tudunk felhasználni. 

Mivel a felmérés célja a tájékozódás, diagnózis a minél
jobb terápia érdekében, elsõ számú szabálya, hogy a tanu-
lók teljesítményét szigorúan tilos osztályzatban kifejezni. Ez-
zel ugyanis azt a funkciózavart állítanánk elõ, amelyet
éppen elkerülni igyekszünk. A tanulók teljesítményét
csakis százalékban fejezhetjük ki (vagy a helyes és a hibás
megoldások számával), mégpedig az egyes megvizsgált
ismeret-, tudáselemekre lebontva. Célszerû a tanulók
tanulási adatait táblázatban rendezni, mégpedig úgy,
hogy a függõleges tengelyen a névsort tüntetjük fel, a víz-
szintes tengelyen a tudástartalmakat. Ha a függõleges
adatsorokat vizsgáljuk, tehát azt, hogy egyes ismeretele-
met mennyire tud az osztályunk, az általában a diagnosz-
tikus értékelésnek felel meg. Ha a vízszintes sorokat vizs-
gáljuk, tehát azt, hogy egy-egy tanulónk milyen teljesít-
ményt mutat, az általában a formatív értékeléssel hozha-
tó összefüggésbe.

További szabálya a felmérésnek, hogy nem végezhet-
jük el a tanév legelsõ óráján. Szükség van „bemelegítés-
re”. Ha e nélkül mérjük fel szeptember 1-jén a tanulókat,
nem tudjuk meg, hogy a mért tudáselemet a tanuló sose

Demeter Katalin Pszichológia 
a tanítási órán 3.
Felmérés* vagy dolgozat

* A www.tanitonline.hu oldal Feladatbankjában a diagnosztikus
értékeléshez használható, részletes javítókulccsal ellátott
mérõlapok találhatók a szövegértés szintjének megállapításához.
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tudta, vagy csak most nem tudja (kijött a gyakorlatból).
Egy-két órányi ismétlõ munka után lehet jó felmérést ké-
szíteni, éppen úgy, ahogyan a sportoló is csak megfelelõ
bemelegítés után áll rajthoz. 

A jó felmérés nagy munkát jelent a pedagógusnak. Az
a szerencse, hogy valójában nem is kell olyan gyakran vé-
gezni, mint amilyen gyakran tájékozódnunk kell a tanu-
lók aktuális tudásszintje felõl. Az a felmérés érdekessége
ugyanis, hogy igen gyakran egybeesik a fejlesztõ értéke-
léssel. A két funkció gyakran csak elvben különíthetõ el
egymástól, de néhány kitüntetett felmérési alkalomtól
(például 1. osztály elején: ki tud már olvasni, milyen
számfogalommal rendelkeznek a tanulóink) eltekintve a
diagnózis és a fejlesztés egyidejûleg megvalósítható, és meg is
valósul.

Elkülönül a felmérés a fejlesztéstõl, ha a tanító maga
javítja, értékeli a tanulók munkáját és dolgozza fel az
adatokat. Egybeesik azonban a két funkció, ha a tanulók

az önálló feladatmegoldás után önellenõrzés-önértéke-
lés formájában maguk javítják, egészítik ki, értékelik a
munkájukat és adnak visszajelzést a teljesítményükrõl.
Így a diagnózis fejlesztõ hatást kap, s fordítva: a fejlesztõ
értékelés folyamatosan diagnózist is ad egyben. Ezzel az
eljárással nemcsak azt érjük el, hogy a tanár munkája
gazdaságosabb. A fõ haszon abban van (amellett, hogy a
tanulók érdemi tanulási tevékenységet végeznek), hogy
a teljes tanulási folyamatban kapunk visszajelzést az át-
meneti állapotokról a cél felé haladásban, mégpedig ak-
kor és olyan formában, amikor és amilyen formában az még
hasznosítható a tanulás számára (Bruner). Ezekkel a sajá-
tosságokkal – kereszteljük bár felmérõnek – a dolgozat
nem rendelkezik. 

A felmérõnek és a dolgozatnak jól elkülöníthetõ, saját
szerepe van a tanulásban, amely akkor tûnik fel, ha tisz-
tában vagyunk az értékelési funkciókkal, s a tanulás fo-
lyamatjellegû a hagyományos befejezett jelleg helyett.

! ! !

Gödri Dániel

„…hagyjuk a gyermekeket közel kerülni a hangszerekhez, segítsük õket, hogy
tudjanak a testükkel mint hangszerrel bánni, érzékeljék egész testükkel a ze-
nét, legyen lehetõségük több mindent kipróbálni, hogy kedvet ébresszünk a
zenetanuláshoz.” 

(Carl Orff)

Játékos dobolás
az ének-zene órákon

A ritmus központi helyet töltött be az õsi kultúrákban.
Fontos szerepe volt a vallási rituálékban, az érzelmek ki-
fejezésében és a kommunikációban is. Gondoljunk csak
bele, a messzire elhallatszó dobütéseknek mekkora kom-
munikációs hatása volt. A hadseregben való közös moz-
gást tették lehetõvé a dobok. A sámánok, varázslók a
dob hangjától estek révületbe. Mindezek tudatában biz-
ton állíthatom, hogy a dobok és a ritmus közel áll az em-
berek lelkéhez.

Úgy gondolom, hogy az ének-zene oktatás lényege a
játékosságban rejlik. Fontos, hogy felkeltsük a gyerekek
érdeklõdését a zene iránt! Az oktatásban helyet kell kap-
nia az izgalmas és figyelemfelkeltõ játékoknak, mert
azon túl, hogy fejlesztõ hatással bírnak, ezeket szívesen
és örömmel végzik a gyerekek. A zenei nevelés egyik ilyen
területe a ritmusfejlesztés világa. 

A XX. században több alternatív zenepedagógiai mód-
szer látott napvilágot, mind-mind azzal a céllal, hogy
megreformálják az addigi zenei nevelést. Új ötleteikkel

más nézõpontra helyezték a hangsúlyt. Kodály Zoltán1 a
magyar népdalok éneklését helyezte középpontba és a
relatív szolmizáció alkalmazásában látta a zenei nevelés
megújítását. Tanítványa, Kokas Klára a zene személyi-
ségfejlesztõ hatására hívta fel a figyelmet. Zenepszicho-
lógus lévén terápiás jelleggel alkalmazta a zenét. Tánc-
cal, mozgással, ábrázolással fejezteti ki a gyermekkel az
érzelmeket, melyek hatnak rá. Külön öröm számomra,
hogy Szanyban született, ahol én is élek és végzem zenei
tevékenységeimet. Továbbá egyszer sikerült vele talál-
koznom, ami azóta is nagy hatással van zenei munkámra.
Kokas Klárához hasonlóan Emile Jaques-Dalcroze is a
zenére történõ mozgásban látta a megoldást. Euritmia
nevû módszerét az oktatásban különösen a Waldorf-
iskolák alkalmazzák. 

Carl Orff német zenepedagógus a ritmikai improvi-
zációra épít, különbözõ testhangszerek és ritmushang-
szerek segítségével. Középpontba fõként a hangszere-
ket állítja, ami a koncepció hátránya is lehetne, hiszen
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ezen eszközök beszerzése nem olcsó mulatság. Habár,
ha körülnézünk és nyitott szemmel járunk, akkor felfe-
dezhetjük, környezetünk tele van olyan eszközökkel,
melyek alkalmasak ritmushangszerként való hasz-
nálatra is. Van abban valami varázslatos, hogy a saját
magunk által készített tárgyak késõbb életre kelnek,
megszólalnak. Egy festékes vödör kiváló dobként mû-
ködik, a drótra felfûzött söröskupakok pedig nagyon jól
tudják imitálni egy csörgõ hangját. A világzenei hang-
szerek között soknak az alapanyagául szolgál a hazánk-
ban is termesztett lopótök és különbözõ fajtái. A guiró-
nak nevezett hangszer dörzsöléssel, kaparással megszó-
laltatott latin-amerikai hangszer. Elkészítése történhet
lopótökbõl is, hiszen ennek oldalába barázdákat vá-
junk, amelyen egy fapálcikát mozgatva létrejön a kí-
vánt hang. Amennyiben fémes hangzást szeretnénk
elõidézni, arra még egyszerûbb megoldás van; a konzer-
ves dobozok oldala ugyanolyan recés, mintha egy kész
guiro lenne. A shekere egy szintén lopótökbõl könnye-
dén elkészíthetõ hangszer. A kiszárított termésre gyön-
gyöket vagy a tökmagokat fûzve megkapjuk az afrikai
hangszert.

A szerzõ felvétele

Orff módszere a közösségi nevelésre is nagy hangsúlyt
fektet, hiszen az együttzenélés, a közös játékok mind-
mind hozzájárulnak a csoportkohézió erõsítéséhez.
Mindez nála ritmuszenekarok, ütõs együttesek formájá-
ban történik.

Tapasztalataim azt mutatják, hogy a gyerekek öröm-
mel zenélnek együtt társaikkal. Viszonylag rövid idõ alatt
sikereket élhetnek meg egy-egy mû lejátszásával. Ilyen
ritmusra építõ zenei darabok például: Carl Orff: Taps-
rondó, William J. Schinstine: Rock Trap, Steve Reich:
Clapping Music, Steve Reich: Music for pieces of wood.
Ezek mindegyike sok gyakorlást követõen eljátszható
mû. A továbbiakban nem az ilyesfajta komplett dara-
bokkal fogok foglalkozni, hanem ami ezen mûvek beta-
nulását is megalapozhatja, a motivációt és az érdeklõdést
felkeltõ csoportos ritmusjátékokkal. 

Fejlesztõ hatás
A csoportban végzett zenélés összehozza az embereket,

azonos helyen és idõben, ugyanolyan érzelmek hatnak a
csoport tagjaira. Együtt, közösen, azonos cél érdekében,

adott dologra figyelnek. Amint egy valaki nem figyel a
másikra, máris kieshet a ritmusból és ezzel a csoport közös
zenélését teheti tönkre. Az öncélú dobolás helyett az
együttmûködés kap fõ szerepet. Legfontosabb cél a cso-
portkohézió és a társakkal szembeni bizalom növelése.
A közös siker vágya serkenti a koncentráltabb, ponto-
sabb feladatvégzést. A zenével való kikapcsolódás, fe-
szültségoldás, ellazult állapot segíti a koncentrációt akár
más tantárgyak tekintetében is. Játék közben önbizalmat
szereznek, önbecsülésük növekedik. Mivel az ilyen jel-
legû feladatokban a pontosság, a sorrendiség elengedhe-
tetlen, így figyelemfenntartásuk is fejlõdik. Nem utolsó
szempont a zenélés feszültségoldó hatása sem. Gondol-
junk csak egy „szabad dobolás”-ra. Nincsenek szabályok,
csak a dob és saját magad. Sok-sok rosszul sikerült téma-
záró bánatát lehet dobolással feloldani. 

Zenei tevékenységek,
játékok2

A különbözõ játékokat kiindulópontnak érdemes te-
kinteni, melyek szabályain folyton lehet változtatni a
csoport összetételének, fejlettségi szintjének megfelelõ-
en. A helyszín akár kinti, akár benti tér, minden zavaró
tényezõt ki kell iktatni. Ha tanteremben körbeülünk, ne
legyen útban se pad, se szekrény. Szabad területre van
szükség, aminek a megteremtése megér néhány percnyi
közös rendezgetést.

1. A gyerekek egy nagy kört alkotva ülnek le a terem-
ben. Egy vagy két gyereket kiválasztunk, akik a kör köze-
pére állnak. Õk ketten egy labdával fognak játszani. A
többiek kezébe pedig egy-egy ritmushangszert adunk. A
középen álló két gyereknek nincs más dolga, mint a ke-
zükbe kapott labdával játsszanak: dobálják, gurítsák,
pattogtassák stb. A többi gyermeknek a ritmushangsze-
rekkel kell kísérni a labda útját. Lehetséges kimenetel
például, hogy a labda pattogásakor a dobok szólalnak
meg, vagy gurulásakor a shaker hangjait halljuk. Min-
dent bízzunk a gyermekekre, a gyerekcsoport kreativitá-
sától függjön, hogyan oldják meg a feladatot. 

E játék másik fajtája a labda nélküli változat, amikor a
két középsõ gyermeknek imitálnia kell a labdázást. Elõ-
nye, hogy a „láthatatlan labda” nem pattog el.

2. Az elõzõhöz hasonlóan kell eljárni a ritmushangsze-
reseknek a következõ játékban. A középen álló gyermek
pantomim mozdulatokat hajt végre. A többiek feladata,
hogy ezt a „némafilmet” hangeffektekkel kísérjék. Lépés-
re lehet dobütés, felállásra shaker3, fejrázásra csörgõk
használata. Persze itt is minden a csoportra van bízva.

Ehhez a játékhoz zenehallgatási anyagként meghall-
gattatható Prokofjev: Péter és a farkas címû szimfonikus
meséjébõl a nagyapó jelenete, ahol jól érzékelteti a fagott
a nagyapó lassú, komótos lépteit.  

3. Harmadik játékunkhoz egy kéttónusú hangszerre
lesz szükség. Ez lehet akár agogo4, boomwhacker5, külön-
bözõ szintmagasságig töltött üvegpohár vagy bármilyen
más különbözõ hangmagasságon megszólaló hangszer.
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A feladat nagyon egyszerû, hiszen csak sétálni kell és
figyelni. A csoport tagjaival elõzetesen megbeszéljük,
hogy melyik tónusra kell egyedül és melyikre párban sé-
tálni. Folyamatosan kell ütni a hangszert, és amint meg-
változik a hangszín, a csoport tagjainak azonnal alkal-
mazkodnia kell.

A játék közösségépítõ hatásán túl fejlõdik a gyerekek
figyelme és a hangszínfelismerõ képessége. 

4. A következõ feladat a „csön-csön gyûrû” gyermek-
dal játékának mintájára zajlik. Egy valaki kimegy a te-
rembõl, amíg a csoport többi tagja egy tárgyat rejt el az
osztályteremben. Ezt kell majd megtalálnia a kiküldött
társnak az eredeti játékhoz hasonlóan, csak éppen a
hangszerek hangerejének megfelelõ változtatásával. Ha
a közelében járkál, akkor hangosan dobolunk, ha eltávo-
lodik, akkor viszont halkabban szólaltatjuk meg a hang-
szereinket. Ez a játék tökéletesen alkalmas a dinamikai
érzék fejlesztésére, mind alkalmazás (dobosok), mind be-
fogadás (tárgykeresõ) szempontjából. 

5. A gyerekek és a tanító egy körben foglalnak helyet
a teremben. Minden gyermek kezében egy-egy ritmus-
hangszer legyen. A tanító által elindított ritmussort, (pl.:
I I 3 I ) kell mindenkinek, egyénileg, visszhangszerûen
ledobolni. Egy késõbbi idõben a vezetõ ismét elindít egy
másik ritmussort (pl.: I I I I). Így a gyerekeknek már két
különbözõ visszadobolandó ritmussorra kell figyelniük.
Amennyiben a csoport összetétele megengedi, újabb rit-
mussorokkal tovább lehet nehezíteni a feladaton. Ez a já-
ték a gyerekek figyelemkoncentrációját nagymértékben
fejleszti.

6. A következõ játék célja a gyerekek fantáziájának
beindítása, improvizációs készségük fejlesztése. Az elõzõ
feladat mintájára helyezkedünk el a teremben. A tanító
egy képet vetít a csoport tagjainak. Az õ feladatuk, hogy
egy gyors megbeszélés után létrehozzanak egy saját
improvizatív zenét, ami megfelel a kép hangulatának.
Vetíthetünk nekik óceánról vagy egy esõcsepprõl képet,
itt a harangok, szélcsengõk használata kerül elõtérbe, de
egy esõerdõt vagy nagyvárost ábrázoló képnél a dobok is
megszólalhatnak. Érdekes kép lehet még egy szívet ábrá-
zoló minta, ahol is a gyerekek a szívverés ritmusát is elõ-
adhatják. 

7. Készíthetünk táblázatot is, amibe a hangszereket és
a megszólalásuk helyét jelöljük be. Jelen esetben 4/4-es
ütemekkel dolgozunk.

8. A következõ játék az elõzõ feladat megismétlése –
egy kicsit másképpen. Itt nem táblázatba foglaljuk, hogy
milyen ritmust kell a csoport tagjainak játszani, hanem
mindenki húz egy-egy színes kártyát. Azonos színû kár-

tyákon azonos ritmus szerepel. Amikor a vezetõ elkiáltja
magát, hogy most a kékek jönnek, akkor csak azok ütik a
kártyán megfelelõ ritmust, akiknél kék színû kártya van.
A csoportvezetõ feladata, hogy irányítsa a játékot. Sza-
badon hozhat be, és hallgattathat el más-más színû kár-
tyával rendelkezõ tanulókat.  

9. Ugyanilyen mintára lehet készíteni Boomwhackerre,
azaz hangolt ritmushangszerre is variációs táblázatot.

10. A következõ játékban a csoportos tevékenységen
kívül az egyéni megnyilvánulásnak is fontos szerepe van.
A csoport tagjai körben ülnek, mindenkinél egy-egy rit-
mushangszer legyen. Az egyik gyermek megszólaltat egy
maga által kitalált ritmussort, és a többieknek ezt kell
visszhangszerûen elismételni. A sorban következõ gyer-
mek egy újabb ritmust választ, az utána jövõ megint egy
másikat – és így folytatódhat a játék tovább… 

11. Utolsó játékunk a tempóérzék fejlesztésére tökéle-
tesen alkalmas. A vezetõ dobol egy ritmussort (pl.: 33
3 3 I I ). Elõzetes megbeszélés alapján megegyeznek,
hogy a csoport feladata mindig az utolsó I érték ütése. A
vezetõ többször egymás után elismétli ezt a ritmussort
ugyanabban a tempóban. Amikor már gyakorlottan
megy, lehet a tempón változtatni. 

Felhasznált irodalom
http://www.atempo.hu/hangszer_dob.htm (letöltés: 2016.05.15)
http://www.andorkapeter.hu/letoltes/andorka_peter_szakdolgo-
zat.pdf (letöltve:2016.06.04.)
Kalani Das. 2012. Drum Fun! – Musical Games for Groups. DVD.
Kalani Music. 

Jegyzet
1 Kodály és Kokas Klára zenepedagógiai koncepciója elérhetõ a
www.tanitonline.hu oldalról: Könyvtár › Gyakorlat, módszertan,
Ének-zene

2 Az 1., 2., 3. játék tanórai megvalósításáról készült rövidfilm megte-
kinthetõ a www.tanitonline.hu oldalon: Filmtár › Módszertan ›
Ének-zene.

3 Különbözõ anyagból készült üreges test, melyben a rezgõ elemek a
rázás eredményeképpen szólalnak meg.

4 Két különbözõ méretû fémharang egy U alakú fémdarab végeire
rögzítve, melyeket egy fa ütõvel kell megszólaltatni.

5 A Tanító 2016/1. számában olvasható cikkünk az egyszerûen elké-
szíthetõ ütõs hangszer tanórai alkalmazásáról.

6 Dörzsöléssel, kaparással megszólaltatott latin-amerikai hangszer

1 2 3 4
DOB X X
SHAKER X X X X

GUIRO6 X (fel) X (le) X (fel) X (le) X (fel)
...

Boomwhacker 1 2 3 4
C X X X
D X X
E X X X
F X X X
G X X X X X
A X
H X X
C’ X X X
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Mesterházi Mónika: Labda dal
A gyerekek már az óvodában, s szerencsés esetben ott-

hon is sok verset, mondókát hallanak, tanulnak, melyek-
nek elsõsorban a zeneisége, ritmusa fogja meg õket. Ezen
túl van Mesterházi Mónika versének egy sora, mely biz-
tos voltam benne, hogy nyerõ lesz a gyerekeknél, hiszen
olyan szó van benne, melyet a felnõttek helytelenítenek
és tiltanak is. „A szomszéd hülyét kap.” Tudtam, hogy óra
végére mindenki tudni fogja a verset. 

Erre az órára valamennyien hoztak egy-egy labdát is. 
Az elsõ ritmusjátékhoz azonban még csak babzsákok-

ra (nekünk rizsgombócaink vannak, zoknikba töltött
rizsszemek, öklömnyi méretben) volt szükség. A játék
roppant egyszerû. Mindenki fogott egy rizsgombócot a
bal kezében. Ennek továbbhaladása a teszem–adom sza-

vak ritmusára történik. „Teszem”-re a bal kezébõl átteszi
a jobba, s ezzel egy idõben a bal kezét tenyérrel felfelé
visszahelyezi a kiindulási helyzetbe (hogy fogadni tudja
majd a szomszédjától érkezõ gombócot). „Adom”-ra a
jobb kezében lévõ gombócot átadja a jobb oldali szom-
szédjának, s közben a bal szomszédjától õ is kap egy gom-
bócot. Eleinte nagyon lassan végeztük a játékok, de ami-
kor a gyerekek már ráéreztek a ritmusra, gyorsítottunk a
tempón. Amikor már jól megy, versmondással, éneklés-
sel lehet színesíteni a játékot. Mi Gryllus Vilmos Alma,
alma címû dalát énekeltük hozzá.

A kimerítõ és nagy koncentrációt igénylõ játék után
leültünk pihenni. Megtudták a gyerekek, hogy egy pom-
pás labdáról fognak majd verset hallani. Mindenki el-
képzelte, hogy milyen lenne az õ pompás labdája, s azt le-
rajzolta. Akinek kedve volt, mesélt a rajzáról. 

A szõnyegen körbeülve újabb játék következett. Min-
denki kézbe vette a saját labdáját és elmondta, hogy mi
lenne, ha nem labda lenne. Több kört is tudtunk játsza-
ni, annyi ötletük volt.

Ezután felolvastam a verset. A vers és a már korábban
említett sor óriási sikert aratott. Kérdés nélkül is áradt

Kolláth Erzsébet Így verselünk mi –
egy alsós osztály útja 
a versalkotásig (2. rész)

Bojta az uraló,
Õ lett a kidobó.
Lõrincet már kidobták,
A többiek megfogták.

Pattan a labda,
Ugrik a gyerek,
Nézik a labdát,
A labda kerek.

Luca nagyot sikkantott,
Andris pedig ordított.
Minden gyerek kiabál,
Kezdõdik a labda-bál.

Zsókát, Lucát kidobták,
De még nem állították,
Már-már majdnem kidobták,
De mégsem találták.

Minket rég már kidobtak,
Leültünk a padunkra.
Akit eltaláltak,
Annak fáj a tompora.

Mi játszik ily szép zenét?
Talán egy zongora?
Nem, a gyerekek
örömdala.

Pattan a labda,
Ugrik a gyerek,
Nézik a labdát,
A labda kerek.

belõlük a szó. Észrevették a „dadogós” sorok és a labda-
pattogtatás közötti kapcsolatot. Megjegyezték, hogy bár
a lakásban nem lehet labdázni, de az esõs idõ miatt ki kel-
lett valahol próbálni az új labdát. 

Gyorsan ment a vers megtanulása, utána következ-
hetett a labdázás. A gyerekek adták az ötleteket, hogyan
kísérjük a versmondást labdázással. Volt, aki a dadogós
sorokra egyenletes mérõt pattogtatott, míg mások párba
állva egymásnak dobálták a labdát.

Az óra végén versírásra ösztönöztem a gyerekeket.

Bodor Emma–Gyimesi Eszter–Kismartoni Vera: Kidobó

„A tarisznyánknak
tele kell lennie olyasmivel, amivel egy

iskolakezdõ gyerek figyelmét le tudjuk kötni.
Mi is lehetne az más, mint a játék, a gyerekek

életformája, munkaformája.”

Winkler Márta: Örömre nevelni 
Savaria University Press 2016

László Noémi: Mi mibõl?
László Noémi versének feldolgozásánál megfordítot-

tam a sorrendet. Elõbb a gyerekek írtak verset tárgyak-
ról, majd csak azután ismerték meg a költeményt.

Az órát játékkal kezdtük. A gyerekek számára szokat-
lan tárgyakat vittem be: rézmozsár, derelyemetélõ, régi
csigatészta készítõ, tintatartó, itatós, csúzli stb. Ezek egy
lepel alatt várták, hogy a gyerekek tapintással felismer-
jék õket. Egyvalaki – anélkül, hogy megnézné – kitapo-
gatott egy tárgyat, s mindent elmondott róla, amit csak
tudott: mérete, formája, anyaga stb. Ha felismerte, ak-
kor sem nevezte meg, az a társak feladata volt. Akár ki-
találták, akár nem, végül megnézték a tárgyat, majd meg-
beszéltük a használatát, anyagát. Ezután a környezetük-
ben fellelhetõ különbözõ funkciójú tárgyakat vizsgál-
tuk, hogy mibõl készült, illetve mibõl készülhetne még.
Következtek a versírások. Egyedül, párban vagy cso-
portban is dolgozhattak. 
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Sárkány Viktória: Mibõl van?

A papír fából van,
a fazék fémbõl van,
a doboz mûanyag.
A ruha vászonból,
fénybõl készül szivárvány,
levegõbõl oxigén.

Bõrbõl cipellõ,
papírból szép rajz,
vászonból meg hátizsák.
Porcelánból pohár,
agyagból edény,
tésztából meg sütemény.

Mikor elkészültek az írással, felolvasták verseiket.
Ezután kicsit eljátszottunk a megismerésre szánt költe-
ménnyel. A csoportok sorokra vágva kapták meg a köl-
teményt, s össze kellett állítaniuk, hogyan képzelik el
az eredetit. Remekül ráéreztek László Noémi alkotására,
s szinte csak a versszakok sorrendje tért el az eredetitõl.

László Noémi versét a Kaláka együttes is megzenésí-
tette, s az a Madáretetõ címû albumon megtalálható. Ezt
hallgattuk meg az óra végén.

Lackfi János Lányok dala, Fiúk dala 
Lackfi Jánossal készültünk író-olvasó találkozóra, s

ennek kapcsán több versével is megismerkedtünk. Ked-
ves meglepetésnek szántuk, hogy a fiúk és a lányok el-
mondják majd a költõnek mindkét verset, de nem ám
egymás után, hanem versszakonként váltogatva, mint-
ha versengve csúfolódnának egymással.

A versfeldolgozó órát úgy terveztem, hogy a fiúk a Fi-
úk dalát, a lányok a Lányok dalát ismerik meg. 

Az óra elején lány és fiú csoportokat alakítottunk.
Olyan tulajdonságokat, cselekvéseket gyûjtöttek, amik
a másik nemet jellemzik. (A gyerekek jól ismerték egy-
mást, már jól összeszokott közösséget alkottak. Figyel-
meztetés nélkül is tudták, hogy ne legyenek sértõek, dur-
vák egymással, inkább a humort használják eszközül.)
Ezeket aztán csoportosították, hogy melyek azok, ame-
lyeket szeretnek a másik nemben és melyek a bosszantó-
ak, idegesítõek. (Késõbb egy másik órán beszélgettünk
az elfogadásról és arról is, hogy melyeken lehet/kell vál-
toztatni a békés egymás mellett élés érdekében.)

A csoportok ezután megkapták a nekik szóló verse-
ket. A fiúk és a lányok közül elõre kiadtam a verseket
egy-egy kisgyereknek, akik segítségemmel felkészültek
a versek felolvasására. Õk mutatták be társaiknak. Elõ-
ször csoporton belül beszélték meg az olvasottakat,

majd osztályszinten osztották meg egymással gondola-
taikat, érzéseiket. 

Az ezt követõ versírás legsikeresebb alkotása az aláb-
bi költemény, mely a Krémkaktusz hangoskönyvén* is
remek elõadásban hallható a lányoktól.

Bodor EmFma–Gyimesi Eszter–Kismartoni Vera:
A két nem

A lányok isisek, a fiúk pisisek.
A lányok korisok, a fiúk ovisok.
A lányok csicsások, a fiúk pisások.
A lányok okosok, a fiúk porosak.
A lányok pirosak, a fiúk koszosak.
A lányok virágok, a fiúk királyok.

Szalkai Balázs: Fiúk dala (Válaszul a lányok dalára)
A fiúk királyok, 
a lányok pisások.
A fiúk eszesek, 
a lányok keszegek.
A lányok bénák, dzsonik, sõt
még sírósak is.
Félnek a horrortól, zombiktól,
eszük sincsen nekik.

A fenti foglalkozás csak ízelítõ, kedvcsináló. Minden
kollégát biztatni tudok, hogy bátorítsa tanítványait kre-
ativitásuk kibontakoztatására. Bizton állíthatom, képe-
sek túltenni tanítójukon, hiszen nincsenek még olyan
gátlásaik, amik egy felnõttet már esetleg korlátoznak az
alkotásban.

Végül néhány kötet, mely kortárs versek remekeit tar-
talmazza, s bõséges kínálatot ad.

Felhasznált irodalom
Friss tinta (mai gyerekversek) Pozsonyi Pagony és Csimota

Könyvkiadó Budapest 2005
Aranysityak Friss gyerekversek Lackfi János szerkesztésében

Móra Könyvkiadó Budapest 2013
Szivárvány rímek Gyermekantológia Gombos Péter és Szász Lí-

dia Sára szerkesztésében Apáczai Kiadó Celldömölk 2011

* Elérhetõ a www.tanitonline.hu oldalának Feladatbankjában, a
Hangoskönyv címû gyûjteményünkben.

KOVÁCS LUCA: 

ANYAGOK

FÁBÓL KÉSZÜL SZÉK ÉS ASZTAL,
SZEKRÉNY ÉS AZ ÁGYIKÓM.
PAPÍRBÓL VAN KÖNYV ÉS FÜZET,
TÉGLÁBÓL MEG HÁZIKÓ.

FÉMBÕL VAN KÉS, VILLA, KANÁL,
ÜVEGBÕL MEG SOK POHÁR.
AGYAGBÓL KÉSZÜL A CSERÉP,
MÛANYAGBÓL A FOGKEFÉM.
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I. Szófelhõk hátán (2. rész)
1. Könyvborítók, könyvjelzõk

Téma: Mesék, meseregények kulcsszavai, szereplõi,
helyszínei, tárgyai, lényegkiemelés, szófajok.

Készítsenek a tanulók adott vagy szabadon választott
mesék, meseregények címlapjára, borítófülére vagy a
könyvhöz mellékelt könyvjelzõre illõ szófelhõt!

2. Duhaj sirály
Téma: Nyelvtan, helyesírás, szókincsbõvítés

• j hang jelölése írásban – válogató másolás
• melléknevek válogatása
• fõnévbõl melléknév képzése
• szómagyarázat
• mondat-, szövegalkotás
• hiányos mondatok/szövegek kiegészítése
• történet alkotása
• leírás készítése

3. Tejfölös madártej nem akadály!
Téma: Nyelvtan, helyesírás, szókincsbõvítés

• Az elõzõ feladathoz hasonló alkalmazási módokat
ajánljuk.

4. Hol a helye?
Téma: Környezetismeret, földrajz, helyesírás
A környezetismeret tanítása során a természeti kör-

nyezet, az állatokkal, illetve növényekkel foglalkozó té-
makörök mindig nagyon élvezetesnek bizonyulnak a gye-
rekek számára, így könnyen befogadhatóak. Más a hely-
zet, ha például a megyék és megyeszékhelyek memorizá-
lásáról van szó.

• Egy ilyen
szófelhõ az
osztályterem-
ben kirakva,
akár segítheti
a rögzítést.
Ezen túl hasz-
nálhatjuk ég-
tájak szerinti
csoportosítás-
ra vagy párosí-

tásra megyeszékhelyekkel, de akár fordítva is. 
• Ha elég ügyesek vagyunk, a szavak elhelyezhetõek

földrajzi helyzetük szerint. 
• A számtalan variáció mellett a nyelvtanhoz kapcso-

lódóan a tulajdonnevek helyesírására vagy akár betû-
rendbe sorolásra is alkalmazható.

5. Márciusi séta
Téma: Környezetismeret, megemlékezés, történelem,

helyesírás (tulajdonnevek helyesírása)
Szintén nem könnyû feladat a nevezetes helyek,

intézmények tanítása, így érdemes ezeket is közelíte-

Andóné Nagy Katalin–
Cserbáné Dömse Mónika–
Ruzsa Ágnes

Felköltöztünk 
az internetre (2.)

Néhányan, tanítók, tényleg felköltöztünk a netre, ha nem is örökre, mint Varró Dániel
postás bácsija. A Tanító 2016. októberi számában megjelent írásunk folytatásaként ez-
úttal is egyszerû és könnyen kezelhetõ programokra vadásztunk, amelyek akár csekély
felhasználói ismerettel is hasznosan alkalmazhatóak a tanítás különbözõ fázisaiban.
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ni a gyerekek érdeklõdéséhez, színesíteni a témát,
akár így.

Budapest nevezetességeit szófelhõbe írva memorizál-
hatjuk, de meg is kereshetjük azok helyét a térképen, út-
vonalakat tervezhetünk.

• Elõzetes gyûjtés után gyerekeink alkalmi idegenve-
zetõvé válhatnak, ha a szófelhõ szavait felhasználva az
egyes helyekrõl, épületekrõl egyénileg vagy csoportban
mesélnek társaiknak („virtuális séta”, „útikalauz készíté-
se)

• A fenti példánál maradva, a szavak által megjelení-
tett hidat is felismertethetjük (ez persze lehet bármilyen
épület), amibe a vele kapcsolatban összegyûjtött szavak
is kerülhetnek.

• A nyelvtani ismeretbõvítést/gyakorlást itt se felejt-
sük el, a tulajdonnevek helyesírása is gyakorolható pél-
dául válogató másolással.

6. Keszekusza névjegykártya
Szerencsés, ha minél több olyan alkalmazást találunk,

ahol értelmet nyer, funkcióba kerülhet a tervezõ munka
eredménye. (Meghívók, névjegykártyák [személyes ada-
tok], iskola, család bemutatása, névnapi, születésnapi

üdvözlõkártyák stb.)
Összekeveredtek az

adatok a névjegykár-
tyán. 

Mit tudhatunk meg
a gazdájáról? 

Nyomozzatok, kö-
vetkeztessetek, ki le-
het õ? 

Készítsetek saját
névjegykártyát!

7. Ilyen vagyok? Ilyen vagyok!
Téma: Önismeret, társas kap-

csolatok, melléknevek
A közösségépítés, önismeret fej-

lesztése során izgalmas feladat le-
het egymás tulajdonságainak, vagy
akár a gyerekek saját magukról al-
kotott képének feltérképezése, ösz-
szegyûjtése. Rálátni önmagunkra
vagy a másikra, mindig komoly ki-
hívás.

• Egy osztálytárs sziluettjében
kialakított szófelhõ alapján kitalál-
hatják, ki van a képen.

• A tulajdonságokból összeálló szófelhõ és a melléren-
delt árnyképek alapján csoportosíthatóak a tulajdonsá-

gok, de akár közös tulajdonságok is kikereshetõek, ami
egy késõbbi csoportalakítás alapja lehet.

• Egy osztály erõsségeinek összegyûjtése és szófelhõbe
rendezése is jó módja lehet a közösségépítésnek.

8. Vizuális kalandok
Téma: Vizuális nevelés
Az interneten kiemelkedõ minõségû, inspiráló szófel-

hõalkotásokkal is találkozhatunk. Egyik kedvencünk ez
a blog: http://www.mosaizer.com/Gallery/

Ízelítõ:

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 lehet. A
zsúfolt látvány, a többféle betûméret vagy betûtípus, a
látszólag rendezetlenül elhelyezett szóhalmaz, a sok erõs
inger feszültté, ingerültté és végsõ soron gátolttá 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/
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A számolási készség fejlõdése igen sokféle tényezõtõl
függ. Éppen ezért fontos, hogy pontosan meg tudjuk fo-
galmazni magunknak, mit, miért, hogyan gyakorolta-
tunk. A sok különféle táblázatban, képeken vagy egysze-
rû hasábokban megjelenõ számfeladat, vagy a szavakban
adott mûveletsorozat nem feltétlenül tölti be a készség-
fejlesztés szerepét. A kedvetlenül, felületes figyelem-
mel végzett számolás vagy memóriapróba sokszor in-
kább rontja a tanulás hatékonyságát.

De még egy szorzótábla-gyakorlásnak, vagy az írásbeli
osztás gyakorlásának is lehet többféle, különbözõ rész-

célja, és a gyerekek számára is felfogható és elfogadható
értelme. Elsõsorban vagy kizárólag a hibátlan válaszadást
célozzuk meg? Vagy számít az is, milyen gyorsan tudják
végezni? Esetleg valamilyen eljárást akarunk tudatosíta-
ni, erõsíteni? Vagy valamilyen memorizálást segítõ ösz-
szefüggést emelünk ki vele, amelyre egy következõ isme-

ret megértése támaszkodhat? A készségfejlesztés hátte-
rében meghúzódó képesség- és kompetenciafejlesztési
lehetõségeket is jó számon tartanunk.

Gondolkodjunk most a számolás gyakorlásának né-
hány lehetséges konkrét szerepérõl!

1. Gyakorlás a mûveletvégzés
hibátlanságáért

Ez a cél természetesen minden egyéb célhoz csatlako-
zik. Külön figyelmet akkor fordítunk rá, amikor valami-
lyen típushibára bukkanunk akár néhány, akár több ta-
nuló esetén. Vagy olyankor, ha valamely tanult eset álta-
lában nehezen, vagy tévesen idézõdik fel.

Például 2. osztályban gyakori hiba a teljes kétjegyû
számok összeadásában, kivonásában az, hogy rosszul
állapítják meg a tízesek számát. 34+17 eredményeként
41-et mondanak, írnak, vagy a 63–44 különbséget 29-
nek vélik. Ugyanezt, illetve az analóg eseteket
(340+170=410, 6300–4400=2900!) tapasztalhatjuk
sokszor 3–4. osztályban is.  

Most a sok „véletlenszerûen” megválasztott összeadás,
kivonás kiszámítása kevéssé szolgálná a hiba kiküszöbö-
lését. Célunknak megfelelõen állítunk össze olyan fel-
adatsorokat, amelyekben ráirányulhat a gyerekek figyel-
me a tévedésük hátterére. Például ilyen feladatsorokat
tûzünk ki:

C. Neményi Eszter A számolás gyakorlása

„A legfontosabb, hogy részt 
vegyenek a dolgok alakulásában, mert úgy

sokkal hamarabb lesznek a sajátjaik,
felelõssé válnak értük."

Winkler Márta: Örömre nevelni 
Savaria University Press 2016

34+17= 34+10= 34+27= 54+20= 24+57= 24+50= 54+37=

66+38= 66+30= 26+38= 16+18= 66+10= 66+18= 46+38=

74–59= 74–60= 74–50= 54–29= 54–20= 54–30= 94–59=

62–36= 62–30= 62–40= 82–26= 82–30= 82–20= 42–36=

Nagyon fontos, hogy ne egyszerre adjunk ki ilyen
mennyiségû feladatot, hanem osszuk el több alkalomra.
A feladatsorok elvégzése után tudatosíthatjuk, mire is
szolgáltak. Ha maguk a gyerekek meg tudják fogalmazni,
célt értünk vele. Pl.: „A 34+17 biztosan nagyobb a
34+10-nél (nem lehet 41!), a 44-hez kell még 7-et adni!”
„A 74–59 nagyobb a 74–60-nál, mert kevesebbet vettünk el!
Ha 50-et elveszünk, akkor még 9-et kell elvennünk a mara-
dékból.”…

Fel kell figyelnünk arra, hogy esetleg néhány tanuló-
val még a tevékeny tapasztalatszerzéshez is vissza kell

térnünk. Tehát hasonló feladatsorhoz vegyék elõ a já-
tékpénzt vagy a golyós számológépet, és az eszköz segítsé-
gével végezzék el a mûveleteket a tanult lépésekben.
Esetleg még a kerek tízes hozzáadásához, elvételéhez is
igényli valaki az eszközt – ilyenkor az esélyegyenlõség
biztosítása éppen azt jelenti, hogy engedjük az eszköz-
használatot. Az ismert papír mérõszalag nagyszerûen al-
kalmazható a színesrúd-készlettel együtt.

A mérõszalag különféle pontjaihoz toldjanak hozzá 1
narancssárga rudat, 2-t, 3-at… és olvassák le a mûvele-
teket:
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A megtanulásnál jól begyakorolt eszközhasználat
meghálálja magát a hibázások elkerülésében és az ered-
ményes gyakorlásban. De sokszor segítenünk kell az esz-
köztõl való elszakadást is a tapasztalatok tudatosításá-
val, biztatással, önbizalom-erõsítõ elismeréssel!

A szorzó-, bennfoglaló és egyenlõ részekre osztó
táblák gyakorlásánál fontos kapaszkodót jelent kü-
lönféle összefüggések ismerete. Célszerû a 2-es, 4-es, 8-
as szorzótáblákat közvetlen egymás után, egymással ha-
mar összekapcsolva tanulni. A 3-ast és a 6-ost is egymás-
hoz kapcsolva! És a gyakorlásban egy ideig felszólítás nél-
kül hozzámondhatják az egyik szorzáshoz a „párját”, hogy
az esetek támogassák egymást a megjegyezhetõségben.

egyszer 6 = kétszer 3 (= 6)
kétszer 6 = négyszer 3 (=12)

háromszor 6 = hatszor 3 (=18)
négyszer 6 = nyolcszor 3 (=24)

ötször 6 = tízszer 3 (=30)
hatszor 6 = tizenkétszer 3(=36)

Ugyancsak hasznos a 10-essel összefüggésben építeni
ki a 9-es táblákat. Akár úgy, hogy a golyós számológépen
jelenítik meg a teljes sorok mindegyikébõl az 1-1 elvé-
telét:

egyszer 9 =10–1 (1 tízesbõl 1)
kétszer 9 =20–2 (2 tízesbõl 2)

háromszor 9=30–3 (3 tízesbõl 3)
négyszer 9 =40–4 (4 tízesbõl 4)

ötször 9 =50–5 (5 tízesbõl 5)
hatszor 9 =60–6 (6 tízesbõl 6)

Vagy, ha 9 forintos csokikat „vásárolnak” és 10 forin-
tosokkal fizetnek, annyi 1 forintost kapnak vissza, ahány
csokit „vásároltak”. (Játékpénz vagy megõrzött valódi
1 forintos érmék segítik sokféle számolás értõ megtanu-
lását!) És egy ideig nemcsak a megfelelõ szorzatot kérjük
kimondani, hanem felidéztetjük a megtanulásához fel-
használt kapcsolatot is. 

Egy-egy táblán belül is vannak érdekes és könnyen
felidézhetõ összefüggések. Hasznos a gyakorlást hozzá-
juk is kötni. 

– A szomszédos esetek mindig a szorzandóval térnek
el egymástól. Nem általános állításként, hanem sok-sok
konkrét, egyedi eset megállapításával ismerjék meg ezt a
nagyon könnyû összefüggést, de gyakorolni is érdemes!
Ha például tudják, mennyi a hatszor 5, akkor a hétszer 5-
höz egy lépéssel, az 5 hozzáadásával juthatnak el. Vagy
ha a 8-szor 8 könnyen „beugrik”, a nehéz 7-szer 8-at úgy
is meg lehet kapni, hogy a 64-bõl elvesznek 8-at…) A 7-
nek a 10-szerese könnyû eset, a 9-szerese csak 7-tel ki-
sebb. A tévesztések, vagy a nehéz felidézés esetén az a
célszerû, ha nem mástól kérdezzük a helyes választ, ha-
nem jelzünk (más tanulótól kérünk) egy-egy ilyen ka-
paszkodót, vagy maga a tévesztõ kisgyerek idézheti fel,
hogy hogyan is könnyû ezt kiszámítani.

– Egy szám négyszerese a szám kétszeresének a kétsze-
rese. A szám hatszorosa a háromszorosának a kétszerese.
A nyolcszoros a négyszeres kétszereseként is elõál-
lítható*. Természetesen ezeket az általános igazságokat
sem „tanítjuk meg”, hanem több éven át gyûlõ egyedi ta-
pasztalással építjük! 

– A számok ötszöröse a tízszeresük fele.
– Egy szorzat két másik szorzat összegeként, különbsé-

geként is megkapható. Nagyon jól bevált eszköz ennek
tapasztalására és gyakorlására pl. a szöges- vagy

Vegyék észre, hogy így csak a tízesek száma változhat!

És amikor csak egyjegyû számot adunk hozzá a kétjegyû számhoz, ott is jól felhasználható ez az eszköz analógiák fel-
tárására:

* A tanulás kezdetén egészen különbözik a két szorzótábla esetei
közt található összefüggés, és az egy szorzótáblán belül a szám
többszörösei közti kapcsolat. (Pl. a 2-nek és a 4-nek 2-vel, 3-mal,
4-gyel, 5-tel, 7-tel… való szorzata más kép-párokat idéz fel a gyere-
kekben, mint a 2, 3, 4, 5, 7… kétszerese és négyszerese). Mi tudjuk,
hogy eredménye szerint azonos két szorzat, ha a tényezõket felcse-
réljük, sõt bizonyosan hamar felismerhetik a gyerekek is. Mégis,
minthogy a még tevékenységekben, képekben gondolkodó kisgye-
reknek a két szorzás jelentése egészen eltérõ, fontos külön gondot
fordítani mindkét irányú kapcsolat kiépítésére. (Bõvebben lásd a
Tanító 2015/10. számában: A szorzásról, mûveletekrõl.)
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Sokféle szorzatösszeg alakban leolvashatják, leírhatják a gyerekek (akár önállóan is), és ez – a képpel együtt fel-
idézve – biztonságot jelenthet a szorzótábla megtanulásához, felidézéséhez. (Persze olykor-olykor olyan kapaszkodót
is be lehet iktatni, aminek nincs köze a tartalomhoz. Mint pl. hogy az 5, 6, 7, 8 számnégyes idézze fel az „56=7-szer
8”-at.)

Tapasztalati alapozás után a már csak jelekkel leírt számokról is felismerhetnek hasonló összefüggéseket, amelyek
segítenek rögzíteni, majd helyesen felidézni az egyes eseteket.

Például jó megfigyeltetni a 8-as szorzótáblában (vagy a 4-esben, 6-osban…) a végzõdések ismétlõdését. Ha ötös
sorokba rendezzük a 8-tól 8-asával növekvõ számsorozat tagjait, akkor az egyesek helyén egymás alá azonos számjegy
kerül:

8 16 24 32 40
48 56 64 72 80
88 96 104 112 120

Azt is megfigyelhetik, hogy oszloponként 40-esével növekvõ sorozatok keletkeztek. Az oknyomozás során kiderül,
hogy az 1-szer 8 alatt a 6-szor 8 áll, és ez valóban 5-ször 8-cal, 40-nel nagyobb az 1-szer 8-nál. A 2-szer 8-nál 5-ször 8-
cal, 40-nel nagyobb a 7-szer 8. A 8-szor 8 a 3-szor 8-nál nagyobb 40-nel, a 9-szer 8 pedig a 4-szer 8-nál.

Nemcsak az izmok felfrissítésére használhatjuk ilyenkor a két kéz mozgását. Mutathatják felállva gyakorlás közben
a két kezükön a szorzókat:

lyukastábla, amelyen a megjelenített szorzatot szívószál-
lal egyszerû kettébontani. Ugyanilyen alkalmas a golyós
számológép, amelyen mindegyik sorban ugyanott vá-
lasztjuk szét a megjelenített szorzatot. De könnyen elké-
szíthetõ egy rajzlapból a „hajtogató” is. Egy 2×2 cm-es
négyzethálóból 10 sort és 10 oszlopot készítünk, és a há-
ló vonalai mentén jól leélezve meghajtogatjuk. (Erre a
szülõket érdemes megkérni, hogy minden kisgyereknek
jól mûködõ eszköze legyen!) 

Példaként most a 7-es szorzótáblához mutatom meg a
használatát.

Hátrahajtunk 3 sort, hogy az oszlopok 7-7 kis négyzet-
bõl álljanak. A gyerekek így a 7 tízszeresét látják maguk
elõtt.

Ezt valahány
oszlop után
meghajtva
bonthatják fel
két szorzat ösz-
szegére, illetve
ebbõl állíthatják
elõ a 7 adott
többszörösét
úgy, hogy hátra-
hajtanak valahány oszlopot: a 7 valahányszorosát.

10-szer 7 = 7-szer 7 + 3-szor 7
70 = 49 + 21

7-szer 7 = 10-szer 7 – 3-szor 7
49 = 70–21 7-szer 7 = 70– 21
3-szor 7 = 10-szer 7 – 7-szer 7
21 = 70–49 3-szor 7 = 70–49

Amikor 4 oszlopot hajtanak
hátra  a lapon, akkor a 7 hatszorosát látják a 70 és a 7
négyszerese különbségeként. Hatszor 7=70–28; négy-
szer 7=70–42... Ha az egyik eset könnyebben idézõdik
fel, segíthet a másiknak.

De az eszközök segítségével más szorzatok is egyszerû-
en bonthatók két szorzat összegére, vagy állíthatók elõ
két szorzat különbségeként**. Úgy is, hogy a szorzót
bontjuk fel összeg- vagy különbségalakúvá, úgy is, hogy a
szorzandó számot. Tehát például 7-tel úgy is szorozha-
tunk egy számot, hogy a szám 5-szörösét és 2-szeresét ad-
juk össze, vagy a szám 10-szeresébõl vesszük el a három-
szorosát. Meg úgy is, hogy a szám egyik és másik részének
a 7-szeresét adjuk össze.

7-szer 8=7-szer 2+7-szer 6
7-szer 8=14+42=56

7-szer 8=7-szer 4+7-szer 4
7-szer 8=28+28=56

7-szer 8=5-ször 8+2-szer 8
7-szer 8=40+16=56

** A szorzat szorzatok összegére, különbségére való bontásával
kapcsolatos általános összefüggést nevezik a matematikában
disztributivitásnak: minden a, b és c számra igaz, hogy
a · (b+c)=a · b+b · c

Például a 7-szer 8 sokféleképpen bontható a szöges táblán való megjelenítése után egy-egy szívószállal:
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A szorzótáblák felépítésében megismert és hosszú
ideig a gyakorlásban is tudatosított összefüggések
nem gyorsítják a készség kialakulását, sõt inkább las-
síthatják. De feltétlenül nagyon megnövelik a bizton-
ságot, alapot adnak az önellenõrzéshez, és hosszabb
távú jó megõrzéshez vezetnek. Akkor is mûködhetnek
háttérként, kapaszkodóként, amikor már nem mondat-
juk ki õket. Az alaposan megértett, biztonságosan egy-
máshoz kapcsolt szorzási esetek memorizálását, tudatos
emlékezetbe vésését aztán feladhatjuk megtanulni meg-
felelõ részletekben, és gyakoroltathatjuk majd össze-
vissza is. Néha azonban érdemes újra és újra visszatérni
a kérdéssel: „Honnan tudod?” „Hogy számolod ki, ha nem
jut rögtön az eszedbe?” „Hogy segítenél a társadnak, ha nem
tudja a választ, vagy tévedne?” „Tégy fel olyan kérdést, ami-
re a társad gondolhatott!” (Pl. ha a 6-szor 7-re 48-at ad vá-
laszként, megkérdezhetjük, hogy „És mennyi a 6-szor 8?”
– Lehet, hogy most fog helyesen válaszolni – az elõbbi
kérdésre.)

Nem véletlen, hogy a szorzótáblákhoz hozzáilleszt-
jük a bennfoglalótáblákat, majd az egyenlõ részekre
osztásokat is. Hiszen ugyanaz a látvány kifejezheti egy-
szerre a három mûveletet, egyszerre leolvasható róla
mindhárom mûvelet eredménye. 

Ez a kép egyaránt mutatja, hogy háromszor 4 az 12, a
12-ben a 4 háromszor van meg és a 12 harmadrésze 4.

Ezek értelmezéséhez nemcsak az ismerkedés idején, ha-
nem hosszú ideig a gyakorlás során is sokáig kell megfele-
lõ szöveges feladatokat, helyzeteket, kérdéseket alkotni
és „eljátszatni”. Amikor a kikészített három tányérra egy-
más után 4-4 szem szilvát teszünk, és azt a kérdést kell el-
dönteni, hogy összesen hány szem szilvát tettünk a tá-
nyérokra, akkor a háromszor 4 mûvelettel válaszolunk,
vagy a 4+4+4 összeggel. Ha a 12 szem szilvát elõször ki-
számoljuk egy tálból, és pl. egyenként szétosztjuk a 3 tá-
nyérra, akkor arra a kérdésre, hogy egyre hány szem szil-
va jut, a „12 szilva harmadrésze 4 szilva” mûvelet vála-
szol. Ha a kiszámolt 12 szem szilvából 4-et ráteszünk egy
tányérra, aztán vesszük elõ a következõ tányért, hogy er-
re is 4-et tegyünk, majd újabb tányért elõkészítve teszünk
rá 4-et, akkor azt a kérdést dönthettük el, hogy hányszor
vehetünk el 4 szilvát a 12-bõl, azaz hány négyes csoport
képezhetõ 12-bõl, hányszor van meg a 4 a 12-ben.

Más-más szituáció, más-más kérdés – de az eljátszott
helyzetek ugyanahhoz a „képhez” vezetnek. Ez segíti ösz-
szekapcsolni a három mûveletet egymással. És az értel-
mes bevésés hosszú távú megõrzést, biztonságos felidé-
zést tesz lehetõvé. 

A hibázás elkerülése és a könnyebb felidézés egyaránt
múlik a tevékeny tapasztalatokon épülõ, okos, összefüg-
géseket is tudatosító tanulási módokon. Azonban ha
ilyen tanuláshoz kötjük a gyakorlásokat, akkor is nagyon
sok múlik azon, hogy mennyire fejlett a gyerekek akarat-
lagos és tudatos memóriája, akaratlagos és tudatos fi-
gyelme, és mennyire motiváltak a tanulásban. 

A következõ cikkben az emlékezetbe vésésrõl és a fel-
idézésrõl, valamint a figyelem összpontosításáról gondol-
kodunk.

(Persze a páratlan számok többszöröseinél is fennáll a
kapcsolat az 1-szeres és 6-szoros, 2-szeres és 7-szeres, 3-
szoros és 8-szoros, 4-szeres és 9-szeres, 5-szörös és 10-sze-
res között, csak ott a szorzandó páratlan számnak az 5-
szöröse nem kerek tízes, hanem 5-re végzõdik. Ezért nem
azonosak e párok végzõdései, hanem 5-tel térnek el egy-
mástól.)

Érdekes megfigyeltetni a szorzatok végzõdéseit is. Pél-
dául azt, hogy a 2 többszöröseinek végzõdései 2-esével

növekvõ rendben követik egymást (8 után ismét a 0, és
ismét 2, 4, 6, 8). A 8-as tábla végzõdései ugyanezek, csak
fordított sorrendben: 8, 6, 4, 2, 0, 8, 6, 4, 2, 0. A 3-as és a
7-es tábla végzõdései hasonlóan fordított rendben kö-
vetkeznek egymás után, a 4-es a 6-ossal és az 1-es a 9-es
táblával van hasonló rokonságban egymással. Szép raj-
zolatot mutatnak ezek a végzõdések, ha körben elren-
dezzük õket:

A 2 és a 8 többszöröseinek, a 3 és a 7 többszöröseinek, a 4 és a 6 többszöröseinek

végzõdései jobbra vagy balra haladnak a vonalak mentén.
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6. Összefoglalás
A hipotéziseknek megfelelõen alacsonyabb a gyere-

kek összesített tanulási motivációja a 2007-ben felmért
kisiskolásokéhoz képest, viszont meglepõ a csökkenés
komoly mértéke, a közel 27%-os különbség. 

a) A felgyorsult világ, az ingergazdag környezet miatt
azt gondoltuk, hogy az értelmi-megismerési dimenzió
magasabb értéket mutat, de ez közel azonosnak bizo-
nyult, sõt, 3% csökkenést tapasztaltunk.

b) Az érzelmi-szociális dimenzió nagyobb mértékû
csökkenését jósoltuk, ezt igazolva látjuk az eredmények
kiugróan jelentõs, közel 63%-nyi csökkenésével. 

A legnagyobb mértékû változást ezen belül a figyelem
és fáradékonyság területén vártuk, viszont e motivációs
bázis nem itt, hanem a felejtés és emlékezet területen
mutatja a legnagyobb különbséget.

A társakhoz való viszony részterületen meggyõzõen
beigazolódott hipotézisünk, ugyanis 64%-kal alacso-
nyabb értéket kaptunk a mai diákok esetében. 

c) A tanulás erkölcsi motivációs dimenziója részte-
rületei közül a fegyelem, magatartás, kötelességtudat
nagyobb mértékû romlását tapasztaljuk felnõttként,
mint amit a mérés mutat. A diákok önértékelésében a
pedagógusok, szülõk véleményéhez képest kisebb mér-
tékben jelenik meg a csökkenés. Úgy tûnik, ez a viselke-
dés természetessé vált számukra, normarendszerük távo-
lodott a felnõttekétõl.

7. Javaslatok
A tanulási motiváció alakulásában a diák képességei-

nek és a szülõi háznak is nagy szerepe van. A fejlesztés le-
hetõségeit az iskola, a pedagógus oldaláról közelítjük
meg. A felmérés tanulságaiból kiindulva gyûjtünk össze
eljárásokat, melyekkel más korosztályt tanító pedagógu-
soknak is ötleteket adhatunk.

Fejlesztheti a tanulói motivációt az egyes dimen-
ziókban, ha:

a) Differenciált foglalkozásokat szervezünk. Feltár-
juk, mi érdekli tanítványainkat, s ennek alapján határoz-
zuk meg feladataikat. Eltérõ személyiségtípusú tanulók-
nak más-más a tanulási stílusa, motivációja, attitûdje,
érdeklõdési köre, célja.

Nagy-Czirok Lászlóné–Boritsné Helle Anna

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

(A Tanító 2016/8. számában megjelent tanulmány
2. része)

„A tanmenet kijelöli ugyan
a megtanítandó tananyagot, de az utat,

amelyen a megértéshez elvezethetnék a gyerekeket,
a tanítóknak kellene felépíteniük.”

Winkler Márta: Örömre nevelni 
Savaria University Press 2016
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A kategóriák értelmezéséhez: A melegség, az identifi-
káció (azonosulás) és az affiliáció (közösségbe csatlako-
zás, együttmûködés igénye) kérdéseire kapott válaszok
alapján határoztuk meg a Követõ attitûd szintjét. Az in-
dependencia (függetlenség), a kompetencia és az érdek-
lõdés kérdések alapján vizsgáltuk az Érdeklõdõ besoro-
lás teljesülését. A lelkiismeret, a rendszükséglet és a fele-
lõsség kérdéscsoport a Teljesítõ szintet mutatja.

Minimális az eltérés a két osztály között. Az azonban
szembetûnõ, hogy a tehetségprogramba bevont tanulók
mindegyik kategóriában magasabb értéket értek el, s
õket legerõsebben a teljesítmény motiválja. Magas érzel-
mi intelligenciára utal és épül a Teljesítõ csoportba tar-
tozás. A presszióérzés is a tehetségek körében a legala-

csonyabb – szintén kapcsolódik az érzelmi intelligenciá-
hoz.

Azonosított és gondozott tehetség tanítványaink te-
hát nem reprezentatív mintát alkotnak. Rájuk különös
figyelmet fordítva, róluk sem megfeledkezve kell megter-
veznünk a figyelem és érdeklõdés felkeltésére, fenntartá-
sára irányuló, a külsõ ösztönzést egyéni tempóban felvál-
tó motivációs tevékenységünket.

b) Változatos tanulásszervezéssel és tevékenykedtetõ
módszerekkel segítjük, hogy órai figyelmük ne kalandoz-
zon el.

A foglalkoztató feladatokat úgy választjuk, hogy az
életkornak megfelelõ legyen a terjedelmük, és megfelelõ
a nehézségi fokozatuk, tehát tudjanak sikerélményt
nyújtani. Ha kellõen játékosak és érdekesek, akkor tud-
ják felébreszteni a gyermek természetes motiváltságát.

A tanulók érdeklõdésére számot tartó tartalmakkal
érdekesebbé tesszük az órát.

Az elhangzó információkat vizuális segédanyagokkal,
animációkkal társítjuk.

Még több lehetõséget biztosítunk az inspiráló környe-
zet kialakításához.

Tanulásmódszertani segítséget is tudunk nyújtani,
online módszertani segítséget adva, az internet lehetõsé-
geit kihasználva.

c) Tudatosan alakítjuk azt az érzést, hogy szeressenek
iskolába járni. 

d) Erõsítjük a gyerekekben azt a tulajdonságot, hogy
szeretnek új dolgokat kipróbálni. Törekszünk a tanórán
jó hangulatot biztosítani.

e) Beiktatunk kis pihenõket munka közben. Figye-
lünk a munka tempójára, de igyekszünk elérni azt, hogy
a diákok ne akarjanak annyira sietni.

f) Türelemre és kitartásra nevelünk. Következetesen
rávesszük a diákokat, hogy elvégezzék, befejezzék a fel-
adataikat.

g) Észszerû fegyelmet tartunk a tanórán. Hagyjuk,
hogy a munka megkezdése elõtt, csoportmunka során
közben is beszélhessenek a társaikkal. 

h) Alakítjuk, mélyítjük a diákok egymáshoz fûzõdõ
kapcsolatait.

i) Erõsítjük a tanár-diák kapcsolatot. Hozzásegítjük
a gyerekeket a flow élmény megéléséhez.
Tanulómegismerési technikákat elsajátítva tárjuk fel
az elvárásaikat, céljaikat és kompetenciáikat. Hang-
súlyt fektetünk a több forrásra alapozott és fejlesztõ cé-
lú értékelésre.

j) Törekszünk arra, hogy kialakuljon a tanulókban az
önirányító magatartás, hogy érezzenek felelõsséget saját
elõrehaladásukért. Ehhez a coach szemléletet és eszköz-
tárat alkalmazzuk.

Javaslataink pedagógiai módszertani, valamint atti-
tûdbeli kérdéseket egyaránt felvetnek. A rövid- és a
hosszú távú pedagógiai folyamatok tervezése során is
fontos a tanulói motivációra alapozni.

8. Más szempontok szerint

A Kiskunhalasi Fazekas Mihály Általános Iskolában
68 ötödikes gyermek, köztük 10 azonosított tehetségígé-
ret körében vettünk fel adatokat feleletválasztós teszttel
2015 májusában, más taxonómia szerint elemezve a mo-
tivációs sémákat. 60, az egyes motivációs területekre irá-
nyuló kérdésre kellett választaniuk az egyetértés fokát
kifejezõ megfogalmazásokat. A teszt forrása Dr. Tóth
László szakkönyve.*

Összesített adatok

Követõ Érdeklõdõ Teljesítõ presszióérzés

5. a) I. (68,29) III. (61,66) II. (67,07) 17,67

5. b) I. (69,40) III. (62,97) II. (67,73) 15,67

tehetségek II. (73,20) III. (67,40) I. (75,00) 12,90

* Tóth László (2004): Pszichológiai vizsgálati módszerek a tanulók
megismeréséhez. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen.
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Még egy következtetést levonhatunk az adatokból. A
tehetségeknél a Teljesítõ kategória a legjellemzõbb,
melynek elemei a lelkiismeretesség és a felelõsség az ér-
zelmi intelligencia területén vizsgált elemek. Neveléssel,
példaadással, szokások kialakításával közvetlenül és köz-
vetetten is fejleszthetõk.

Érdemes vizsgálni lehetõségeinket az érzelmi nevelés
területén is. Ez az intelligencia segítheti a boldogulást és
a kiegyensúlyozott életet. „Well being”, így nevezik a kom-
petenciaterületet, mely a finn gyakorlatban már kiemel-
ten fejlesztendõ alapkompetenciának számít, pedig a
szakirodalom néhány éve még alig ismerte. 

9. Epilógus

Cikkünk megírását követõen hallottuk Fazekas-isko-
lás tanítványaink szereplését a helyi rádió diákmagazin-
jában. Általános iskolánk tehetséggondozó programjá-
ban részt vevõ két hatodikos (Bence és Tekla, õk is sze-
repelnek a Fazekas-iskola felmérésében) és egy 8. osztá-
lyos (Janka) gyereket kérdezett a mûsorvezetõ a motivá-
cióval kapcsolatban. Hadd osszuk meg az olvasóval sze-
kunder kutatásunk eredményét, a hallott csoportos in-
terjú tanulságait! Hadd árnyalja a fenti képet, hogy
mennyire érett tud lenni a gyerekek gondolkodása. A
statisztikának az átlag csak egy kategóriája, s a szórásra is
figyelve kevésbé borús az elõzõekben vázolt kép.

Hogyan fogalmaznátok meg, mi a motiváció? Kí-
váncsian vártuk, mennyire értik a fogalmat. A motiváció
Bence szerint: amikor egy dolgot kitûzünk magunk elé,
és azt minél nagyobb erõvel próbáljuk elérni, s igaz, hogy
vannak akadályok, de valami hajt, hogy el tudjuk érni. A
hatodikos fiúnak kialakult a fogalma a motivációról, érti azt.

Benneteket mi motivál? Személyes attitûdjüket igye-
kezett felszínre hozni a kérdezõ, sikerrel. Bencét az moti-
válja, hogy mehet számítógépezni, ha elkészül a leckéjé-
vel (tipikus még ebben az életkorban a külsõ motivátor, a ju-
talom). 

Teklát a jó versenyeredmények ösztönzik (õ is 12 éves,
de leányként jellemzõen egy lépéssel elõbb jár, ám ez még min-
dig rövid távú cél). 

A nyolcadikos Jankát a továbbtanulás, a pályaválasz-
tás motiválja, „elképzelem a helyet, ahol szeretnék dol-
gozni, és jól érzem majd magam” (hosszú távú cél).

Mi az, ami életetek végéig motiválni fog titeket?
Hosszabb idõtávra kívánta terelni a gondolatokat a kér-
dezõ. Bencét a siker, Teklát a család, Jankát pedig a bol-
dogság. Személyiségükkel, életkorukkal, elõzõ válaszaik-
kal koherens választ adtak.

Egy költõt mi motivál? A mûsorvezetõnek ez a kérdé-
se nagyon tetszett nekünk, mert az absztrakciónak egy
magasabb fokán kellett gondolkodniuk a gyerekeknek.

Bence válaszolt, azonnal: egy költõt az motiválhat,
hogy a gondolatait és az érzelmeit terjeszteni szeretné!
Célja lehet, hogy több ember értékelje a költeményeit.

Van-e, akit nem lehet motiválni? Erre a kérdésre
Janka olyan érett választ adott, ami tanulmányunk je-
lentõségét támasztja alá. Szerinte mindenkit lehetne mo-
tiválni, de nem mindig találjuk meg, mivel! Hogyan jö-
hetünk rá, mivel lehet? Tekla konkrét javaslata: meg-
kérdezzük, s biztatjuk. Bence szerint magát kell motivál-
nia mindenkinek. A személyes felelõsséget említi, de mi
értjük ebben a környezet, benne a pedagógus felelõssé-
gét is. Mert – bár nem ugyanazon a szinten, s nem azonos
okból, de – a gyermekekben a természetes motiváltság
mindig megvolt, s megvan. 

Irodalomjegyzék
Boritsné Helle Anna (2016): Negyedik osztályos ta-

nulók tanulási motivációjának változása 8 év alatt. Szak-
dolgozat, BME MPT, Nagy-Czirok Lászlóné

Réthy Endréné: A tanítás-tanulási folyamat motivá-
ciós lehetõségeinek elemzése Akadémiai Kiadó, Buda-
pest, 1988

Réthy Endréné: Motiváció, tanulás, tanítás, Nemzeti
Tankönyvkiadó, Budapest, 2003

Tóth László (2004): Pszichológiai vizsgálati módsze-
rek a tanulók megismeréséhez. Pedellus Tankönyvki-
adó, Debrecen

Internetes források
Halas Rádió 2016. április 28. Diákszerviz magazin:

http://www.halasradio.hu/hangalbum/sermon/2446-
musorvezetonkkel-maroti-bence-jager-tekla-es-
tihanyi-janka-fazekas-altalanos-iskola-beszelgetett-a-
motivaciorol-motivaltsagrol

https://hu.wikipedia.org/wiki/Z_gener%C3%A1ci%
C3%B3 (2016.03.26.)

„Az öröm
képessége kifejleszthetõ,

elsajátítható: ez az igazi útra való tudás
az életre egy gyereknek.”

Winkler Márta: Örömre nevelni 
Savaria University Press 2016
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Mi is az a disputázás? A pedagógiai módszertanban
olyan, vitakultúrát fejlesztõ játékot jelent, melynek
versenyformája is létezik. A résztvevõk nem csupán sa-
ját véleményük mellett érvelnek; „A felkészülés során a
csapatok összegyûjtik a tétel igazsága mellett és ellen szóló
érveket is, hiszen személyes meggyõzõdésük nem játszik sze-
repet abban, hogy állító vagy tagadó szerepben kell-e vitáz-
niuk. A nézõpontváltással lehetõség nyílik arra, hogy az el-
térõ véleményeket is megismerjék. Megtanulják, hogy azo-
nos dolgokról másként is lehet gondolkodni, s megértik, hogy
az övéktõl eltérõ vélemény mellett is szólhatnak érvek.” Ez
egyfajta közösségi játék, mely számos képességet fej-
leszt is egyben. Ezenkívül felkészülés is azokra a techni-
kákra, amelyek segítségével a vita sikeresen folytatha-
tó, s amelyek egyben életre szóló technikák is. Sikere-
sebb ember is lehet az, aki ebben a játékos formában
megtanulja, hogyan gyûjtse, rendszerezze és adja elõ a
szükséges ismereteket és érveket. Kritikai gondolko-
dásra nevel, s megtanít álláspontunk minél sikeresebb
érvényesítésére. Hazánkban 1993-ban indult el a dis-
putamozgalom Karl Popper nevéhez fûzõdõ változata, s
magyar sajátosság, hogy negyedik osztálytól lehet be-
kapcsolódni a vitába, valamint az is, hogy kidolgozott
tanmenet is készült hozzá.1

A pedagógiai munkám során azt tapasztalom, hogy
egyre több gyerek kommunikációs képessége rendkívül
alacsony szintû. Szegényes szókinccsel érkeznek
az általános iskola elsõ osztályába, így nagyon nehe-
zen tudják kifejezni magukat, s alig tudják összefüg-
gõen elmondani gondolataikat. Ezenkívül kevésbé
tudják tolerálni egymást, alig tudnak együttmûköd-
ni, gyakran még egymás meghallgatása is nehézséget
jelent.

A NAT elõzõ2 és jelenleg hatályos változata is a fej-
lesztési területek között említi a kritikus gondolkodást,

a kreativitást, a kezdeményezõképességet, a problé-
mamegoldást, az együttmûködést, a kockázatértéke-
lést, a döntéshozatalt, az érzelmek kezelését, a kapcso-
lati kultúrát, a társas toleranciát, mely fejlesztési terü-
letek megegyeznek azokkal a területekkel, melyeket a
disputával is fejleszthetünk. 

Bár magát a disputa programot csak negyedik osztály-
tól ajánlják, több játék, valamint professzionális irányí-
tással a kritikai gondolkodást fejlesztõ3 és a kooperatív
technikák4 is alkalmasak a tevékenység elõkészítésére. A
továbbiakban azokat a disputára felkészítõ játékokat sze-
retném bemutatni, melyeket rendszeresen használok a
másodikosaimmal, illetve szeretnék ötletet adni, hogy
melyik tantárgyhoz, milyen témakörhöz kapcsolódva ér-
demes alkalmazni azokat. Persze a tanítók fantáziája,
kreativitása határtalan, így biztosan egy kis átalakítással
más órákra is bevihetõk a játékok.

„Folytasd a mozdulatot!” típusú „…játékok arra szol-
gálnak, hogy fejlõdjön a gyerekek empatikus képessége, meg-
tanulják megérteni és használni ezt a jelzésrendszert is.”5

A kreativitás és a figyelem fejlesztéséhez is nagyban hoz-
zájárul. Bemelegítõ, ráhangoló játékként bármelyik év-
folyamon játszhatjuk. 

Játékleírás: A csapat körben áll. „Egy gyerek a kör köze-
pére áll, és egy jellegzetes cselekvést mimetizál, pl.: fésülködik.
Ezt addig folytatja, amíg valaki azt nem mondja: Stop! Az il-
letõ középre áll, „átveszi” a fésülködõ mozgás utolsó mozza-
natát, majd saját mozdulatsorral folytatja.”6

A „Bumm!” játékot a figyelem és a gyors reakció fej-
lesztésére használhatjuk. Én ezt a játékot a nyelvtanórái-
mon használom. Ez a játék nagyon jól variálható, hiszen
a j-ly gyakorlásától kezdve, a magánhangzók idõtarta-
mának megkülönböztetésén át a kiejtéstõl eltérõ helyes-

Kádárné Varga Szabina Disputázás elõkészítése
alsó tagozaton
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írású szavakig, vagy a mondatfajták, szorzótábla gyakor-
lására is nyugodtan lehet használni. 

Játékleírás: A játékosok körben állnak. A játékvezetõ
a kör közepén áll. Hirtelen kimondja a „bumm” szót, és
ezzel egy idõben rámutat valakire, akinek gyorsan le kell
guggolnia. Gyorsan reagálnia kell viszont a mellette álló
két játékosnak, akik egymásra nézve és egy pisztolyt for-
málva a kezükkel egymásra mutatnak. Aki elõbb mond-
ja a „bumm” szót, az benn marad a játékban, a másik ki-
esik. Ha nem akarjuk, hogy kiessen bárki is, játszhatjuk
úgy is, hogy a gyorsabban válaszoló megy be a kör köze-
pére, a lassabb pedig a helyén marad.

Variációja: A „bumm” szó helyett j-s vagy ly-s szót
mondok, akire rámutatok, annak le kell guggolnia, s
a mellette álló két gyereknek pedig meg kell monda-
nia, hogy j-vel vagy ly-vel kell mondani a szót. Aki
hamarabb mondja a jó megoldást, az folytathatja a já-
tékot. 

A „Noé bárkájá”-t a figyelem- és emlékezetfejlesztõ
gyakorlatok közé sorolhatjuk. A figyelmen kívül a rövid-
és hosszú távú memória fejlesztése is nélkülözhetetlen a
tanulási folyamatokban. Ezt a játékot tudom ajánlani
akár környezetismeret-órára, vagy olvasásóra, ének-
vagy technikaóra elején ráhangolódó játéknak az állatok
témakörhöz. 

Játékleírás: Körben állunk, a kör közepén a játékveze-
tõ áll. A játék elején elmeséljük vagy felelevenítjük Noé
történetét. Ezután megbeszéljük, hogy milyen állatot visz
fel Noé a bárkájára, pl. elefántot. Ebben az esetben, aki-
re rámutat a játékvezetõ, annak a karjával kell imitálnia
az elefánt ormányát, s a két oldalán álló játékosnak pedig
az elefánt nagy füleit kell kézmozdulatokkal eljátszania.
A következõ körben már egy másik állatot is beviszünk a
játékba, s ezt öt-hat vagy a gyerekek fejlettségétõl füg-
gõen, akár még több állatot és szereplõt vihet fel Noé a
bárkájába.

Az imitációs készségek, fantázia, kreativitás fejleszté-
sére az „Add tovább a mozdulatsort!” elnevezésû játék
kiválóan alkalmas. Ezenkívül még nagyon szórakoztató
is! A hosszúsága (kb. 30 perc) miatt viszont nem a taní-
tási órán szoktuk játszani. A szabadidõ hasznos eltöltésé-
re remekül szolgál ez a játék. Nem korosztályhoz és nem
tantárgyhoz kötött.

Játékleírás: Néhány (4-5) játékos kimegy a helyiségbõl.
„A bennmaradók megegyeznek egy mozdulatsorban, valami-
lyen tevékenységben, lehetõleg jelenetszerû formában. Pl. va-
laki egy szöget üt a falba, de véletlenül az ujjára üt, megsebe-
sült, a másik ezt észreveszi, segítségére siet, bekötözi a sebét.
Ezután behívnak egy játékost. A bentiek közül valaki eljátsz-
sza neki ezt a jelenetet. Aztán újabb játékost hívnak be, most
az elsõ behívott játssza el ugyanazt a másodiknak és így to-
vább. Végül, amikor már mindenki játszott a behívottak kö-
zül, a legutolsó elmeséli, mit értett meg az elõzõ játékból.”7

Legvégül pedig az eredeti történetet is eljátssza valaki a
bent lévõk közül. Így össze lehet hasonlítani az eredeti
történetet a kialakulttal.

A „Kinek a keze (lába)?” a figyelemfejlesztõ játékok
közé sorolható. Fontos része a fejlesztésnek, mivel a fi-
gyelem a tanulás alapját, energetikai bázisát adja. Elõké-
szíti az észlelést, mintegy ráhangolja a gyereket az adott

tárgyra, eseményre. Befolyásolja az emlékezeti teljesít-
ményt, segíti a feladatmegoldását. Matematika-, olva-
sásóra elején bármelyik alsós évfolyamon bevethetjük
ezt a játékot. Készüljünk fel arra, hogy eleinte nagyon
hamar befejezõdik ez a játék, de késõbb, ahogy ügyesed-
nek, fejlõdik a figyelme a gyerekeknek, egyre több idõt
fog igénybe venni.

Játékleírás: Üljünk körbe! A gyermekek tegyék fel
mindkét kezüket a padra vagy az asztalra (ha a szabad-
ban vagyunk, akkor tegyék egymás térdére)! A lényeg az,
hogy a bal és a jobb kezük között ott legyen a szomszéd-
juk egyik keze. A kezek sorrendje számít! Az elsõ gyer-
mek a tenyere megemelésével jelzésszerûen rácsap a pad-
ra, illetve a szomszédja térdére. A mellette lévõ kéznek
megfelelõ ritmusban rögtön emelkednie kell, és így to-
vább. Aki eltéveszti, az a háta mögé teszi a „hibázó” ke-
zét. Ha már elég gyorsan megy a játék, akkor úgy tehet-
jük nehezebbé, hogy ha valaki kettõt csap, azzal megfor-
dítja a játék irányát.

Az „Elnök–titkár” elnevezésû játék aktivizálja a szó-
kincset, összehangolja a mozgást a beszéddel, valamint
fejleszti a verbális emlékezetet. „… Szervesen kapcsolódik
a kognitív mûveletek végzéséhez, a kategorizáláshoz, az
egyeztetéshez, a megkülönböztetéshez, analógiás gondolko-
dáshoz.”8 Mivel ez egy nagyon összetett játék, sok gyakor-
lásra van szükség. Elsõ osztályban is lehet természetesen
játszani, de ha azt akarjuk, hogy sikerélményük legyen a
gyerekeknek, mindenféleképpen jól be kell tanítani ne-
kik a mozdulatsort. Mi elõször állatnevekkel játszottuk,
mert szerintem ebben a témában a legnagyobb a szó-
kincsük a gyerekeknek. Lehet nyelvtanórán a szófajok
gyakorlására is felhasználni, pl. csak fõneveket mondja-
nak, vagy csak igéket.

Játékleírás (eredeti): „A játék alapjaként egy mozgássort
kell ritmusra elsajátítani. Megéri a fáradságot. A legjobb, ha
a gyermekek körben ülnek, de ha már gyakorlottak a mozgás-
sor elvégzésében, akkor a helyükön is maradhatnak. Minden
gyermeknek páros kézzel egyszerre kell végeznie a következõ
mozdulatokat:

1. a két térdünkre csapunk,

2. tapsolunk,

3. a jobb kezünkkel (JK) csettintünk,

4. a bal kezünkkel (BK) csettintünk.

Ha már mindenkinek jól megy a mozgás, akkor tovább-
léphetünk. Az elsõ gyermeket elnevezzük elnöknek, a töb-
biek ülési sorrendben egyes, kettes, hármas stb. lesznek.
Egyszerre elkezdjük a mozgássort. Az 1 – 2. ütemet mindig
együtt, csendben végezzük, a 3 – 4. ütemet mindig beszéd-
del kíséri a soron következõ játékos. A két kéz csettintésé-
nek ütemére az elsõ gyermek, vagyis az elnök a saját nevét
mondja: elnök (JK), majd a mellette ülõét: titkár (BK). Az
elsõ két ütem ideje alatt a titkár figyel, és együtt mozog az
összes gyermekkel, majd a 3. ütemre megismétli a saját ne-
vét: titkár (BK), és a 4. ütemre szólítja az egyest. És így to-
vább…
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Ha már jól megy a játék, megváltoztathatjuk a sorrendet,
bárkit lehet szólítani. Aki nem tartja a ritmust vagy nem fi-
gyel, az kiesik. A szólítást nem lehet visszaadni!”9

Egyszerûsített változata: Én ezt a játékot úgy játszom a
másodikosaimmal, hogy a JK csettintésre mond egy ál-
latnevet, majd az ütemet tartva a BK csettintésre mond
egy másik állatnevet is az elsõ játékos. A bal oldalán ülõ
gyermek a JK csettintésre megismétli az elsõ játékos által
BK csettintésre mondott állatnevet, majd az ütemet tart-
va BK csettintésre mond egy újabb állatnevet, s ez így ha-
lad tovább körbe. Ennél a változatnál is kiesik a játékból
az, aki nem tartja a ritmust, vagy olyan állatnevet mond
a BK csettintésnél, ami már szerepelt korábban. Ezt ad-
dig játszhatjuk, amíg egy játékos marad. (Óramutató já-
rásával megegyezõ irányba haladunk!)

Nehezebb változata: A csettintések ütemére egymással
logikai kapcsolatban álló szavakat kell mondani, s a már
elhangzott szavakat nem szabad megismételni.

A játékokon, technikákon kívül természetesen magát
a disputa módszert is lehet alkalmazni már második osz-
tályban. A disputázás alapjait, illetve az együttmûködést
(mely az osztályomban eleinte nagyon nehezen ment)
remekül el lehet sajátíttatni így a kisiskolásokkal. Az én
osztályomban bevált, ezért már második osztálytól aján-
lom az Egyedül, kettesben, együtt módszert, mely csak
4-5 percet vesz igénybe. Leginkább olvasás- vagy kör-
nyezetismeret-órán tudom elképzelni akár új anyag fel-
dolgozásánál, akár összefoglalásnál. Ennek a módszer-
nek a lépései következõk:

1. A tanár feltesz egy kérdést az osztálynak, amely az
elõadásnak arra a részére vonatkozik, amit a tanulók az
elõbb hallottak. Ez kapcsolódhat az adott olvasmányhoz
is, például a tavasz témakörnél második osztályban.

2. Mindenki megfogalmazza a válaszát, majd megoszt-
ja partnerével, és figyelmesen meghallgatja a párja vála-
szát is. 

3. Majd ketten megfogalmazzák egyeztetett válaszu-
kat. 

4. A tanár felszólít 3-4 párt, hogy adjanak beszélgeté-
sükrõl 30 másodpercnyi összefoglalót.

Egy másik változata ennek a módszernek a Ketten,
négyen, együtt. Ebben az esetben elõször párokban fo-
galmazzák meg gondolataikat, majd négyesben beszélik
meg a párok véleményét, és végül négyen fogalmazzák
meg egyeztetett válaszukat. Majd a kiválasztott szószó-
lók elmondják az összefoglaló beszédeiket.

A másik ilyen módszer a T-táblázat, egy nagy T betû
két oldalára rendezzük el a témával kapcsolatos pozitív,
illetve negatív reflexiókat. Ez hasznos módja a téma po-
larizálásának, hiszen szükség van arra, hogy a diákok
pozitív és negatív asszociációkat és jelentéseket is meg-
fogalmazzanak. Kisgyerekeknél a T betû helyett én pél-
dául, amikor az õszi témával kapcsolatos olvasmányok-
ba kezdtünk bele, akkor egy õszi fát rajzoltam fel egy
nagy lapra (csomagolópapír), s annak a két oldalára he-
lyezték el a gyerekek az õsszel kapcsolatos pozitív és ne-

gatív gondolataikat. A fa egyik oldalára a „Szeretem az
õszt, mert…”, a másik oldalára pedig a „Nem szeretem az
õszt, mert…” felirat került fel a táblára. Elõször 3 kis la-
pot kaptak, s meg kellett próbálniuk mind a háromra ír-
ni egy-egy érvet ezzel kapcsolatban, majd a megfelelõ
oldalra kellett elhelyezni a táblán a gondolataikat tar-
talmazó kis lapokat. Abban az esetben, ha egyforma
gondolatokat fogalmaztak meg, akkor azokat egymás
tetejére tettük. Természetesen, ha valakinek több lap-
ra volt szüksége, az kapott még, illetve ha menet köz-
ben jutott még eszébe olyan gondolat, ami nem szere-
pelt már a táblán, akkor azt is leírhatta és feltehette a
megfelelõ helyre. 

A tapasztalatom az, hogy amióta ezeket a játékokat és
a disputa módszert, a vitakultúrát megalapozó tevékeny-
ségeket alkalmazom óráimon, a gyerekeknek nõtt a szó-
kincse, s ennek köszönhetõen sokkal változatosabban,
érthetõbben próbálják megfogalmazni a gondolataikat.
Ami még nagyon fontos eredmény, hogy toleránsabbak
lettek egymással, könnyebben tudnak együttmûködni a
társaikkal.
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Mindig a maguk helyén!
Valamennyien tudjuk, hogy legtöbb fogalmunkat

több hasonló jelentéstartalmú szóval is kifejezhetjük. Ha
valami nem jó, valamit nem tartunk jónak, arra a leg-
gyakrabban azt mondjuk: rossz. De igen helyesen hasz-
náljuk ugyanebben az értelemben: a gyatra, gyenge, hit-
vány, alkalmanként a selejt vagy éppen a silány szavaink
valamelyikét. Ha még erõteljesebb kifejezéssel kívánunk
élni, azt is mondhatjuk: semmirekellõ, semmirevaló,
semmitmondó, semmittevõ, netán ócska, vacak. Csak az
nem mindegy, hogy mikor és minek a kifejezésére hasz-
nálunk egy-egy szót! 

Egy már megvásárolt, de rosszul mûködõ órára mond-
hatom, hogy selejtes, de a rossz idõ nem lehet selejtes, de
még gyenge sem, mert az meg esetleg – fõként a téli hóna-
pokban – éppen enyhébb, jobb, az elõzõhöz képest kelle-
mesebb idõt jelent. Ellenben, a föntiek közül, a hír sza-
vunk jelzõjeként csak a rossz szót választhatjuk. 

Állandó szókapcsolataink egy-egy szavát – a kicseré-
lendõ szó, avagy éppen a teljes szókapcsolat átvitt jelen-
tése miatt – nem szabad egy másik szóval helyettesíteni.
Az említett szinonimákat tekintve nem mondhatjuk azt,
hogy ’hitvány pénz nem vész el’. A rossz pénz ma már le-
het értéktelen, már semmit sem érõ, de a mondás, a vál-
tozásoktól függetlenül, csak így érvényes: „Rossz pénz
nem vész el = a) ritkán szokott annak baja történni, ami-
tõl nem sajnálna megválni az ember; b) (tréf) ‹rendsz.
szólásszerû használatban:› nem kell azt a gazfickót félte-
ni, majd elõkerül, hazajön magától is”1,egy másik jelen-
tésben pedig: „Ismerik, mint a rossz pénzt = sokan isme-
rik, sokan tudják róla, hogy jópipa. 2

Íme, az összegyûjtött példák:
’megkötötték az ebet a karóhoz’ 
Helyesen: „Köti az ebet a karóhoz [táj: a lõcshöz] = a)

nagyon fogadkozik, mindent ígér, mindennel biztat; b)
(táj) valótlan dolgot erõsítget, bizonygat.”3

’nem csinál semmit, csak a kerítést támogatja’
Helyesen:„Akerítést támasztja 4= lopja a napot. (nép, tréf)” 
’állapotát látva a napjai meg lesznek számlálva’ 
Helyesen: „Meg vannak számlálva a napjai = már csak

nagyon rövid ideig élhet vki, v. nem sokáig tarthat vmi.”5

’kellemetlen szájízt hagy maga után’
Helyesen: „Rossz [keserû] szájízt hagy maga után [ Rossz

v. keserû szájíz marad utána az emberben]=vmi kellemet-
len emléket, rossz utóérzést hagy maga után.” 6

’ehhez hasonlót még nem pipáltam’

Helyesen: „Ilyet [olyat] még nem pipált = ilyet v. olyat
még sose látott, sose tapasztalt. (tréf)7

’karóval verheted a nyomát’
Helyesen: „Ütheti (már) [rég: üsd] bottal a nyomát =

hiába keresi, nem látja többé, mert eltûnt v. számára el-
veszett vki, vmi.”8

’a vita hevében a másikra dobta a vizes lepedõt’
Helyesen: „Ráhúzza [ráteríti v. ráborítja] vkire a vizes le-

pedõt = a) rábizonyítja mulasztását, hibáját, bûnét, és ez-
zel lehetõvé teszi, hogy elbánjanak vele, ellássák a baját;
b) (ritk) rápirít vkire.”9

Mivel fõként régi, de még napjainkban is használatos
szólásaink eredete sokak számára ismeretlen, könnyen
egybekötik õket. E változtatások ismert fajtája a szólás-
keveredés, amikor is két, alakban vagy jelentésben egy-
máshoz némileg hasonló szólást úgy kevernek össze, hogy
eredményeként egy harmadik keletkezik.

Szóláskeveredés eredményeként jött létre. Ide sorol-
hatók a következõk is: 

a ’kígyót-békát összehord’ alak a „Kígyót-békát (rá)kiált
[(rá)mond v. kiabál v. kiáltoz v. rég: okád] vkire = minden
rosszat ráfog, aljasul rágalmazza.”10 és a „tücsköt-bogarat
összehord [összebeszél] BIZ., PEJ. a) válogatás nélkül min-
denfélét beszél, összehord; b) vkirõl: mindenféle buta rá-
galmat terjeszt vkirõl”11 állandó szókapcsolatokból.

Milyen ember az, akinek ’vaj van a füle mögött’? A vá-
laszt nem tudom, de azt igen, hogy igen hasonlatosak
egymáshoz azok az emberek, akik közül egyiknek „Sok
(kutyaság) van a füle mögött = nem valami megbízható
ember; vmi titkolni, rejtegetni valója van. (biz)”12, a má-
siknak pedig „Vaj van a fején [táj: a füle mögött] = csínyt
v. (kisebb) bûnt követett el, ludas vmiben (bár még nem
bizonyították ezt rá). (gúny)13 E szókapcsolat-jelentést
erõsíti az „Akinek vaj a fején, ne menjen a napra! [Ha vaj
van a fejeden, ne állj a napra!] = ha vki ludas vmiben,
jobb, ha meghúzza magát.”14

Ha valakik összevesznek egymással, akkor nem a port
rúgják össze, hanem –képletesen szólva – a patkót: „Ösz-
szerúgja vkivel a patkót = összevész, összekap vele.”15 A
port jókedvünkben rúgjuk vagy verjük föl, például mu-
latság közben. Errõl tanúskodik az alábbi szókapcsola-
tunk: „Rúgja a port … = a) tüzesen, hevesen táncol; b)
táncolva mulat. (nép)16

A példák sorát folytathatnánk, de a bemutatottak is szó-
lásaink, szóláshasonlataink, közmondásaink helyes hasz-
nálatára sarkallnak mindnyájunkat, már csak azért is, hogy
nyelvünk ’virágaiban’ még sokáig gyönyörködhessünk.

E cikkbeli nyelvi témáinkat három szerkezeti egységben találják meg kedves ol-
vasóink. Az elsõben állandó szókapcsolataink használatában elõforduló kisebb-
nagyobb nyelvi és stiláris vétségekre, a másodikban egy helyesírási nehézségre,
míg a harmadikban – igeragok, valamint az egyik jól ismert köznapi szavunk kap-
csán – nyelvtörténeti érdekességekre irányítjuk az érdeklõdõk szíves figyelmét.

D. Kenedli Eszter Anyanyelvi figyelõ
Hogy is írjam, hogy is mondjam?
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Kell-e vesszõ, avagy mégsem?
A mint kötõszónk elõtti helyes vesszõhasználatra vo-

natkozó kérdés a leggyakoribbak között merül föl. 
E kérdésre A magyar helyesírás szabályai 12. kiadásá-

nak 244.c), a 250.b) és a 251. pontjai igazítják el a kér-
désre választ keresõket.

• A mint kötõszóval bevezetett hasonlítás önálló tag-
mondatnak számít, ezért elé mindig vesszõt kell tenni
(Piros, mint a pipacs.).

• Vesszõ kerül a hasonlító több, mint szerkezetben lé-
võ mint elé (Öt több, mint négy.)

• Ha a mint kötõszó beszédszünetekkel határolt köz-
bevetést vezet be, akkor a közbevetés gondolatjelek, zá-
rójelek vagy vesszõk közé kerül: A szomszédunk – mint
kiválóan képzett mérnök – magasabb beosztásba került;
A szomszédunk (mint kiválóan képzett mérnök) maga-
sabb beosztásba került; A szomszédunk, mint kiválóan
képzett mérnök, magasabb beosztásba került.

• Ha több mint alakulat – a ’majdnem’ ellentéteként –
a mondanivaló tartalmának erõsítésére, nyomatékosítá-
sára szolgál, nem pedig összehasonlításra, akkor a mint
elé nem kell vesszõ (Több mint négy évig volt távol.)

• Nem teszünk vesszõt a mint elé akkor sem, ha e szó:
a) állapotot jelölõ szó, szókapcsolat elõtt áll: A kollé-

ganõm mint osztályfõnök  = (osztályfõnökként) vett
részt a megbeszélésen. 

b) minõséget jelölõ szó, szókapcsolat elõtt áll: Õt min-
dig mint megalkuvást nem ismerõ embert tisztelték.17

Mit mondhatnákannak a férfinek?
Valószínûleg valamennyien hallottunk már ilyen vagy

ehhez hasonló mondatokat: ’Én szebbet tudnák rajzolni,
ha engednék’; ’Ilyet meg se látnák’; ’Ha az õ helyében
volnák, meg se hallanám azt, amit mondott.’ 

Az állítmány a fenti mondatokban helyesesen: tud-
nék, látnék, volnék.

Milyen ok áll e hibatípus hátterében?
A válasz igen egyszerû. Ha igeragozási rendszerünket

áttekintjük, azt láthatjuk, hogy abban teljességgel érvé-
nyesül egyik magánhangzó-törvényünk: a magánhangzó-
illeszkedés törvénye. A hangrend és az illeszkedés szorosan
összetartozik. A hangrend egy, már kialakult nyelvi álla-
potot, helyzetet tükröz, az illeszkedés viszont mozgást,
variabilitást feltételez, azt fejezi ki, hogy a szótõbeli ma-
gánhangzó/k/éhoz hasonló hangszínû magánhangzók
szükségesek a kapcsolódó toldalékokban. Az illeszkedés a
magyar nyelvben elõreható, vagyis a szótõ határozza meg
a toldalék magánhangzójának minõségét, milyenségét.
Az illeszkedés alapvetõ feltétele, hogy a toldalékoknak
legalább két változatuk legyen: egy magas és egy mély ma-
gánhangzós. Ha a kapcsolandó toldaléknak egyalakú, pl.:
az -ért rag esetében, akkor illeszkedésrõl nem beszélhe-
tünk, ilyenkor a toldalék illeszkedés nélkül járul a tõhöz.
Kivételként tartjuk számon az elbeszélõ múlt egyes szám
elsõ személyû alakjait, melyekben csak mély magánhang-
zó van: lát|ék, hall|ék, de ez az igealak köznyelvünkben
ma már jószerivel nem ismert, nem használatos.

Az igékhez kapcsolódó módjelekre ugyancsak érvé-
nyes a magánhangzó-illeszkedés törvénye (pl.: olvas|na,
olvas|nának; néz|ne, néz|nénk). Mai köznyelvünk lé-

nyegében egyetlen kivételt tart számon: az igék feltételes
mód egyes szám elsõ személyû alakjait, melyekben mély
hangrendû szavak után is magas hangú módjel kapcsoló-
dik (pl.: lát|nék, tud|nék). Korunkra az egyszerûbb meg-
oldásra, az egyszerûsítésre, a kivételek eltörlésére, a kirí-
vóbb nyelvi jelenségeknek a többihez való hasonításra
való törekvés a jellemzõ. Föltehetõen emiatt bukkannak
föl – többek között – a hibás igealakok. Használatukat
azonban föltétlenül kerülni kell, mert megbontják az egy-
séges, irodalmi és köznyelvi normát. Ma már az igényes
nyelvhasználók többsége furcsállja az (én) lát|nák,
tud|nák igealakokat, de legalább ennyire fontos, hogy
ne homályosodjék, tûnjék el a nyelvi és jelentésbeli kü-
lönbség (pl.: az (én) lát|nék, (õk) lát|nák, az (én)
tud|nék, (õk) tud|nák igealakok között. 

Fogósabb kérdés a ’férfi’ szavunk toldalékolásának mi-
kéntje. Mai köznyelvünkben e szó mindkét magánhang-
zója (é, i) magas. Ugyanazok a magánhangzók találhatók
benne, mint az Évi vagy a néni fõneveinkben. Ez utóbbia-
kat így ragozzuk: Évi|tõl, Évi|nek; néni|tõl, néni|nek.
Vagyis így kellene írni és ejteni – állítják többen – a ’férfi’
szavunk toldalékolt változatait is: férfi|tõl, férfi|nek.
Csakhogy a magyar nyelv i hangjai hangtörténeti okokból
különböznek egymástól: némelyik után mély hangú tol-
dalék kívánkozik. Azt mondjuk: híd|on, hív|om, víg|an.
Ez az i hang ugyanis a régi magyar nyelvben mély volt.
18Ilyen mély hang van a fér|fi szó második szótagjában, to-
vábbá e fõnév valamennyi származékában is (pl.: fi|am,
fi|atal, fi|úcska. A férfi szavunk többes számát sem mond-
juk így: férfiek, de az -s képzõs alakját sem férfies alakban.

Arany János mûvében is így olvashatjuk:
„De Hunort a szép dal fölverte kobozzán,
Eljõ, ivadékát firól-fira hozván;”19
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Fonyódi Gábor

SZABADULÓ
Most benne vagy a pácban! Fogva tartanak a villámmal jelzett mezõben. A körök ge-
nerátorok, közöttük áram kering, ne közelíts hozzájuk! Szerencsére van egy távirányí-
tó, amivel megszakíthatod az áramkört, de csak akkor, ha a megfelelõ gombokat nyo-
mod meg rajta. Minden generátoron (körben) van egy szám és egy szó. Mindig két
sszzoommsszzééddooss  ggeenneerrááttoorr  kköözzöötttt  sszzaakkíítthhaattoodd  mmeegg az áramkört. Ahhoz, hogy szabadulj,
ttööbbbb  ffeellttéétteellnneekk  kkeellll  tteelljjeessüüllnniiee,, amit a távirányító gombjai is jeleznek:

Detektíviskola
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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

FELADATBANK – ÚJDONSÁG! 
Az OFI kísérleti tankönyveinek új, korrigált változatai (évfolyamonként ren-
dezve, egyszerûen, egy kattintással elérhetõen)

ONLINE SZAVAZÁS – mert az Ön véleménye is fontos

! A kisebb gyerekekkel való foglalkozás egyszerûbb feladat, nem igényel olyan
magas szintû elméleti képzettséget, mint a szaktanári munka.

! A tanítóé rendkívül összetett munka, mely kiemelkedõ képességeket és
magas színvonalú szakmai felkészültséget kíván, ezért ennek megfelelõ
kiválasztás, képzés és bérezés volna indokolt.

! Nem tudom.

! Nem, elegendõ, ha szabadidõben beszélgetünk azokkal, akik igénylik.
! Jó volna, de ahhoz, hogy ne maradjunk le a tananyaggal, ilyesmire nem nagy-

on szánhatunk idõt.
! Igen, mert az önkifejezés alkalmainak biztosítása nemcsak a motiváció fen-

ntartása, hanem a kommunikációs képességek fejlõdése szempontjából is
kiemelkedõ jelentõségû.

OLVASÓINK KÜLDTÉK
Ahol bárki számára lehetõséget biztosítsunk – akár anonim módon is –
ötleteinek, óra- és feladatterveinek közzétételére.

tanito@sprintkiado.hu

Legyen partnerünk Ön is
a közös nevezõk
keresésében,
megfogalmazásában!

! A tanítók munkája nem igényel éppoly magas szintû szakmai felké-
szültséget, mint a tanároké, ezért indokolt minõségi különbséget
tenni közöttük? (Lásd: felvételi ponthatárok, a képzés színvonala,
bérezés.)

! Ön szerint kötetlen, szabad beszélgetésre érdemes napi szinten idõt
tervezni a tanítás részeként?
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