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Az „én kislányom” három évvel ezelõtt vált tanköteles-
sé. Képzeljenek maguk elé egy gyereket, aki öklével a
szájában, könyékig nyálasan, rúgva, harapva, artikulá-
latlanul bömbölve érkezett az iskolába. A pedagógussal
semmiféle kommunikációra nem volt képes. A folyosó-

ról nem lehetett becsalogatni az osztályterembe. A folyo-
sói kanapén ülve vagy alatta csúszkálva tombolt, õrjön-
gött. Rövid idõn belül magántanuló lett. 

A család, ahonnét a kislány érkezett, nyolc gyermeket
nevelt abban az idõben. Az apa és az anya is nyolc osz-
tályt végzett. A tanulóm az ötödik a családban a gyere-
kek sorában. (2015-ben megérkezett a kilencedik és
most várják a tizedik testvért. A gyermekek gyámság alá
kerültek, a nagymama gondozza õket.)

Palya Bea*

MMiillyyeenn  ttaannííttóótt  kkíívváánnookk  ssaajjáátt  ggyyeerrmmeekkeemmnneekk??
A tanító azt fogja átadni a gyermekemnek, amilyen õ maga. A kisu-
gárzására, a hangjára, a nézésére, a mosolyára, a vele átélt élmé-
nyek hangulatára fog emlékezni a kislányom. Én is erre emlékszem az
én tanítóimból, s nem arra, hogy mit mondott, amikor írni tanított.
Ezért hát olyan tanítót szeretnék, aki jóban van magával. Szeret élni.
Dolgozik magán, jártas az önismeretben. Jelen tud maradni. Tartja
a határait. Idõben vesz levegõt. Figyel a gyermekemre, intuitív, képes
ráhangolódni. Ismeri a közösségépítés csínját-bínját. Kreatív, játé-
kos. És persze nagyon jó a humora…

Üzenet a tanítóknak

* Prima díjas és kétszeres Artisjus díjas dalszerzõ, énekes, elõadómû-
vész és író, a magyar zenei színtér egyik meghatározó alakja.
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TANÍTÓK A NYOMORÚSÁG KÖZEPÉN

A sokszorosan hátrányos helyzetû gyerekek jövõjérõl felelõsen gondol-
kodni nem lehetséges azok munkájának megismerése nélkül, akik nem
pusztán beszélnek a reménytelenség felszámolásáról, hanem tesznek ér-
te. Akik nemcsak fáradhatatlanul dolgoznak nap mint nap, hanem mûkö-
dõképes válaszokat is képesek megfogalmazni az évtizedek alatt felhal-
mozódott kihívásokra. (A szerk.)

Tari Réka Az „én kislányom”
története

! ! !
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Az „én kislányom” az elsõ év követelményeit nem tel-
jesítette. Következett a második év. Az elsõ év esemé-
nyei ismétlõdtek, de közben megtanult csúnyán beszél-
ni. Következett az újabb magántanulóság, ami ismét év-
ismétléssel zárult. Szakszolgálati idõpont-egyeztetések
jöttek, mert a szülõ nem vitte el a gyermekét a vizsgála-
tokra, majd gyámügyi felszólításra mégiscsak sor került
rá. A várva várt szakvélemény eredménye: középsúlyos
értelmi fogyatékosság.

Az „én kislányom”
2015 szeptemberében
érkezett meg hozzám.
Volt egy-két hisztis,
„nyálban forgó pilla-
nat”, de amint megér-
tette, hogy a javát aka-
rom, elmúltak a problé-
mák. Helyette ki akart
magának sajátítani,
mellettem ülni, velem
dolgozni, hogy csak és
mindig vele foglalkoz-
zam, õ ezt AKARTA.

Elindultak a napok, a hetek, a kicsi lány hol velem ült,
hol az ölemben, fogtam a kezét, nyugtatgattam. Lyukas

órám nem volt, mert más pedagógussal nem akart dol-
gozni. A „Szelídíts meg” idõszak következett. Rengeteg
dicsérettel, lelki simogatással. Féltem, hogy vajon sike-
rül-e az elengedés. Elõször csak próbálkoztunk: – Ma-
radj, mert örülnék neki! – mondtam gyakran, és maradt.
Nem mindig a legjobb magatartással, de maradt. Majd
barátokra talált és jól érezte magát. 

Jelenleg a vele külön is foglalkozó gyógypedagógus a
teljesítményével elégedett, sõt kimondta, hogy a kislány
az állapotához mérten kitûnõen teljesít. Nagyon kemény
év áll mögöttünk, de elmondhatom, hogy már nem
igényli minden pillanatban a jelenlétemet.

Az „én kislányom” most másodikos. Nem állítom,
hogy példamutató magatartás jellemzi, de kiváló igazság-
érzete van, kiáll magáért, a gyerekek szeretnek vele ját-
szani. 

A legszebb feladat a tanítói pályán éppen ez: megmu-
tatni egy gyermeknek az utat, segíteni abban, hogy ráta-
láljon saját magára, felismerje értékeit, még ha a legprob-
lémásabbak közül való is.

Én elmondhatom: BÜSZKE vagyok arra, hogy egy is-
ten háta mögötti kis faluban, Tarnabodon egy halmozot-
tan hátrányos, középsúlyos értelmi fogyatékos, integrál-
tan nevelt roma gyermek magára talált, megtalálta a be-
fogadó közösséget: az iskolát. 

Mai tudásunk szerint a differenciálás lényege: az egyéni sajátosságok figyelembevételével tör-
ténõ fejlesztés, illetve olyan pedagógiai körülmények, feltételek megteremtése, amelyek lehetõ-
vé teszik az egyén önszabályozó fejlesztését.

M. Nádasi Mária: Adaptív nevelés és oktatás, 2010

! ! !
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12% (106 szavazat) Fontosnak tartom, meg is tudom oldani a tanórákon.

5% (49) A korrepetálások során igyekszem segíteni a lemaradóknak.

0% (3) Aki figyel az órán, az meg tudja tanulni, amit kell.

82% (737) Fontosnak tartom, de a tanterv nem biztosít rá elegendõ idõt.

7% (48) A tanuláshoz szükséges fegyelem megteremtését és megtartását.

9% (58) Az érdeklõdés felkeltését és fenntartását.

72% (482) Az egyéni tanulási szükségletekhez alkalmazkodó, differenciált tanulásszervezést.

12% (81) Számomra nem ezek jelentik a legnagyobb nehézséget.

10% (85) Képességek szerinti homogén csoportokban való munka.

87% (707) A tanulóim egyéni szükségleteihez igazítható haladási tempó.

2% (19) Nagyobb tantárgyi óraszám.

Fejér Zsolt Egyéniesítés –
álom vagy valóság?

A fenti adatok a honlapunkon feltett kérdésekrõl in-
dított szavazás állásának pillanatfelvételeként értelmez-
hetõk. Nem tekinthetjük ugyan egy reprezentatív felmé-
rés eredményének, de mindennapi tapasztalatainkkal
összevetve néhány feltételezés megfogalmazására alapot
adhatnak.

Mintha azt jeleznék, hogy mára egyik legnyomasztóbb
módszertani problémánkká vált, hogy hogyan alkalmaz-
kodhatnánk minél eredményesebben az egyes tanulók
egyéni igényeihez. Ha ez így van, ennek bizonyos szem-
pontból akár örülhetnénk is. Mert egyáltalán nem új ke-
letû problémáról van szó, csakhogy – valljuk be – sokáig,
sokunknak könnyedén sikerült túllépnünk rajta anél-
kül, hogy igazán nyomasztott volna bennünket.

Sosem felejtem el, hogy éppen tíz évvel ezelõtt, ami-
kor a kompetenciaalapú programcsomagokat kipróbáló

kollégáimat igyekeztem meggyõzni arról, hogy egy egész
évre elõre megírt tanmenet már önmagában is akadálya
az egyéni tanulói szükségleteket figyelembe vevõ tanítói
gyakorlatnak, minden szimpátiájuk ellenére, õszintén a
pokolra kívántak. Tovább rontott a helyzetemen, ami-
kor hozzátettem, hogy ráadásul mindez nem csak a más-
tól kapott, egy az egyben átvett, hanem a valaha magunk
által készített tanmenetekre is igaz, s hogy meg kell vég-
re érteni, hogy a tanítás nem betanított munka.

A tanítók többsége talán ma már nem vonja kétségbe
a differenciált tanulásszervezés létjogosultságát, de en-
nek ellenére – az utóbbi évtized minden oktatáspolitikai
változása és ezirányú nyomása ellenére – mintha leg-
alább annyira lehetetlennek tartaná annak megvalósítá-
sát ma is, mint 10 évvel ezelõtt. Így nem csoda, ha egyre
nyomasztóbb problémát jelent sokunk számára.

Mi a véleményed a gyerekek egyéni haladási tempójának figyelembevételérõl?

Munkád hatékonyságának növeléséhez az alábbiak közül mi járulhatna hozzá leginkább?

A tanító szempontjából mit tartasz a legnehezebb feladatnak a tanórákon?
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Megkerülhetetlen kérdés, hogy vajon mi az oka, hogy
ezen a területen látszólag nem nagyon tudunk elõrébb
lépni sem egyénileg, sem rendszerszinten? Milyen össze-
függés mutatható ki a munkánkat érintõ aktuális szabá-
lyozók és rendelkezésre álló taneszközök, valamint az
egyéniesítéssel kapcsolatos tanítói gyakorlatunk között?
Mennyiben magyarázható a változatlanság a mi belsõ
szemléletünket meghatározó szakmai meggyõzõdéseink-
kel és módszertani felkészültségünkkel, s vajon mekkora
a szerepe az oktatáspolitika által teremtett aktuális külsõ
környezetnek, vagy éppen a szülõk által megfogalmazott
elvárásoknak? 

Nemcsak fontos oktatáskutatói feladatnak, hanem a
továbblépés szükséges, de nem elégséges feltételének
tarjuk e kérdések tudományos igényû, összefüggéseiben
való feltárását, nem csupán egy-egy részterületre fóku-
száló megválaszolását. E nélkül korszerûsítgethetünk a
végtelenségig, nagy valószínûséggel továbbra sem lesz az
eddigieknél több eredménye. 

A magunk részérõl annyit tehetünk, hogy legalább a
témáról való alaposabb tájékozódást és gondolkodást
inspiráljuk kollégáink körében. A Tanító decemberi szá-
mában „szétszórt” idézeteink – melyek mindegyike M.
Nádasi Mária: Adaptív nevelés és oktatás1 címû könyvébõl
való – ezt a célt szolgálják. Ráhangolódásként pedig Ha-
lász Gábor 2007-ben megfogalmazott sorait2 választot-
tuk.

! ! !

„Saját területünk összehasonlítása másokkal, a külsõ
szemmel való rátekintés arra a pontra, ahol vagyunk, gyak-
ran segít megérteni a saját világunkat. A gyógyítás világa e te-
kintetben különösen termékeny összevetésekre és gondolati
játékokra ad alkalmat. Képzeljünk el egy társadalmat, ahol a
gyógyítást valamilyen okból nem egyéni, hanem csoportos
formában szervezték meg. Tapasztalati alapon csoportokat

képeznének hasonló tüneteket mutató betegekbõl, ezeket kö-
zös kórtermekben helyeznék el, és a csoport egészét lényegé-
ben azonos terápiával kezelnék. Egy ilyen rendszer, ha na-
gyon rossz hatékonysággal is, de mûködne, és e képzeletbeli
társadalom valószínûleg töretlenül hinne az általa megalko-
tott rendszer jóságában. Az emberek figyelme nem a sötét ol-
dalra irányulna, például arra, hogy sokakat nem sikerül meg-
gyógyítani, hanem arra, hogy, nem kevesen tökéletesen meg-
gyógyulnak. A rendszer mûködtetõi az alkalmazott technoló-
gia tökéletesítésére, finomítására koncentrálnának: finomí-
tanák a betegek besorolását azokba a korképcsoportokba,
amelyek alapján közös kórtermekben helyezik el õket, vagy
olyan technológiai újításokat vezetnének be, amelyek lehetõ-
vé tennék a betegcsoportra jellemzõ átlagos laborértékek pon-
tosabb megállapítását. Ha eszébe is jutna valakinek, hogy a
gyógyítást egyéniesíteni lehetne, az ilyen javaslatokat ezek
költséges volta és bonyolult technológiai igényei miatt gyorsan
elvetnék.

A tömegoktatás világában – éppen annak a homogén ta-
nulócsoportok szervezésére épülõ technológiának a hatására,
amely lehetõvé tette a szervezett tanítás tömegessé válását –
megszokottá és természetessé vált valami, amit napjainkban
sokan kezdenek abszurdnak látni. Természetesnek tekintjük
azt, hogy a tanító nem egyes gyerekekkel, hanem homogén
csoportokkal áll szemben, és nem gondoljuk komolyan azt,
hogy ez másképp lehetne. E technológia természetes követ-
kezménye az, hogy a tanítói mesterségre való felkészítés során
a leendõ tanítót az „osztályoknak” tartott „tanórák” megtar-
tására készítjük fel, és nem ilyen vagy olyan igényekkel vagy
indítékokkal rendelkezõ gyerekek tanítására. Hangsúlyoz-
nunk kell: nem szabad lebecsülni a tömegoktatás technológi-
ájában rejlõ hatalmas potenciált. E technológia alkalmazásá-
val sikerült tömegeket írástudóvá, a tudományos látásmód és
a modern kultúra befogadására képessé tenni. És azt sem
szabad elfelejteni, hogy évtizedekkel ezelõtt egyszerûen nem
létezett olyan technológia, amellyel más módon lehetett volna
eredményes és hatékony módon megszervezni az iskolai okta-
tást. E technológia, legalábbis ennek sok eleme, hosszú idõn
keresztül velünk fog maradni akkor is, ha lezajlik az oktatás
egyéniesítése. Az egyik legnagyobb kihívás éppen ez: hogyan
õrizhetjük meg a tömegoktatás technológiájának azokat az
elemeit, amelyek a személyre szabott oktatás világában is
használhatóak úgy, hogy nem gátolják az egyébként elkerül-
hetetlen paradigmaváltást.”

1 M. Nádasi Mária: Adaptív nevelés és oktatás, Magyar Tehetségse-
gítõ Szervezetek Szövetsége, 2010 (A kötet honlapunkról is elérhe-
tõ: Könyvtár › Módszertan › Módszertanról általában.

2 Halász Gábor: Képességfejlesztés, iskolavezetés és pedagógiai para-
digmaváltás, 2007

Félreértés azt gondolni, hogy a differenciálás csak olyan oktatással azonosítható, amelyben
minden tanuló mást csinál, más feladaton dolgozik.

M. Nádasi Mária: Adaptív nevelés és oktatás, 2010

" " "
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Felnõttként, pedagógusként nagyon sok mindent tu-
dunk vagy tudni vélünk az iskoláról, a tanulásról, a mód-
szerekrõl és a gyermekekrõl. Mégis egészen különös él-
mény átélni azt, hogy az „analfabéta” kisgyerekünk egy-
szer csak írástudóvá, olvasóvá válik, kiigazodik a számok
tengerében, és olykor meglepõ ismeretekkel rendelke-
zik. Miért van az, hogy a tanulók egy része számára mind-
ez nem jelent problémát, míg mások küzdenek a legki-
sebb eredményért is? És akadnak olyanok is, akik lema-
radnak, és a lemaradásuk sokszor behozhatatlannak lát-
szik.

Vannak hagyományosabb és vannak korszerûbb el-
képzelések a tanulási nehézségek kiküszöbölésére, avagy
megelõzésére, de meglehetõsen nagyok a véleménykü-
lönbségek. Évrõl évre megjelennek ugyanazok a problé-
mák, nehezítve a gyermek iskolai életét és a tanító mun-
káját. A jelen cikknek az a célja, hogy újra felhívja a fi-
gyelmet az anyanyelv-elsajátításra, amelynek jelentõsé-
gét a tanulási folyamatokban gyakran alábecsülik. 

Az anyanyelv-elsajátítás folyamatából mindenekelõtt
a beszédfeldolgozási, azaz a beszédmegértési mechaniz-
must kell kiemelnünk. Mi a beszédfeldolgozás, és hogyan
függ össze a tanulással? Az anyanyelv-elsajátítás során a
beszédmegértés a beszédprodukcióval párhuzamosan a
születéstõl fejlõdik, bizonyos tekintetben életünk végéig.
A beszédmegértés három fõ folyamata a beszédészlelés, a
beszédmegértés és az értelmezés, amelyek számos részfo-
lyamatból állnak.

A beszédészlelés az elhangzott beszédhangok, hang-
kapcsolatok és hangsorok felismerését jelenti, azt példá-
ul, hogy már a hatéves is képes azonosítani egyszeri hal-
lás alapján azt, hogy a vagy á, szi vagy zi, illetve ada vagy
ata hangzott-e el. Ez az alapja a késõbbi szófelismerés-
nek, illetve annak, hogy képes legyen a beszédhangokat
betûknek, a hangkapcsolatokat betûkapcsolatoknak
megfeleltetni az olvasás és az írás során. A beszédmegér-
tés az elhangzott szavak, szókapcsolatok (pl. magasan
száll vagy fél a vihartól) jelentésének, rövidebb-hosszabb
közlések tartalmának a feldolgozását jelenti. A gyermek
az észlelt hangsorokat összekapcsolja a jelentéssel a szó-
értés folyamatában, a szavak egymásutánjában azonosít-
ja a grammatikai szerkezetet is, és képessé válik hosszabb
közlések megértésére. Olvasáskor a vizuális bemenetet
(betûk, betûsorok felismerése) követõen ugyanez törté-
nik.

A beszédfeldolgozás legmagasabb szintje, az értelme-
zés mindenekelõtt az összefüggések felismerését, a kö-
vetkeztetések kialakítását jelenti. A szövegértés akkor
következik be, amikor a gyermek képes az elhangzottak
tartalmát behelyezni egy tágabb ismeretanyagba. Mind-
ezek megfelelõ mûködése nélkül nem lehetséges az el-
hangzottak és a leírtak lényegkiemelése, egy szöveg sze-
replõi és a cselekményrészek összefüggéseinek meghatá-
rozása, avagy egy hallott vagy olvasott történet tanulsá-
gának a levonása. Ez a mechanizmus már óvodáskorban
mûködik; az elsõ osztály megkezdésének idejére elvárha-
tó az a szint, ami lehetõvé teszi a gyermek számára az is-
kolai tanulást. Szemben a beszédprodukcióval (ami hall-
ható, minõsíthetõ, megítélhetõ), a beszédmegértés min-
den folyamata rejtetten mûködik, a mûködés sajátossá-
gai csak közvetve tapasztalhatók, inkább valószínûsíthe-

Gósy Mária* Villanófényben
a beszédmegértés
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* Prof Dr. Gósy Mária tanszékvezetõ egyetemi tanár, ELTE BTK Fo-
netikai Tanszék
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tõk, azaz a mechanizmus maga közvetlenül nem megítél-
hetõ, nem minõsíthetõ. A folyamatai a rejtett mûködé-
sek miatt csak célzott teszteléssel ismerhetõk meg.

Nem kérdõjelezhetõ meg, hogy a beszédészlelés fe-
lelõs az olvasás és az írás technikai részének mûködé-
séért, a beszédmegértés és az értelmezés pedig az olva-
sottak megértéséért és a szövegek értelmezéséért. No-
ha az olvasás folyamatának kutatása és az olvasástanítá-
si módszerek kialakítása több évszázados múltra tekint-
het vissza, csak mintegy hetven évvel ezelõtt mutatott rá
egy amerikai nyelvész (Bloomfield) arra, hogy az olvasás
szoros összefüggésben van az anyanyelvi folyamatokkal.
A beszédmegértés és az olvasás, írás, illetve a tanulás szo-
ros összefüggéseit számos hazai és nemzetközi kutatás
igazolta különbözõ életkorú tanulóknál (pl.
Botsas–Padeliadu 2003, Imre 2007). Adamikné Jászó
Anna megfogalmazását idézem: „Az a kisgyermek tanítha-
tó könnyen, akinek van némi fogalma a nyelv szerkezetérõl,
mondatokról, szavakról, szótagokról, beszédhangokról”
(2006).

Az elmúlt évtizedek vizsgálatai azt mutatták, hogy az
elhangzottak feldolgozása több tekintetben mutathat za-
varokat (pl. Markó 2007), és jelentõs részüket a felnõtt
környezet nem ismeri fel. Ezeknek a gyermekeknek ép a
hallása, rendszerint tipikus volt az anyanyelv-elsajátítá-
suk életük elsõ hat évében, kifejezetten értelmesek, ér-
deklõdõk, nincs gond a feladattudatukkal vagy a szorgal-
mukkal. Mind az iskolában, mind otthoni környezetük-
ben megfelelõ segítséget kapnak a tanuláshoz. És
mindennek ellenére nem sikeresek, a problémáik válto-
zó mértékûek (egyszer jól felelnek, máskor nem, sokszor
jól sikerül az írásbeli feladat, de legalább annyiszor nem
stb.), összességében különféle tanulási zavaraik vannak.

Egy részük kiváló kompenzáló stratégiákat alkalmaz,
rendszerint anélkül, hogy tudatában lennének a nehéz-
ségeik valódi okának. Ezek a stratégiák azonban csak át-
menetileg segítik ki õket, és a beszédfeldolgozás elmara-
dásai, zavarai hamar jelentkeznek az olvasás- és írásta-
nulásban, majd (rendszerint ötödik osztálytól) a tágabb
értelemben vett tanulási folyamatokban. Hajlamosak
vagyunk kézenfekvõnek látszó magyarázatokkal szol-
gálni a gyermek iskolai nehézségeire, leggyakrabban
azzal, hogy figyelmetlen. (Van ugyan figyelmetlen gyer-
mek, illetve olyan, aki idõnként figyelmetlen; a figyelem
hiánya azonban csak akkor tekinthetõ valamely tanulá-
si probléma okának, ha a beszédfeldolgozó mechanizmus
életkor-specifikusan mûködik.) A felmérések szerint egy
átlagos osztályban a gyermekek mintegy felénél mu-
tathatók ki a beszédfeldolgozás enyhébb és súlyosabb
problémái.

A beszédmegértésben tapasztalt elmaradásokat és za-
varokat több tényezõ eredményezi, itt csupán néhányat
említek közülük. A felnõttek (fõként a fiatalabbak) be-
szédtempója gyorsul, és ez alól olykor az óvónõk és a ta-
nítók sem kivételek. A gyermekeknek ezért rövidebb idõ
alatt több nyelvi információt kell feldolgozniuk, mint
korábban. Spontán beszédünk számos bizonytalanságot
(pl. hezitálások, indokolatlan ismétlések) és nyelvbot-
lást tartalmaz. A gyermek úgy sajátítja el anyanyelvét,
hogy igyekszik ezeket kiszûrni az elhangzottakból. A
mindennapokban megritkultak a társalgások, a verbá-
lis kommunikáció sokszor kérdésekre és válaszokra kor-

látozódik. A televízió és a számítógép használatakor a
nyelvi információ feldolgozását a vizuális információ, a
képek, jelek nagymértékben elõsegítik; a gyermek ver-
bális feldolgozásának esetleges hiányait a vizuális infor-
máció kiegészíti, pótolja. 

Milyen következményekkel jár, ha a beszédmegértés
egyik, másik vagy több folyamata is eltérést mutat az
adott életkorban elvárt teljesítménytõl? A válasz ma már
ismert és egyértelmû. Attól függõen, hogy a beszédfel-
dolgozás hány és mely részfolyamatai mutatnak eltérést
az életkorban elvárt szinttõl, lesz a gyermeknek problé-
mája az olvasással, írással, helyesírással, új szavak elsajá-
tításával, a tanító magyarázatainak feldolgozásával, a
feladatok megértésével, a szövegek megértésével és foly-
tathatnánk. Következményesen pedig számos más prob-
léma is megjelenhet, beleértve az idegen nyelv tanulásá-
nak nehézségét. Sok gyermeknél tapasztalható, hogy a
számolási feladatokat egészen jól megoldják, ha azok szá-
mokkal vannak kifejezve. A szöveges példákkal azonban
nem boldogulnak, s ennek az esetek döntõ részében az az
oka, hogy a mondatértésük, illetve a szövegértésük nincs
azon a szinten, hogy a matematikai probléma egyértelmû
legyen a számukra. Ekkor nem a számolási képesség za-
vart, hanem az a közbensõ mûködés, a beszédmegértés,
amely nélkül a matematika nyelve sem lesz hozzáférhe-
tõ.

Közismert, hogy az anyanyelv elsajátítása egyénen-
ként többé-kevésbé változó módon megy végbe tipikus
fejlõdés esetén is. Ezek az egyéni különbségek a kezde-
tektõl kimutathatók, s a nyelvelsajátítás szinte minden
területét érintik, beleértve a beszédmegértés folyamata-
it, avagy például a szókincs aktiválhatóságát, illetve a rö-
vid idejû memória kapacitását is. Általánosan elfogadott
ugyanakkor, hogy az anyanyelv-elsajátítás individuális
különbségei iskoláskorra nagymértékben csökkennek.
A tanító a gyakorlatban tehát hasonló gyermekeket
feltételez az osztályban. A kísérleti adatok azonban
nem támasztják alá a vélekedést. Kétszáz iskolába lépõ,
nagycsoportos óvodás beszédfeldolgozási folyamatait
vizsgálták (Gósy–Horváth 2006). A gyermekek nagy kü-
lönbségeket mutattak egymáshoz képest, továbbá a
többségüknél elmaradásokat találtak, amelyek azonban
nem egyformán érintették az egyes folyamatokat és az
egyes gyermekeket. Magyar anyanyelvû elsõ és második
osztályosokkal végeztek beszédészlelési és beszédmegér-
tési vizsgálatsorozatot (Gósy–Horváth 2011). Mindkét
osztályfokban igen nagyok voltak az egyéni különbségek,
és a legtöbb folyamat mûködésében nem lehetett mate-
matikailag igazolható eltérést kimutatni az életkor függ-
vényében. Ez azt jelenti, hogy az anyanyelv-elsajátítás
feldolgozási mechanizmusa a tanulók többségénél
azonos volt elsõ és második osztályban! Néhány adat a
kutatásból. A betû–hang megfeleltetési készség ellenõr-
zésére szolgáló tesztben az elsõsök átlagosan 64%-ot, a
másodikosok 75%-ot, a fonológiai észlelésben az elsõsök
55%-ot, a másodikosok pedig 62%-ot teljesítettek, a sor-
rendiségi észlelésben a két osztályfok között mindössze
5% volt a különbség. A szövegértés tesztjében az elsõsök
63%-ot, a másodikosok 71%-ot értek el. Az elvárt telje-
sítményeket (minden tesztben 100%) a gyermekek
kevesebb, mint harmadánál tapasztalták, és nem volt
ritka az 1-2 éves elmaradás sem.
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Azt látjuk tehát, hogy gond van, a beszédfeldolgozási
nehézségek miatt a tanulók számos iskolai feladatot nem
tudnak, illetve nem tudnak megfelelõen megoldani, a
különbözõ tankönyvek szövegeinek egy része feldolgoz-
hatatlan, értelmezhetetlen számukra. Mindez nem új ke-
letû, a problémák már legalább két évtizede ismertek.
Ennek ellenére sem a szûrésre, az elmaradás felismeré-
sére, sem a fejlesztésre nem fordítottak kellõ figyel-
met, holott ezeket az elmaradásokat „kinõni” nem le-
het. A célzott beszédészlelési és beszédmegértési fejlesz-
tés szükségességét és sikerét az oktatás folyamatában már
igazolták (pl. Szántó 2014).

Korunkban számos tekintetben változik a tanuló,
módosulnak az iskolai követelmények, újabb, korszerû
módszerek kapnak egyre nagyobb teret az oktatásban
(interaktív tábla, tablet, okostelefon, laptop, internet
stb.). Be kell azonban látnunk, hogy az újabb tanítási
tartalmak és módszerek önmagukban nem fogják
megoldani a gyermekek beszédészlelési és beszéd-
megértési elmaradásait, zavarait. Párhuzamosan fel
kellene azt is eleveníteni, ami hagyományosan jó volt;
a hosszabb elõkészítési szakaszt, a mind több hangos
olvastatást (még negyedik osztályban is), a beszélge-
téseket, avagy az általánosan lassabb tempót az alsó
tagozatban.

Ha a tanuló papíralapú olvasásértése nem megfelelõ,
akkor a tableten vagy a laptop monitorján sem fogja tud-
ni megérteni a leírtakat. Ha az írása a füzetben ceruzával
vagy tollal hibás (és elsõsorban nem a helyesírásra gon-
dolok), akkor hibás lesz akkor is, ha klaviatúrát használ,
billentyûket nyomkod. Ez nem azt jelenti, hogy ne alkal-
mazzunk új módszereket vagy új tartalmakat; sõt, az új
technikák adta lehetõségeket ki kell használnunk a taní-
tás és a fejlesztés számos területén! Csupán azt szeret-
ném hangsúlyozni, hogy a tartalmi és módszertani újítá-
sok mellett szembesülnünk kell a meglévõ problémák-
kal, és igyekeznünk kell mindent megtenni a megszünte-

tésükért. Mindez persze nem könnyû feladat, és nyilván-
valóan további terheket ró a tanítóra. De meggyõzõdé-
sem, hogy megéri, hiszen magában hordozza a tanító
munkájának a sikerét is. Az elsõ négy iskolai év adta ala-
pokra épül minden a továbbiakban.
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Mert elõször jön december 6-a, akkor az alsós gyerekek
különös reményekkel várják a Mikulás-napi ünnepsé-
get. Érthetõ ez a felfokozott izgalom; ez egy nagy titok,
hiszen a beöltözött vendég mindenkirõl mindent tud. A
meglátogatottak pedig tudják, hogy a jelmezt egy apuka
vagy egy idõsebb iskolatárs öltötte magára, s az elhangzó
dicséretek, apróbb elmarasztalások a tanítónõ megfogal-
mazását rejtik. Sokszor hallott szavak, de a Mikulás szá-
jából ez másként hangzik. Ettõl egy kicsit meg lehet bor-
zongani, vagy büszkén kezet rázni a Mikulással. A közös
program szervezése már hetekkel korábban megkezdõ-
dik. Ahol a szülõk segítenek, ott jobb a helyzet, ahol ma-
gára hagyják a tanítót …, hát az embert és tanítót próbá-
ló idõszak. Ám nincs pedagógus, aki ezt a programot ne
rendezné meg. A gyerekek arcán tükrözõdõ öröm min-
den fáradságot megér. 

És alig két héttel késõbb már a karácsonyi ünnepekre
készülõdik az egész közösség. Elõször a saját készítésû dí-
szek – ha jut rá idõ – majd a terem ünnepi hangulatúvá
varázsolása következik. A fenyõfa felállítását minden
korosztály igényli, s valljuk meg, mindenkinek kellemes
az a néhány nap, amikor a terem sarkában pompázik a
feldíszített fenyõ. Nagyon fontos ez az alkalom is, hiszen
van a tanulók között olyan gyerek, ahol a család az ilyen
jellegû közös ünnepet szociális vagy egyéb okok miatt
nem élheti meg. (Meg kell jegyezzük, hasonló jellegû ün-
nep a nem keresztény vallásokban is megjelennek. Elég,
ha csak a zsidó vallás hanuka ünnepére utalok, amely
mindenki számára látható, hiszen decemberben nyolc
napon át a nagyobb tereken közös gyertyagyújtáson vesz-
nek részt az emberek, otthon a családokban is gyertyát
gyújtanak és ünnep van.) A gyerekeket pedig nemcsak a
számolás, olvasás, írás világába kell bevezetni, hanem a
közös ünneplésre is meg kell tanítani. Sok-sok tanuló át-
élte a faállítás örömét, az ajándékozás izgalmát, de a ta-
nító felelõssége épp abban áll, hogy ez a sokszínûség egy-
séges legyen, azaz mintául szolgáljon minden tanítvány-
nak. És itt egy újabb probléma is felmerül, szükséges-e a
közös ajándékozás, és ha igen, akkor annak milyen kere-
tei legyenek? Nincs kolléga, aki nem látott csalódott
megajándékozottat. És milyen ünnep az, ahol valaki szo-
morú! Lehet közös ajándék, de az épp a különösség ellen
hat. Tehát itt nincs igazán jó megoldás. Tény, hogy a szü-
net elõtti utolsó nap a tanító számára sokszorosan nehe-
zebb, mint az év bármely további napja. 

S akkor még azt nem is említettük, hogy a pedagógu-
sok is családos emberek, akiknek éppúgy kell az otthoni,
a családi ünnepekre készülõdniük, mint bármely más
családnak. Hiszen az ünnep mindenkinek kijár. 

Tehát a december – akármerrõl is tekintünk rá – az év
talán legnehezebb hónapja.

Következõ történeteink is az ünnepekrõl szólnak. Ta-
lán levonhatók tanulságok. 

„Elõször, utoljára 
és soha többé!”

A címben szereplõ mondatot néhány napja egy kollé-
gám mondta. 

Elkeseredett volt és dühös. Jogos volt-e a haragja, vagy
túlzó? – keressük meg a választ!

Az említett munkatárs az élet minden területén ko-
moly tapasztalatokkal, több diplomával rendelkezik, s a
pedagógia is megérintette, így cseppet sem laikus. Alap-
vetõen nyugodt, kiegyensúlyozott, a konfliktusokat ke-
zelni képes személy. 

A kolléga második házasságát éli. Az elsõ házasságá-
ban két gyereke született, õk már felnõttek, önállóak,
sõt, a legidõsebb lányától már unokája is van. Ez nagy
örömmel és büszkeséggel tölti el. A nagy gyerekeivel na-
pi kapcsolatban van, noha már messzebb laknak egymás-
tól, ismerik egymás örömét, gondját, s ha kell, segítenek
egymáson.

A második házassága körülbelül tíz éve köttetett. S
miután a férj már nem volt épp fiatal, ezért elég gyorsan
született két kislány is. Diána most nyolcéves, Zsófi pe-
dig hat. A gyerekek sok törõdést kapnak, minden figye-
lem rájuk irányul. Dia nyitott kislány, akinek a fél máso-
dik osztály a barátnõje, barátja. Imádnak együtt lenni.
Nem csoda, hiszen többen is óvodatársak voltak. S miu-
tán a gyerekek zöme jóban van egymással, így a szülõi
kapcsolatok is erõsödtek.

Januárban Dia az iskolából hazafelé autózva elújságol-
ta az apjának, hogy Janka meghívta a születésnapi zsúrjá-
ra, amely egy közeli szombat délután lesz a család laká-
sán. „Apa, és képzeld, tizennégy gyereket látnak vendégül!”
– újságolta Dia. „Ugye, én is tarthatok ilyen találkozót?” – S
mert ennek az apa semmi akadályát nem látta, beleegye-

Csillag Ferenc

Bár közeledik a téli szünet, a pedagógusok egy része most érzi igazán ne-
héznek a mindennapokat. A december közismerten a legfárasztóbb hónap.
A hosszú, sötét napok önmagukban is megterhelõek, a gyermekek is kifá-
radnak. A hónaphoz kapcsolódó rendezvények sora, no, ez az igazán sok.

Párhuzamos történetek
Az ünnepek forgatagában
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zését adta. Dia októberi születésû, így a felkészülésre még
rengeteg idõ állt rendelkezésre. 

A születésnapi meghívások száma egyre gyarapodott.
Márciusban két, áprilisban három család is meghívta a
kislányt. Ez Diának maga volt a boldogság. Az ajándék-
választás napokig tartott. Szerencsére ezt Dia az édes-
anyjával intézte. Mindketten imádtak kisboltokban ku-
takodni, s amit felleltek, az boldogságot okozott nekik. A
zsúr napja csupa lázas készülõdéssel telt. A megfelelõ ru-
ha kiválasztása legalább olyan fontos volt, mint az aján-
dék becsomagolása. A fuvarozás az apára várt. Délután
4-kor kezdõdtek a programok. Mindig idõben érkeztek,
a háziasszonynak vitt egy csokrot az apa, ezzel is kifejezte
háláját a kislány meghívásáért. Mielõtt távozott, annyit
tisztáztak, hogy a közös program fél 7-kor befejezõdik, s
akkor érdemes a gyerekekért jönni. Ezt így is tervezte, de
már az elsõ vendégség végén tapasztalta, hogy a gyerekek
kisírták az idõhosszabbítást, volt már fél 8-is, mikor autó-
ba szálltak. 

– Hogyan érezted magad? – érdeklõdött az apa.
– Nagyszerû volt!
– És mit játszottatok? 
– Rengeteg játéka van Rozinak, azokat néztük meg. Kép-

zeld, van egy olyan… – és itt következett egy olyan játék
bemutatása, amely azonnal felkeltette Dia érdeklõdését.
– Tudod, ezt nagyon szeretném megkapni.

– Jó, majd egy közelgõ ünnepen szóba jöhet. 
Dia minden látogatás után már arról ábrándozott, mi-

lyen is lesz, ha õ lesz a házigazda. Szeptember elsõ napja-
iban a következõt mondta: 

– Október 18-án van a születésnapom. Beszéljük meg, ki-
ket is hívhatok meg! Idõben el kell készíteni a meghívót. 

– Kislányom, azt gondolom, hogy 12 vendég elegendõ lesz,
hiszen 14-en lesztek, mert Zsófi is együtt lesz veletek – így az
apa. 

– Zsófi még ehhez kicsi! – jött az elutasító válasz. 
– A testvéred jelenlétéhez ragaszkodom!
Dia nem volt boldog az apai döntéstõl, de nem volt

mit tenni, el kellett fogadnia. Ezek után összeállította a
névsort, majd a meghívót megszerkesztették, és nagy iz-
galommal vitte a kislány a következõ hétfõn a színes bo-
rítékokat a társainak. Még aznap este érkeztek az elekt-
ronikus levelek, a meghívást mindenki elfogadta. 

És elkövetkezett az a bizonyos októberi szombat dél-
után. 

A család egy budai kertes házban lakik. A nap szépen
sütött, bár hûvös idõ volt. A gyerekek pontosan érkez-
tek, mindenki kisebb-nagyobb csomagocskával lepte
meg az ünnepeltet. Az elsõ húsz percben a gyerekek kör-
bejárták a házat. Elámultak Dia szobáján, s a polcokon
sorakozó játékok sokaságán. 

A vendéglátók elõre kigondoltak mindent. A prog-
ram szerint az elsõ egy órában szabad játékot terveztek.
Az apa és az anya is tudta, hogy minden elõkerül, de arra
nem voltak felkészülve, hogy két kislány a nagyszoba
üvegajtajához lép és kinyitja a kertbe vezetõ ajtót. Ekkor
kezdõdött az igaz „muri”. A lányok ki-be rohangáltak. 

– Állj, állj! – vetette közbe az apa szigorúan – csak az
mehet ki a kertbe, aki felöltözik. Kabátot, sálat kell venni, no,
meg cipõt is kell váltani! Ez a mi szabályunk.

– Nincs hideg, nincs hideg! – kiáltottak többen is, és már
léptek ki az ajtón. 

Néhány határozott mondattal az apa beküldte a gye-
rekeket a kertbõl, majd kulcsra zárta az ajtót. Bízott ab-
ban, hogy valamiféle közös játék elindul, de sokkal in-
kább õrjöngés jelleget öltött a születésnapi összejövetel.
Kergetõztek, minden szobán átrohantak, vadak voltak,
mint a kiscsikók. „Nem is tudtam, hogy a lányok ilyen szer-
telenek” – összegezte az apa a beszámolójában. 

Öt órakor a gyerekeket átterelték a másik szobába,
ahol gondosan terített asztal várta a vendégeket, tele
mindenféle finomsággal. A gyerekek néhány percig ül-
tek a névkártyával megjelölt helyükön. A hangzavar csil-
lapodott, s eszegettek. 

– Kóla nincs? – kérdezte Kata.
– Mi nem fogyasztunk ilyet, de sokféle gyümölcslé van az

asztalon. Tölts magadnak – válaszolt kedvesen az anyuka. 
– Kár, kóla nélkül nem is igazi a buli!
És következett a nap fõ attrakciója. 
Dia kérésének megfelelõen a gyertyák helyett tûzijá-

ték ékesítette a hatalmas tortát. A csillogó szikrák csak
úgy szórták a fényüket. Az ünnepelt megszegte a tortát,
majd mindenki nekilátott az evésnek. Nagy sikere volt az
ünnepi édességnek.

Miután ez is lezajlott, a szülõk visszaterelték a gyere-
keket Dia szobájába azzal az ígérettel, hogy pont 6 órakor
kezdõdik a tombola, amikor is mindenki meglepetésre
számíthat. A várakozás fél órája nehezen telt. Az apa szá-
mára az tûnt fel, hogy senki sem játszik a másikkal, ha-
nem a játékokat rángatja elõ, megszemléli, egy-két alko-
tóelemet kivesz, majd új dobozért, babáért, egyébért
nyúl. Nagy sikere volt a Legónak, de semmi nem épült
fel, készült el. Az elsõ akadályba ütközve feladták a küz-
delmet a gyerekek. Már csak két-három lányka rohan-
gált eszetlenül. 

A tombola végeztével lassan érkeztek a szülõk is. Ter-
mészetesen a kérést, hogy a tartózkodás ideje legyen
hosszabb, minden szülõ támogatta. fél 8-kor végre ki-
ürült a lakás. A rendetlenség hatalmas volt.

– Dia, milyen volt a zsúr? – kérdezte az apa.
– Nagyon jó volt. És micsoda ajándékokat kaptam!
– Jankánál, Katánál és Rozinál is így játszottatok? 
– Persze. De Rozi apukája engedékenyebb volt, mint te, ott

a kertet is használhattuk. Az egész ház a miénk volt. 
– Itt is mindenütt voltatok! – jött az apai válasz, s közben

a család minden tagja a széthányt játékokat rendezte.
Hosszú este volt, a gyerekek késõn feküdtek le, már

közelgett az éjfél, mikorra a szülõk felszámolták a csata-
teret. 

Kollégám a következõkben foglalta össze tapasztala-
tát: 

„Az idõk során a gyerekek mintha elfelejtettek volna
együtt játszani. Hiába áll minden kütyü a rendelkezésükre,
ha a közös játék értelmét már nem is látják… Pedig milyen
fontos volna, hogy megtanuljanak együtt játszani. De hát
csak eszetlenkedni tudnak. No, ezért döntöttem el, hogy há-
romszor volt a házamban zsúr! Elõször, utoljára és soha
többé!”

Az ünneplés mûvészete
Mindenki szeret ajándékot kapni, annál csak az a jobb,

amikor a gyerek rájön az ajándékozás ízére is. A közös
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ajándékozásnak sajátos jellege van. Már óvodában el-
kezdõdik az ajándékkészítés. Gondoljunk csak arra, hogy
a kicsik milyen örömmel rajzolnak, festenek anyák nap-
ja vagy karácsony környékén. S ne tagadjuk, a megaján-
dékozott öröme akkortájt leírhatatlan. Sok anyuka õrzi
gyermeke elsõ próbálkozásainak nyomait. Már a négy-
éves gyerek is tudja, miért fontos esemény a születésnap.
A család sok-sok tagja – közelebbi és távolabbi rokonok
– köszönti, elsõsorban játékokkal. Az ünnepelt nem tud
betelni az ajándékok mennyiségével. Csak késõbb nyer
jelentõséget az ajándék minõsége. 

Gyuri most ünnepelte a tizedik születésnapját. Az ün-
neplésnek sajátos módja alakult ki a családjában. Az ün-
nep reggelén valamivel korábban kelnek, s az anya és az
apa Gyuri ébresztésekor egy apró ajándékkal lepi meg a
gyereket. Ez valóban egy kicsi figyelmesség. 

– Kisfiam, ez csak egy csekélység, csak azért adjuk át, hogy
a nap is jól kezdõdjön – mondja az anyuka. – Ne aggódj, ez-
zel nincs vége az ünneplésednek!

– Istenem, de nagy fiam van! – mondja elérzékenyülten
az apa. 

Gyuri pedig boldog. Örömmel ugrik ki az ágyból. Meg-
tekinti a gondosan becsomagolt ajándékot. Idén ez né-
hány ecset. Gyuri ugyanis nagyon szeret festeni, s hiá-
nyában volt a valóban minõségi eszközöknek. 

– De jó, nagyon-nagyon örülök neki! – mondja, és örö-
mében körbeugrálja a szobáját.

– És ha tudnád, milyen ajándékok várnak még rád! – jel-
zi az apa. 

– No, mindent a maga idején. Most el kell készülni, mert
az iskola várja a mi nagyfiúnkat! – zárja le a reggeli ünnep-
séget az anya. 

Persze a puszik sem maradnak el. És elindul a nap,
mindenki megy a dolgára. A felnõttek a munkahelyükre,
Gyuri pedig az iskolába. 

Gyuri közvetlen, nyílt gyerek. Alig várja, hogy a bará-
tainak elújságolja élete fontos napját. A haverok köré
gyûlnek. Van, aki kezet ráz vele, van, aki a következõt
jegyzi meg: „Én három hónappal öregebb vagyok nálad.
Nem nagy cucc!” Laci a következõ megjegyzést teszi: 

– Máskor a születésnapos hozott az osztálynak egy kis
sütit, kekszet meg italt. 

– Ahhoz már öregek vagyunk – feleli az ünnepelt. 
Lassan becsöngetnek és elkezdõdik a munka. Az osz-

tály majd minden tagja tud a nagy eseményrõl, talán csak
Erika néniig nem jutott el a hír. 

Gyuri egész napja várakozással telik. Idõnként arra
gondol, vajon mi lesz az ajándék otthon. „Úgy kell ta-
nulnom, hogy a lehetõ leggyorsabban készen legyek. Ma
nem is kapcsolom be hazaérkezéskor a számítógépet. De jó
lenne, ha Erika néni nem adna fel sok leckét!” – morfondí-
rozik a fiú. 

A délutáni foglalkozások lassan telnek. Többször is az
osztály órájára sandít, s azt veszi észre, hogy 3 és 4 óra kö-
zött még a másodpercmutató is lassabban mozog. 

Végre 4 óra van, s mindenki indul haza. Senki sem
csodálkozik azon, hogy elõször Gyuri áll az ajtóhoz. 4 óra
5 perckor az osztály minden tagja elhagyja az iskolát. 

Gyuri szinte szalad a hazafelé vezetõ úton. Most nem
várja meg Csabát és Márkot, akikkel tulajdonképpen
szomszédok. A hatperces utat fele idõ alatt teszi meg.
Még a kapucsengõt is megnyomja, de a jelzést nem várja

meg, hiszen van saját kulcsa. Kettesével szedi a lépcsõ-
ket, pillanatok alatt a lakásuk elõtt áll. Gyanús csend
van. 

„Anyáék még nem érkeztek haza! Nagyon siethettem.” –
gondolja magában. Lecsapja a táskáját, körülnéz, szo-
morúan veszi tudomásul, hogy üres a lakás. „Szép kis
ünnep!” – gondolja magában. És ekkor zörren a kulcs a
zárban. 

– Anya, anya, de jó hogy már itthon vagy! Nagyon izga-
tott vagyok! – kiabálja a gyerek. 

Az anya belép, megöleli Gyurit, s finoman a szoba felé
tereli. 

– Még egy kicsit várunk apára. Utána következik a kö-
szöntés – jelenti ki az anya. 

Gyuri izgalma már alig-alig csillapítható. 
Tíz perccel késõbb nyílik az ajtó, megérkezik az apa,

mögötte a nagymama és a nagypapa. Senki nem áll meg
az elõszobában, mindenki a szobába lép. Gyuri alig-alig
tudja az örömét leplezni. És mi történik? Jön az unoka-
testvére Péter, majd öt barátja az osztályból. És belép
még a szomszéd néni is, aki korábban vigyázott Gyurira.
A lakás lassan megtelik. Mindenki kedves szavakat
mond az ünnepeltnek, majd egyik pillanatról a másikra
csend lesz

– Szabad köszönteni a mi nagy fiúnkat! – mondja szóno-
ki modorban az apa. 

S mindenki elõvesz egy-egy csomagot, ki kisebbet, ki
nagyobbat. Gyuri az ámulattól nem tud hova lenni. Lát-
szik a zavar a gyereken. Sok mindenre gondolt a nap fo-
lyamán, de ilyen nagyszerû köszöntésre nem is számított.
Mindenki eljött, itt van, aki fontos a számára. Az ajándé-
kok között van könyv, van játék és van karóra. Egyfor-
mán örül mindennek, s gondosan visszarakja a csomag-
ba az ajándékokat. 

– Majd, ha egyedül leszek, akkor mindent alaposan meg-
nézek, és megjegyzem, kitõl mit is kaptam. Köszönöm, köszö-
nöm, köszönöm!

– No, fogjátok a tányérokat, mert érkezik az ünnepi torta.
Csak egyszer tízéves az ember! – lelkendezik az apa. 

S ekkor egy hatalmas torta kerül az asztalra tíz égõ
gyertyával. Gyuri egy levegõre elfújja a kis gyertyácskák
lángjait, s mindenki kap a tortából. 

Az ünneplés egy órán át tart. 
– Holnap is munkanap, s a fiataluraknak még van tanul-

nivalójuk. Köszönjük a megjelenést! – köszön el az apa a
család nevében az ünneplõktõl. E búcsúszavakat min-
denki érti és tudja a jelentõségét. A következõ nap is
egyszerû munkanap, amelyen mindenkinek helyt kell
állnia. 

– Hát ez sokkal izgalmasabb volt, mintha az osztályba
hoztál volna egy kis nápolyit vagy kekszet! – összegezi Laci.
– Köszönjük a meghívást, jól éreztük magunkat. 

Amikor mindenki elment, akkor Gyuri a következõ-
ket mondja a szüleinek: 

– Ilyen születésnapja még senkinek sem volt, olyan megle-
petést készítettek elõ, amirõl nem is álmodtam. És hogy a fiúk
nem is árulták el az összeesküvést, ez maga a csoda. Nagyon,
nagyon köszönöm. Ez életem legszebb születésnapja!

– Tudod, csak egyszer tízéves az ember – mondja jelen-
tõségteljes hangon az apa.

Az anya nem szól, csak átöleli fiát. 
Lehet így is meglepetést szerezni.
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Mindenhez idõ kell
Ebben a nagyon fontos kezdeti idõszakban a legkiseb-

bek megismerik egymást, a helyszínt, az iskola mûködési
rendszerét. Szó szerint így gondolom, mert ahogy Vekerdy
Tamás is megfogalmazta: Az iskolába az óvodás megy!

Minden szakember számára tapasztalható a nagy fej-
lettség- és fejlõdésbeli eltérés ebben a kezdõ periódus-
ban, melyet meg kell ismernie a tanítónak ahhoz, hogy
differenciáltan tudja fejleszteni az egyéni kompetenciá-
kat, és ehhez célzottan tudjon felkészülni az órákra.

Bár a szeptember–decemberi hónapokban sok min-
den még távoli dolognak tûnik a tanító számára is, hiszen
a tevékenységek harmincpercenként pörögnek attól füg-
gõen, hogyan fárad a társaság figyelme, lankad egyesek
kitartása. Nagy tapasztalattal rendelkezõ pedagógusok
tudják, nem szabad siettetni a kicsiket ebben az átmene-
tinek nevezett idõszakban, mivel a türelmetlenség a ne-
velés terén rendszerint visszaüt.

Segítséggel
Elsõsök tanítóival beszélgetve mindannyian elisme-

rik, hogy ez a tanév legnehezebb szakasza mindenki szá-
mára. Óriási eltérésekkel érkeznek a gyermekek mind a
magatartási normákat, mind a társas együttmûködést te-
kintve, hogy csak a két legfontosabbat említsem, ami a
napi konfliktusok állandó forrása lehet.

Az osztálytanító folyamatos jelenléte szükséges ezek
megoldásához, ezért még hatékonyabbá tehetõ ez az idõ-
szak, ha ez idõ alatt az iskola még egy pedagógiai asszisz-
tens vagy a napközis tanító, esetleg az iskolapszichológus

bevonását is biztosítja. Egy tanító sem gyõzi, hogy bátorí-
tásként mind a harminc buksit megérintse ösztönzéskép-
pen, ezért szükséges a pedagógiai segítõ.

Amikor már a szülõ is érzi
Lassan három hónap is lefutott már a tanévbõl és Lé-

na, egy igazán lelkes elsõs, szomorú és unott gyerekké
vált. Pedig az év korábbi hónapjaiban egész személyével
az iskolára készült! Szinte naponta errõl beszéltek az ovi-
ban és otthon, nem csoda, hogy óriási várakozással ké-
szült a váltásra. (Az iskola eltúlzott emlegetése, akár az
ott várható szigor és követelmények, akár a tudáshoz
nyújtott lehetõségek irányába, csalódás okozhat.)

Csupa elismerõ „minõsítést” kapott az iskolaérettségi
vizsgálaton és a szülõk örömmel nyugtázták, amikor kis-
lányukat felvették az „erõsebb elvárásokat támasztó”
osztályba. (Ez utóbbi sejtelmes megfogalmazást elõször a
leendõ tanítótól hallották a beiratkozáskor.) Ezt a lehe-
tõséget pozitívnak gondolva, bólintottak rá az „a” osz-
tályra. „Fiatalos, lendületes tanító, ez kell a mi cserfes, jó fel-
fogású, a társak között mindig ötletadó szerepet vállaló kislá-
nyuknak” – gondolták.

Úgy szeptember közepén kezdte emlegetni a gyerek,
hogy õ inkább otthon maradna egy jót babázni. A szülõk
összenéztek: jól hallották a leányukat? 

Igaz, addig már túl voltak néhány keserves estén (és
hétvégén), amit közösen, az iskolai feladatok elkészíté-
sével töltöttek.

Léna napközis volt, ott készült el leckéi többségével.
Búcsúzáskor a napközis tanító néni négyszemközt gyak-
ran kérte a szülõket, hogy a maradék egy-két színezni

Markovits Judit

Mindig is vita tárgya lesz, hogy napi munkája során mi módon segítheti
legjobban a tanító a célul kitûzött ismeretek, képességek, készségek elsa-
játítását és azok gyakorlását, elmélyítését. Fontos feladat ez, különösen
a legkisebbek elsõ napjaiban, heteiben, az érdeklõdés felkeltése és foko-
zása érdekében. A késõbbi tanulást elõkészítõ, megalapozó idõszak ne-
velési céljaiban, inkább a játékos ismétlés legyen a domináns tevékenysé-
gi forma. Segítségével létrejöhet az a pozitív érzelmi kapcsolat a tanító és
a kisdiákjai között, ami majd átsegíti õket a közös munka nehézségein, és
könnyebben lesz fenntartható a gyermekek motiváltsága a tanév során.

A gyakorlás
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vagy rajzolni valót otthon végezzék el. Neki nem volt szí-
ve délután nyolcvan percnél tovább terhelni a kicsiket a
házi feladatokkal.

Egyre sûrûsödtek a gyermek elutasításai, vagyis egyre
hevesebben tiltakozott Léna az iskolába járás ellen, ami
korábban sohasem fordult elõ. A kislány a maga szóhasz-
nálatával, de nagyon érthetõen elmondta a szüleinek:
abba az osztályba szeretne járni, ahol sokat játszanak,
táncolnak és báboznak együtt a tanítóval. Mert tudta,
hogy az ovis barátnõje ilyenbe jár. 

Összenéztek a szülõk, van-e értelme a sikerek hajszo-
lásának ebben az életkorban? 

Már addigra nekik is elegük lett a fiatal tanító napon-
ta többször elküldött elektronikus körüzeneteibõl arról,
hogy a szülõk miképpen gyakoroltassák a gyerekkel az
aktuális feladatokat – otthon. 

Hiányolták a pedagógustól azt az elvárható empátiát,
ami a gyermeki szempontokat helyezi mindenféle fejleszté-
si követelmény elé. 

Mert a házi feladat fajtáiból – volt, hogy tizenkettõ is
akadt egy nap –, ami miatt elmaradt a játszótér megláto-
gatása az iskolából hazafelé, miközben anya és lánya lát-
ták és hallották az egykori ovis társak önfeledt hancúro-
zását. Sietniük kellett, hiszen az „erõsebb elvárások” sze-
rint még legalább egyórás tanulás várt a családra a vacso-
ra, a táskába pakolás, a fürdés, az átöltözés, az esti mese
és az elalvást könnyítõ beszélgetés elõtt. (Azt hiszem,
mindebbõl érzékelhetõ, hogy Léna esetében valóban egy
következetesen nevelõ és felelõsen gondolkodó család-
ról van szó.) 

Október közepére mindnyájuknak elege lett a min-
denáron való megfelelni akarás ilyen szintjébõl. Az igaz-
gatónál kérték lányuk áthelyezését a párhuzamos
osztályba a tapasztaltabb tanító nénihez. Azóta rend-
ben mennek a dolgok, ismét lelkesen jár a kislány az is-
kolába.

Korábban
A nyolcvanas évek derekáig a hivatalos dokumentu-

mokban külön didaktikai típusként szerepelt a gyakorló-
óra. E célból különórákat iktathatott be a tanító a tan-
menetébe a nehezebb anyagrészek megértésére vagy sok-
irányú gyakoroltatására, tehát célzott elmélyítésére és
rendszerbe helyezésére. Miért volt ez jó?

Gyerekként magam is untam a gyakorlóórákat, de ké-
sõbb rájöttem, hasznosak azok a nap végén, mert olyan
jólesett kicsit lazítani, szabadon választani a lehetõségek
közül, amire a tanórákon nem volt lehetõségünk. Kon-
koly Mária néni gyakran még ahhoz is hozzájárult, hogy
kreativitásunkat bedobva, egyéni feladatokat találjunk
ki az illetõ tananyag gyakorlásához. 

Az ilyen órákon meglepõen sokféle és izgalmas nyelvi
fejtörõvel, mozgásos-vizuális játékkal rukkoltunk elõ,
amelyekre még ma is jól emlékszem. Sokszor alig volt
megkötés a szabályokban, teret kapott mindenki alkotó-
képessége. Gyakran ott derült ki, egyesek korábban vala-
mit félreértettek, vagy hiányosság mutatkozik a tudásuk-
ban, és még osztályzás sem rontotta a megértéssel küzdõ
társak lelki munkáját. 

Azokon az órákon nem született rossz megoldás, csak
hasznos ötletek, jól érthetõ példák és helyzetek gyûjtése
a tudás megszilárdítására. A hangsúly mindig a játékos
feladatvégzéseken és az élménnyel végzett felzárkóztatá-
son volt. 

Kár, hogy mára megváltozott a tanítók felfogása a gya-
korlás-gyakoroltatás jelentõségérõl, különösen a kezdõ
idõszakban, amikor a kisgyerekek alaposabb megfigyelé-
séhez többféle nevelõerõ mozgósítása szükséges.

Tanulmányainkban Piagén és Vallonon kívül,
Vigotsztkij is hangsúlyozta, minél fiatalabb neveltrõl be-
szélünk, esetükben annál fontosabb tanuláskor az ismét-
lés és a gyakorlás szerepe. Ezért volt olyan az akkori hiva-
talos tantervi struktúra, amit mi csak „koncentrikusan
bõvülõ” tantervnek neveztünk. Azt jelentette, hogy az
évek során, fokozatosan, mindig valami új ismerettel,
képességgel, szabállyal stb. bõvítettük a meglévõ tudás
rendszerét. 

Gyakorlóéveim alatt rájöttem, mekkora jelentõsége
van késõbb is a tanulás minõségében az el nem hagyható
ismétléseknek, gyakoroltatásnak a kicsiknél (és a na-
gyobbaknál egyaránt), csak rá kell szánni az idõt akár
párban vagy csoportosan megoldva folyamatos ellenõr-
zés és visszajelzés mellett.

Késõbb, éppen az 1985-ös tantervbõl a lineárisan épít-
kezõ struktúra miatt, ezek a nagyon hasznos, az egyéni
felzárkóztatást biztosító idõk és tartalmak sajnálatosan
hangsúlytalanná váltak. Kimaradtak azok az órarészle-
tek is, melyek a tananyag rendszerbe építésének sokféle
mozzanatát hozhatták volna. Maradt helyette a feszített
ütemû „haladás”. Igaz, a jelenleg érvényes kerettanterv
építkezésében igyekszik ezt a szakmai tévedést ki-
küszöbölni, de még mindig zsúfolt tudáshalmazzal és
többnyire kötött idõkereteken belül. Sajnos, a gyakorlás
kérdésében az elmúlt évtizedek alatt tanult mintákon szin-
tén nehéz átlendíteni a pályakezdõ pedagógusokat. 

Sokszor hagyatkoznak az osztálytanítók a napközis
kolléga szakmai együttmûködésére. Hivatkozva az idõ
szûkösségére a tanórán, valamint a napköziben a diffe-
renciált tanulásszervezés optimálisabb körülményeire,
ami természetes elvárásnak tekinthetõ, de arra csak egy
bizonyos hatékonyságig lehet építeni. Mert fáradt gye-
rekkel sokkal nehezebb az elmélyítés, a délutáni gyakor-
lás, különösen ma, amikor az osztályból szinte mindenki
jelen van. Mellette tanítás után másfél-, kétórányi sza-
bad játékidõt kellene még biztosítani számukra, ebbõl
nem engedhetnénk.

Mivel a napközis tanító nincs jelen a délelõtti órán,
könnyen elõfordulhat az is, hogy legjobb tudása és szán-
déka ellenére sem pont olyan jelrendszert, azt a szókin-
cset vagy mûveleti sort alkalmazza a házi feladat megol-
dása vagy gyakorlása során, mint amivel a gyerekek elõ-
ször találkoztak, amit az osztálytanítótól hallhattak. Hi-
szen két egyforma pedagógus nem létezik…

Kutatások
A kilencvenes évektõl nemzetközi kutatók (Jerry Fo-

dor, Korniloff-Smith, Pléh Csaba, Páli Judit és még sokan
mások) rámutattak, hogy neuropszichológiai szempont-
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ból a cél az, hogy a gyermek a gyakorlások révén folyama-
tosan integrálni tudja meglévõ tudásába a játék/tanulás
során szerzett ismereteket (készségeket, képességeket),
újabb, magasabb szintû egyensúlyt teremtve az agy struk-
túráiban. Mindehhez idõre és sokféleképpen elvégzett
mûveletekre és ismétlésekre van szüksége, hiszen az agy
minden alkalommal ezalatt újra és újra építkezik, átszer-
vezõdik. 

Ez az oka annak, hogy a kisgyermek szinte vég nélkül
– és mindannyiszor nagy örömmel – szeret minden játé-
kot megismételni.

A nagy elõdök – köztük több magyar tudós pedagógus
is – a gyermekek tanulmányozásakor (megfigyelésekor)
már az elmúlt században azt is felismerték, az agy fejlõdé-
se inkább szakaszosnak tekinthetõ, mint lineárisnak.
Ehhez a tudományos eredményhez viszonyítva kéne a
mindenkori iskolai elvárásokat és dokumentumokat iga-
zítani.

Érdekességként említhetõ még, hogy korunk kutatói
legalább tizenhét agyi funkció összerendezését figyelték
meg a gyermek játéka alatt, amit hõfelvételek is alátá-
masztanak. 

Az ötödik életév táján az agyi pályák kezdenek össze-
hangolódni, ami a szabályjátékok bevezetését teszik le-
hetõvé az óvodában. („Hátterében szintén a végrehajtó-
rendszer alapkomponenseinek agyi átrendezõdése áll” –
dr. Páli Judit.)

Ezért javasolják a kutatók, hagyni kellene a gyerme-
ket a saját fejlõdési ütemében játszani (tanulni), mivel az
agyban az átszálló pályák (corpus callosum) folyamatos
„összeszerelõdése” zajlik. Éppen ezért mindenkor, az
óvodában és késõbb az iskola alsó tagozatán maximáli-
san biztosítani kéne a gyermek szabad választásait leg-
több tevékenységében.

További megoldások
Gyermekkorban a bábozás az egyik leghatékonyabban

fejlesztõ játékforma. Alatta az érzelmi központ (homlok-
lebeny) más területei, a beszéd- és a (szem)mozgató köz-
pont is egyidejûleg mûködnek. Bábozás alatt a gyermek
gyakorolja mindazokat a normákat, melyek az együttes
alkotást segítik. A fizikai és nyelvi tevékenységek egy-
szerre kedvezõen hatnak egymásra.

A Petõ-módszer több évtizedes gyakorlatából ismer-
jük – és a hivatkozott nemzetközi agykutatások is meg-
erõsítették –, hasznos, ha minden gyakorlati tevékenysé-
get párbeszéd kísér a pedagógus (a szülõ) és a gyermek kö-
zött, mert ez fejleszti leghatékonyabban az agyi körök
harmonikus mûködését. A folyamatos mentalizálás (ér-
telmezés) segítségével fokozatosan felépül a kisgyermek
önismerete.

A fordított kölcsönhatás is kívánatos a gyerek fejlõdé-
se érdekében, amikor a tanulást mozgás kíséri, hiszen ez
jobban segíti a féltekék közti átkapcsolást. 

Fontos lenne e tudományos ismereteket beépíteni a
mindennapok tervezésébe és szervezésébe a kisgyerme-
kek túlzott kifáradásának megelõzése érdekében.

A szabadon, élményszerûen végzett játék/tanulás
minden speciális és minden általános agyi területet egy-

szerre dolgoztat az átszálló pályákon keresztül. (Emlé-
keztetni szeretném az olvasót Winkler Márta pedagógiai
gyakorlatára, melyben e kettõt folyamatosan összekap-
csolta.)

Ahhoz, hogy a gyermek egy idegen szót vagy fogalmat
megjegyezzen, legalább negyven (!) féle kontextusban
kell találkoznia vele, állítják az agykutatók. Hasonlóan
sok gyakorlásra van szüksége egy kisiskolásnak a szoká-
sok, a fogalmak, a szabályok, a készségek elvárt szintû el-
sajátításához. (Természetesen ebben a család együttmû-
ködésére számít a nevelõintézmény, hiszen a korai fej-
lesztés otthon indul el.)

Zárógondolatként
A gyermek személyiségének kibontakozása akkor zök-

kenõmentes, ha a felnõtt környezet maximálisan figye-
lembe veszi az igényeit, ahogy Léna szülei is megtették.

A nevelõintézmény feladata az – dr. Páli Judit szerint
–, hogy megfelelõ teret biztosítson a gyermek fiziológiás
éréséhez. Képessé téve arra, hogy saját erõbõl szabályo-
zottá váljon az agyi mûködése, tudjon uralkodni önma-
gán, kérdezni és váltani a helyzeteknek megfelelõen, va-
lamint újraindítani tanulását – lehetõleg – minél keve-
sebb hibával.

Izgalmas – és felemelõ – szakmai pillanat, amikor a ta-
nító azt tapasztalja, hogy a közös és egyéni gyakorlást kö-
vetõen a gyermekek többsége már képessé vált a tanul-
tak beemelésére tudása rendszerébe. Egyesek könnyeb-
ben, kevesebb gyakorlással, mások nehéz küzdelmek és
hosszabb idõ után jutnak el a fejlettség kívánt fokára.
Ehhez az érési folyamathoz szükséges a kellõ mennyiségû
gyakorlóidõ. Nálunk a különleges bánásmód mindenkit
megillet, a nap bármely pillanatában. Ezt nem téveszt-
hetjük szem elõl, és ha szakmai meglátásunk szerint a
kisgyerek fejlõdéséhez további gyakorlásra van szükség
bármiben, azt számára lehetõvé kell tennünk.
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Az utóbbi idõben egyre többször és több szó esik arról a
tanulókat érintõ problémáról, hogy nem szeretnek, és
nem is tudnak tanulni. Az egyre nagyobb követelmény-
rendszer mellett ez sürgõs segítséget igénylõ feladatot ró
ránk, pedagógusokra.

Felgyorsult világunkban nemcsak nekünk, felnõttek-
nek, hanem gyerekeinknek is meg kell küzdeniük az idõ-
hiánnyal, a feladatok sokaságával, a rohanással. Írásom-
mal nem a tanulási nehézségek okait kutatom, hiszen
azzal naponta találkozik minden tanítókolléga. Meg-
gyõzõdésem, hogy a szülõknek is segítõ kezet kell nyúj-
tanunk ahhoz, hogy gyermekük boldogulását segíthes-
sék. Évek óta szervezem és vezetem a Szülõk Iskolája
programsorozatot különbözõ helyszíneken: saját osztá-
lyom szüleinek, iskolai szinten, tagiskolánkban és volt
már városi szinten is meghívásom a szülõk felé. Az itt
szerzett többéves tapasztalataimat és a foglalkozások te-
matikáját osztom meg most kollégáimmal abban a re-
ményben, hogy segíteni tudok néhányuknak. Termé-
szetesen, mint a tanítás során minden átvett ötlet, ez is
csak javaslat, bevezetésének és bõvítésének csak a kol-
légák fantáziája szabhat határt. Én így csinálom, folytas-
sátok!

Mint említettem, több éve hívom meg minden tanév
elején a szülõket egy elõadással egybekötött ötletbörzé-
re. Mivel évek óta alkalmazom dr. Oroszlány Péter Ta-
nulásmódszertanát az óráimon, úgy gondoltam, ezek kö-
zül a feladatok, gyakorlatok és módszerek közül a szülõk-
nek is ismerniük kell jó néhányat, hogy az otthoni együtt
tanulás és gyakorlás alkalmával használhassák. Kidol-
goztam tehát azt az elõadás-sorozatot, amely a Tanulás-
módszertanra épít, de szülõknek szól, sok-sok példával
fûszerezve. Fontosnak tartom, hogy minden egyes gya-

korlatról tudják, hogy azzal éppen mit és fõleg miért gya-
korolhatnak. Elmondhatják õk is a gyermekükkel törté-
nõ küzdelmes együtt tanulás közben szerzett tapasztala-
tukat, történeteiket. Jó érzés látni, hogy milyen hálásak,
amikor lehetõségük van elmondani a nehézségeket, ki-
mondhatják félelmeiket, esetleges kudarcaikat és talál-
kozhatnak más szülõk hasonló problémájával. Egy idõ
után egyre felszabadultabban mesélik el a buktatókat,
amelyek a tanulás közben felmerülnek, és megnyugsza-
nak, hogy mások is hasonló problémával küzdenek, nin-
csenek egyedül a nehézségekkel. Miután kipróbálnak
különbözõ tanulási technikákat, szívesen mesélik el,
hogy melyik vált be nagyon és melyik nem annyira. Meg-
ismertetem a szülõkkel a különbözõ tanulási stílusok jel-
lemzõit is. Örömmel látom az arcukon, amikor felisme-
rik, hogy gyermekükre melyik a legjellemzõbb. Ezek után
az ismeretek után sokkal nagyobb odafigyeléssel fordul-
nak a gyermek felé és tudatosan irányítják tanulási, gya-
korlási tevékenységüket. 

Nemcsak az iskolás gyerekek szüleit szoktam meghív-
ni, hanem már a nagycsoportos óvodásokét is. Termé-
szetesen nekik más program szól, hiszen õk még nem ta-
nulnak, de készülnek rá. Ezeknek a szülõknek szintén
nagy segítségre van szükségük ahhoz, hogy felkészülje-
nek õk maguk is az iskolakezdésre. Fontos, hogy a szülõ
ne tragédiaként élje meg gyermeke iskoláskorúvá válá-
sát, ne görcsösen, kétségbeesve álljon a nagy váltáshoz.
Ha tudatosan készül az új szerepére, feladatára, ha isme-
ri a rá váró segítõ szerepet, akkor nem fél annyira a vál-
tástól. Csak a felkészült szülõ tudja kiegyensúlyozottan,
nyugodtan bevezetni gyermekét az iskolások világába.
Erre pedig fel kell készülni. Szerencsésnek tartom, ha ezt
a felkészülést már a tanító segíti. 

Hortiné Márkus Zsuzsanna

Van remény! Van remény?

! ! !

Félreértés a differenciálás azonosítása a szelekciós gyakorlattal, azaz, hogy a diákokat osztá-
lyon belül „képességeik” alapján rétegekre kell osztani, és vélt képességeiknek megfelelõen kell
a réteg tagjainak egyéni feladatot adni.

M. Nádasi Mária: Adaptív nevelés és oktatás, 2010
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hetente találkozunk a szülõkkel, addig a megbeszéltek
alapján igyekszik mindenki megadni a szükséges otthoni
segítséget gyermeke sikeres iskolai tevékenységéhez.
Ahogy a szülõk egyre több ismerettel rendelkeznek, úgy
lehet a gyerekeken látni a fejlõdést. Magabiztosabbá,
bátrabbá válnak. A végsõ célunk természetesen az, hogy
jó kedvvel tanuljanak, legyen sok-sok sikerélményük és

végül, de nem utolsósorban: TANULJANAK MEG TA-
NULNI!

Végezetül a címben feltett kérdésre válaszolva: igenis
van remény, csak egyre több idõt és energiát kell belefek-
tetnünk nekünk is és a szülõknek is. Ehhez kívánok jó
munkát!

A témával kapcsolatos véleményüket vagy a szerzõ-
nek szóló kérdéseiket várjuk a tanito@sprintkiado.hu
címen.

Bármelyik programról van is szó (óvodás vagy iskolás
gyerekek szüleinek szólóról), minden évben azzal kez-
dem, hogy meghallgattatom a szülõkkel Zorán: Üres böl-
csõt ringat a hold fénye címû dalát. Aki nem ismeri, aján-
lom meghallgatásra és továbbadásra. Ezzel igyekszem rá-
irányítani a szülõk figyelmét arra, hogy gyermekük
MOST kéri az együttlétet, MOST van szüksége a segít-
ségére. Ezután Maslow Szükségleti piramisa következik.
Szükségesnek tartom még Gary Chapman 5 szeretetnyel-
vét is ismertetni*. Nagyon érdekes tapasztalat, amikor

mindezt bemutatom, figyelni a szülõk reakcióit. Vannak,
akik mélyen elgondolkoznak, esetleg el is érzékenyül-
nek, mások bólogatással jelzik, amikor helyére kerül va-
lamelyik információ és azonnal továbbgondolják a hal-
lottakat. Természetesen nem közvetlenül egymás után
zúdítom rájuk a háromféle információt, és nem is csak
felsorolás szintjén. Ezt azonban úgy gondolom, nem le-
het egységesíteni, mindenki a saját egyénisége szerint is-
mertesse! Az ismerkedés és bevezetõ ismeretek után kez-
dõdhet a közös munka. Hetente, de van, hogy csak két-

* Gary Chapman, amerikai családterapeuta az 5 szeretetnyelven a
következõket érti: elismerõ szavak, minõségi idõ, ajándékozás, szí-
vességek, testi érintés.

! ! !

Félreértés az a gyakori vélekedés, hogy az új ismeretek elsajátítása minden tanuló számára
eredményesen csak a tanár magyarázatának, a tanár által irányított közös beszélgetésnek az
eredményeként lehetséges…

M. Nádasi Mária: Adaptív nevelés és oktatás, 2010

! ! !
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Mindnyájan találkozunk azzal a ténnyel, hogy a nagyon
okos tanulók is milyen sokszor tévesztenek „csak” figyel-
metlenségbõl. A hibátlan és gyors számoláshoz nagy
szükség van a memória fejlettségére és a figyelem össz-
pontosítására.

A figyelem és az emlékezés – emlékezetbe vésés és
felidézés – tudatossá és akaratlagossá válása a jó tanu-
lás egyik lényeges feltétele. Hangsúlyt kell fektetni rá. 

Sok jó gyakorlat és játék szolgálja e két terület fejlõdé-
sét, a fejlõdés fokozódását. 

Idézzünk ide példaként kettõt!
1. osztályban igen hasznos-

nak bizonyultak a „Gyorsol-
vasási gyakorlatok”.1 Egy-
egy oldalon 12-15 kép sorako-
zik különféle figurákkal. Ezek
az éppen feldolgozott szám-
körben szereplõ számokat je-
lenítik meg más-más formá-
ban. Az egyik képen a 6 figura
2+2+2 elrendezésben jele-
nik meg, egy másikon 2+1+3
alakban, a harmadik fotó in-
kább a 4+2 alakot idézi vagy
a 3+3-at. Hasonlóan többféleképpen olvashatnak le az
egyik képrõl 7-et, a másikról 3-at, aztán 5-öt…

Ezek a képek már látványként formálják a számok
sokféle nevét2, ami a számfogalom fontos összetevõje
lesz, és mûveletek elõkészítését is szolgálja.

A képeket elõször lassan, egyenként értelmezzük. Ez-
után leolvassák a tárgyak, dolgok számát egyszerû alak-
ban (6 termés, 7 pötty, 3 kivi, 5 répa…) és a képpel kife-
jezett összetett alakban is (2 sárga paprika + 1 zöld pap-

rika + 3 paradicsom; 4 fa fent és 2 lent…). Most követ-
kezik a számok egyre gyorsabb, ügyesebb leolvasása, már
az ábrázolt dolgok megnevezése nélkül (6, 7, 3, 5…). A
sorrendváltoztatással való leolvasásokat követheti az
emlékezetbõl való felidézés. Lehet csukott szemmel pró-
bálni a számok felsorolását, de kérhetjük azt is, hogy
mondják meg emlékezetbõl, mibõl láttak 7-et (6-ot, 3-
at…), és hogyan látták azt a hetet (pl. két karikán 3-3
kulcs és külön még 1). 

Képeket magunk is készíthetünk, mutathatjuk egyen-
ként egymás után: rövid idõre felvillanthatjuk írásvetí-
tõn vagy interaktív táblán, bõvíthetjük a számkörrel pár-
huzamosan, és sokszor felhasználhatjuk késõbb is, példá-
ul a mûveletek értelmezésénél, gyakorlásánál.

Szintén figyelmet és emlékezést fejlesztõ az ún. Me-
móriajáték. Ezt azonos figurákat ábrázoló kártya-
párokkal szoktuk játszani. Ha olyan kártyacsomagot
használunk, ahol a párok nem pontosan azonosak, ha-
nem valamely más tulajdonság szerint tartoznak össze,
akkor ez a játék többféle képesség, készség fejlesztését
szolgálhatja az emlékezeten kívül is. 

Például 1. osztályban (sõt már óvodában is) használ-
hatjuk az ún. „Pöttyös kártyát”3. A lapokon 4-féle szín-
ben látható 1, 2, 3… 10 pötty más-más méretben, más-
más elrendezésben. Készülhet akár 12-ig is a kártyakész-
let, vagy 4 helyett 6 színnel minden kisgyerek számára!
Pöttyök helyett más figurák is szerepelhetnek rajtuk, de
érdemes a kártyákon a figurák sokféleségét mellõzni,
hogy ez ne vonja el a gyerekek figyelmét, ne a figurákra,
hanem a számuk valamely alakjára emlékeztessék õket. 

A lapok „párt” alkothatnak a játékban, ha „ugyanany-
nyi” pötty van rajtuk. Ilyenkor a különféle összetett ala-
kok azonosítását erõsítjük a memóriafejlesztés mellett.
Például, hogy a színben, méretben, elrendezésben kü-
lönbözõ 1+2+4-ben és az 5+2-ben lássák meg ugyanazt
a számot, ugyanazt a 7-et.

Alkothatnak a lapok úgy
is párt, ha pl. a kettõn össze-
sen 10 pötty van. (A 10-pöt-
työs lap önmagában felve-
hetõ, és „párnak” számít.)
Ez a változat a 10 kéttagú
összegalakjait tanítja és se-

C. Neményi Eszter

A tudatos, szándékos memória
és figyelem szerepe a gyakorlásban

„Minden, mi taníttatik, az valóság legyen!” (Bolyai Farkas)

együtt 10

1 1. osztályos matematika tankönyv (C. Neményi–Oravecz).
2 A számok sokféle neve, sokféle alakja azt a látásmódot erõsíti, hogy

a 2+2+2, a kétszer 3, a fél tucat, az 1+2+3, a 6, a 10–4… mind
ugyanaz a szám. Tehát a 4+2 = 6 kifejezés nemcsak azt jelenti,
hogy a 4-bõl és a 2-bõl valamilyen eljárás során, valamilyen mûve-
lettel lesz, keletkezik a 6, hanem azt is, hogy ez a két jel: a 4+2 és a
6 ugyanazt a számot fejezi ki. Sõt a többi felsorolt közé is beírhatjuk
az = jelet. 
Az = jel jelentéséhez a mûveletek használatában sokszor hozzá szok-
tuk érteni a „lesz” irányt, pedig valójában ez egy szimmetrikus vi-
szonyt fejez ki két, valamilyen alakban leírt szám között. Azt, hogy ez
és az megegyezik, a számegyenesnek ugyanahhoz a pontjához tarto-
zik. Ennek a szemléletnek kicsi kortól való formálása nagy haszonnal
jár a késõbbiekben pl. az algebrában, nagyobb (a törtszámokat is ma-
gába foglaló racionális) számkörben végzett számolásokban. 

3 L. pl. C. Neményi–Oravecz 1. osztályos Matematika munkafüzet
melléklete.
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gíti memorizálni. Természetesen más „célszámot” is vá-
laszthatunk alkalmanként.

2. osztálytól folytatódhat ilyen játék számjelekkel is. 
A párképzés szempontja lehet ismét az, hogy egyenlõ a

kártyákon szereplõ két szám, amelyek – célunknak meg-
felelõen – egyszerû, vagy valamilyen mûveletes alakúak.
Például párt alkothat most a 6 · 4 és a 3 · 8, de a 9 · 7 és a
63, vagy a 64 : 8 és a 4 · 2… is. 

Máskor lehet célunk valamilyen összefüggésre irányí-
tani a figyelmet a memória fejlesztése mellett. Párt alkot-
hatnak azok a számok, amelyek közül az egyik a másik-
nak a kétszerese. Vagy azok, amelyek összege 80. Ez utób-
bi esetben a 8-as szorzótábla egymást a 8 tízszeresére ki-
egészítõ szorzatait hozhatjuk össze tényezõs és kiszámí-
tott alakjukat felhasználva. Így párt alkot a 8-nak a 3-
szorosa és az 56, a 24 és a 8 hétszerese, de választhatják
párként a 3-szor 8-at és a 7-szer 8-at… Különbségük sze-
rint is párba kerülhetnek a számok. Például a 6-os szorzó-
tábla számai között azok alkossanak párt, amelyek kü-
lönbsége 30. (Pl. a 7-szer 6 és a 12; a 6 és a 6-szor 6; a 2-
szer 6 és a 7-szer 6…)

Az ismert emlékezetfejlesztõ tevékenységekben felfi-
gyelhetünk arra, hogy sokszor tesszük próbára, gyakorol-
tatjuk a megfigyelt, megtanult dolgok felidézését, (ami-
vel azért a bevésõdés is erõsödik), de talán kevesebb fi-
gyelmet fordítunk arra, hogy a megjegyzésre, memori-
zálásra fejlesszünk ki „trükköket”, és mozgósítsuk a
gyerekek akarását.

Önkéntelen figyelem
Kicsi korban automatikusan mûködik az észlelés, s

mintegy „összképben”, globálisan hagynak nyomot az
agyban a látott, hallott, mozgással, tapintással, szaglással
átélt helyzetek, objektumok. Amikor a Memóriajátékot
játsszuk egy óvodással, meglephet bennünket, milyen
ösztönösen és gyorsan veszi fel az egyszer már látott la-
pot, amelyet mi nem találtunk! Úgy jegyzi meg a képet és
a helyét, hogy „csak tudta”, hogy ott van az, ami kell ne-
ki. Szinte lefényképezte az agya az asztalon látott lapokat
együtt, és talán belsõ látással látta is azt egyszerre, ami-
kor felidézte. Nem fektetett bele semmilyen külön ener-
giát – mégis emlékezett rá. 

Ez a fajta emlékezés késõbb – iskolás korban, sõt fel-
nõttként – is szerepet játszik mindennapjainkban. Ami-
kor egy korábban hallott szép zenét akarunk visszaidéz-
ni, vagy egy régebben már bejárt utat keresünk, vagy
egy feltalálónak, színésznek, írónak, rég látott ismerõs-
nek a nevén töprengünk, akkor olyan dologra igyek-
szünk emlékezni, ami bizonyos körülmények között be-
jutott az agyunkba, de tán már nem is tudjuk, mikor és
hogyan. Nem akartuk megjegyezni, mégis elõvarázsoló-
dik emlékezetünkbõl. A legtöbb automatizált mozgás-
sor (fogás, lépés, odanyúlás, kanalazás stb.), tevékeny-
ség ilyen.

Tanításunk során is gyakran támaszkodunk az önkén-
telen figyelem képességére, a nem szándékos emlékezet-
be égetés lehetõségére. Olyankor is sokszor, amikor azt
hisszük, hogy ráirányítottuk a növendékeink figyelmét a
megjegyzendõ képre, szóra, szövegre, hangokra, mozdu-
latokra – de valójában nem tettünk semmit annak érde-

kében, hogy sikerüljön is megjegyezni ezeket. Talán in-
kább csak hangulati, érzelmi, esztétikai hátteret, motí-
vumokat biztosítottunk hozzá, játékba illesztettük –
és ez nem kevés, nagyon nem szükségtelen. Segíthetett
valamilyen mozgáshoz, képhez, elképzeléshez kapcsoló-
dás, a mozdulatok, hangok szimmetriái, ritmusa, érde-
kessége. És fõképpen az jelenthetett kapaszkodót, ha a
gyerek maga tartotta, érezte fontosnak megõrizni, meg-
jegyezni. Például milyen pillanatok alatt sajátítja el a szá-
mítógép, okostelefon ügyes használatát a kisgyerek!
Mert õ akarja tudni használni!

Hasznos teendõ az önkéntelen memorizálás gyako-
roltatása is.

• Mozgássorhoz kapcsolva ismétlünk el többször ver-
set, dalt, mondókát, s egy idõ után minden kisgyerek ve-
lünk együtt táncolja és mondogatja örömmel.

• A táncot zenével együtt tanulják, a „mintát” utá-
nozva. 

• A gyerekek elé teszünk tárgyakat, képeket rende-
zetlenül, sorba, vagy más módon elrendezve, s egy idõ
után, eltakarva a látottakat, visszakérdezzük, hogy mik is
voltak ezek. Vagy titokban megváltoztatva a látvány va-
lamely részét, azt kérjük, állapítsák meg, mi változott.
Rendezzék vissza úgy, ahogy volt.

• Egymás után, külön-külön mutatunk tárgyakat, ké-
peket, megnevezhetõ jeleket, és utána ugyanebben a sor-
rendben várjuk ezek visszaidézését. 

• A téri és idõbeli tájékozódásnak, formák megisme-
résének (pl. betûtanulás), késõbb bizonyos mechanikus
technikák elsajátításának fontos feltétele a mozgásme-
mória fejlesztése. Kocziha Miklós testnevelõ tanár több
nagyszerû gyakorlatot dolgozott ki, amelyben a gyerekek
mozgássorhoz kapcsolják számok bontását, tapintáshoz
számok észlelését4.

• Kérjük rövid dallamok, ritmusmotívumok, mozdu-
latsorok, összefüggés nélküli szavak, értelmes monda-
tok, rövidebb, hosszabb szövegek (kérdések, utasítások,
közlések) megjegyzését, visszaidézését. Rövid idõre is,
hosszabb, egyre hosszabb távra is. 

Kapcsolódhat játékokhoz szavak memorizálása. Pél-
dául a szóláncban minden következõ szót a megelõzõ szó
utolsó hangjával kell kezdeni: „János, só, óra, alma, agár,
róka, ad, dió stb.” Ha úgy játszunk, hogy nem csak folytat-
ni kell, hanem mindig végig kell mondani az összes el-
hangzott szót, figyelmüket és az emlékezetüket is fejleszt-
hetjük vele. 

• Lehet a tanulók feladata idõnként véletlen sorrendû,
jelükkel leírt, vagy csak hallott számok visszamondása.

Ha a megjegyzendõ dolgok érdekesek, kedvesek a gye-
rekeknek, ha valamilyen játékba tudjuk illeszteni, való-
ban hozzájárulnak ezek a tevékenységek az emlékezõké-
pesség fejlesztéséhez. De tartsuk szem elõtt, hogy ezzel a
tudattalan emlékezetbe véséssel nem ismerik meg a
gyerekek a „megtanulás” mesterségét. Azt, hogy mi-
képpen tudnak valamit szándékosan, késõbb is vissza-
idézhetõen memorizálni.

4 A gyakorlatokat bemutató film megtalálható a www.tanitonline.hu
oldalon: Filmtár›Módszertan›Matematika›Számolás és ritmus.
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Tudatos megfigyelés
és bevésés

A tudatos megfigyelésnek és megjegyzésnek feltéte-
le az értelmezés, tagolás, valamint a megértés: azaz az
alakuló viszonylatokba, formálódó tudásrendszerbe
való beilleszthetõség, beillesztés. 

Ha nemcsak azt kérjük elsõseinktõl, hogy nézzék meg
jól, mi van elõttük az asztalon, hanem például egyenként
rámutatva a tárgyakra, megneveztetjük ezeket, már
segítettük õket a tudatos megfigyelésben. Ha megfog-
hatják, kézbe vehetik, megszagolhatják õket, sõt még be-
szélgetünk is a látott tárgyak, dolgok használatáról,
valamilyen érdekességérõl, tulajdonságairól, várható-
an még inkább megõrizhetõvé tesszük emlékezetükben.
A látottak tagolása, tudatosítása után kérhetjük, hogy
próbálják magukban ismét felsorolni ezeknek a nevét
csukott szemmel, aztán nézzék meg, nem felejtettek-e
ki valamit. Ha kimaradt egy-egy tárgy, újra csukott szem-
mel mondják el maguknak, hogy mit láttak. Jó, ha kicsit
késõbb, az óra, vagy a nap végén megpróbálhatják is-
mét elmondani, vagy emlékezetbõl való kirakással, rajz-
ban, írásban felsorolni a tárgyakat. (A tevékenységgel
való visszaidézés a nyelvi nehézségekkel küzdõ, vagy
egyébként hátrányos helyzetû gyerekeknek sokáig lehet
egyszerûbb feladat a szóbeli sorolásnál.) Biztathatjuk
õket arra, hogy otthon is idézzék fel, és másnap akár pá-
rokban meghallgathatják egymást, mennyire emlékez-
nek a tárgyakra. 

Ha a tárgyak (képek) valamilyen értelmes kapcsolat-
ban vannak egymással (például csak gyümölcsök van-
nak az asztalon, vagy mindaz csupa írószer, ha valami-
lyen tevékenységben, szituációban együtt kaptak szere-
pet…) – ennek tudatosítása újra hozzájárul az eredmé-
nyes memorizáláshoz. Ha alkalmanként visszakérde-
zünk: „Kinek mi segített a megjegyzésben?”, a megfigyelés
tudatosságát támogatjuk vele. 

• A tárgyak, dolgok (késõbb szavak, számok, jelek)
valamilyen szempontú összetartozását segíti kiemelni
a „kakukktojás”, az az egy dolog, ami nem tartozik a
többi közé. Pl. a színtévesztõnek kikiáltott óvodás eset-
leg a nagyon tiszta színû gombokat sem tudja szétválo-
gatni színük szerint. De ha a különválogatott sok sárga
közé beteszünk egy pirosat, akkor nemcsak azonnal
kikapja ezt a többi közül, de az agya jobban összefogja
a többit éppen színük szerint. Legfeljebb majd még az
így fontossá kiemelõdõ szín nevét kell megjegyeznie
hozzá. 

• Játszhatunk ilyen céllal „Mi változott?” játékot is, pl.
változtatás során a gömbölyû tárgyak közé teszünk egy
kockát, vagy más szögletes testet. A sok különféle hely-
zetû, alakú, méretû téglalap közé egy más formájú négy-
szöget. Aki felismeri a változást, megnevezés helyett az
eredeti rend visszaállításával is kifejezheti ezt. 

Tevékenységsort is fontos megfigyeltetni, és azonos
sorrendben visszajátszatni. Természetes, értelmes sor-
rendben végrehajtott tevékenységek megjegyzése szinte
automatikusan megy végbe, de éppen a „logikus rend”
segíti ilyenkor az emlékezetbe vésést. Az elõbb – késõbb
tudatosítása, megnevezése még inkább biztosítja a rend
felfogását, és ezáltal a memorizálást. Érdemes fordított

sorrendet követve is eljátszatni a tevékenységsort. A
tényleges eljátszást aztán követheti képek sorba rende-
zése. (Például egy reggeli eseménysor képei a felébredés-
tõl az iskolába indulásig – visszafelé leolvasva esetleg a
hazaindulástól a vacsorázáson, mosakodáson, fogmosá-
son, levetkõzésen keresztül az ágyba bújásig…). Az idõ-
ben való tájékozódás (elõbb, késõbb, ez elõtt, az után…)
fejlesztése egyebek közt többféle szöveges feladat megér-
téséhez is lényegileg járul hozzá!

Tárgyakat, tárgysorozatokat, objektumok elrendezé-
sét, lejátszott tevékenységsort látványként fog fel ilyen-
kor az ember. A hangokat, mozdulatokat fülünkkel,
izommozgásunkkal észleljük. Tudatos memorizálásu-
kat segítheti a megnevezés (hiszen ezzel a tagolást, anali-
zálást segíthetjük), de a kisiskolás emlékezete a képet,
hangot és izommozgást õrzi meg, és nem elsõsorban a
róluk szóló szavakat, mondatokat. Ez utóbbiakat – leg-
feljebb azokkal együtt! 

De hogyan tudják emlékezetükbe vésni a gyerekek
a matematikai állításokat? Például az egyszeregyet?
Vagy a sokféle összeadási és kivonási esetet akár csak a
20-as számkörben? Az olyan állításokat, amelyek számok
tulajdonságairól, egymással való viszonyaikról szólnak?
Vagy mûveletekrõl, ezek tulajdonságairól, kapcsolatai-
ról? Alakzatokról, ezek tulajdonságairól, változásairól?
A még elvontabb függvényekrõl? Vagy akár a saját gon-
dolkodási tevékenységeikrõl?

A matematika tanulása
Alapvetõen szükséges e téren is, hogy jó tanulási hely-

zetet, erõs motiváltságot, kedvezõ légkört alakítsunk ki
hozzá. De ehhez is elengedhetetlen, hogy a matemati-
kai állítások valamilyen – minél többféle külsõ megje-
lenésû – valóságról szóljanak. Valóságról, amelyrõl sa-
ját tevékenységek során a gyerekek maguk olvashatják
le a megállapításaikat, és ezáltal értelmezve, megértve
raktározhassák el tudatukba. És elengedhetetlen, hogy
magának a matematikai tartalmú valóságnak az össze-
függéseit, kapcsolódásait, viszonyait élhessék át saját
tevékeny tapasztalatszerzéssel. Ne a már szavakkal,
jelekkel rögzített állítások között kelljen elõször felis-
merni és elraktározni a kapcsolatokat! 

Ahhoz, hogy értelmesen megjegyezhetõ és felidézhetõ
legyen, nem a „12:3=4” jelsorozatot, a „tizenkettõben a 3
megvan négyszer” mondatot, hanem az eljátszott tevé-
kenységet, a cselekvés közben alakuló képet kell megér-
tenie, elraktároznia, szavakba öntenie. Nem a „három-
mal nagyobb számban eggyel többször van meg a három, mint
a 12-ben” állítást kell megtanulnia, hanem az elõbbi kira-
kás után a 15 hármasával való kiosztását is eljátszva ve-
heti észre a két dolog viszonyát. (Amit természetesen
még semmiképpen sem tud megfogalmazni, általánosíta-
ni pedig még kevésbé. Az általánosításhoz nagyon-na-
gyon sok valóságos, egyre tudatosabb megfigyelésre, él-
ményre lesz szüksége!)

Az agykutatás eredményei alátámasztják, hogy a 10-
12 év alatti gyerekek számára csak az átélt észlelet áll
rendelkezésre gondolati tevékenységek mûködtetésé-
hez. A pusztán szóbeli közléseket nem képesek mozgósí-
tani. A verbális vagy írott jelekhez elõször képeket kell
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elõhívni 6-12 éves korban, hogy azzal kezdhessenek va-
lamit. Ha hiányzik a kép5, akkor pusztán a szó nem lesz
számára használható semmi értelmi tevékenységre.
Biztonságos, hosszabb távú megjegyzésre sem, értelmes
alkalmazásra még kevésbé. A tanulás egyetlen hatékony,
értelmes módja a kisgyerek számára a személyes, cselek-
võ tapasztalatszerzésbõl indul. Az élmények szavakba
öntése, s a beszéd tapintatos formálása, javítgatása fon-
tos segítõ eszköze a tudatos tanulásnak, de a tevékenysé-
get nem helyettesíti a szó.

A matematikatanulásban kiemelt szerepe van annak
is, hogy a matematikai ismereteket nem egymástól el-
szigetelten dolgozzuk ki, hanem összeszõve, folytono-
san megragadva a kapcsolódási lehetõségeket. A megér-
tés igényét szolgáljuk és a tudatos memorizálást tesszük
lehetõvé ezzel. A figyelmet és bevésést olyan dolgokra
kell összpontosítani – lehetõleg jó problémahelyzetek te-
remtésével –, amelyek azonnal beilleszthetõk a meglévõ
ismeretek világába, vagy egymással vannak átlátható,
értelmezhetõ viszonyban. 

Mindenkinek szüksége és igénye van arra, hogy
megértse a környezõ világot és megértse saját belsõ vi-
lágát. Nemcsak az okosak, a gyorsabban fejlõdõk, nem-
csak a 10-12 évesek akarják ismerni az okokat, összefüg-
géseket, hanem szinte születése pillanatától azon fárado-
zik minden ember, hogy amit lát, hall, észlel, tapasztal, az
valahogyan jól illeszkedjen bele a korábban már átélt
rendbe. Ha beleilleszthetõ, akkor ezzel a „megértés” él-
ményét éli át – akár valódi kapcsolatot regisztrált, akár
késõbb módosításra szoruló „elméletet” gyártott magá-
nak. Ezt a beillesztést nevezik asszimilálásnak. Ha pedig
nem illik oda pontosan az új tapasztalat, akkor a korábbi
rendet módosítja: akkomodálja. Mindenkit csak kitartó,
kemény dresszúrával lehet leszoktatni a megértés igé-
nyérõl! Azt a tizenéves gyereket, aki lemond arról, hogy
valaha is megértse a matematikát – sajnos találkozha-
tunk ilyenekkel –, bizonyára gyakran meg nem értett
mondatok betanulására erõltették, s a megértést tették
lehetetlenné sürgetéssel, az eszközök idõ elõtti megvo-
násával.

A megértésre épülõ tanulás azonban igen hosszú idõt
igényel. Egy-egy kijelentés valódi, értelmes megtanulá-
sa, alkalmazásra kész ismeretté válása esetenként éveket
vesz igénybe, nemhogy egyetlen óra motivációs feladat-
sorától az óra lezárásáig befejezetté tehetnénk. 

Vegyünk egy egyszerû példát! Szeretnénk megtaníta-
ni a 6-os szorzótáblát. Úgy, hogy a megtanulandó esetek
valóságról szóljanak, a valóságban átélt, megértett kap-
csolatokra támaszkodjanak, erõsítsék a korábban már
tanult ismereteket, a meglévõ tudáshoz való kapcsolás-
sal értessék meg még alaposabban az egyedi eseteket is.
És egyszerûen, biztonságosan felidézhetõek legyenek.

A 6-os tábla felépítését megelõzte a szorzás értelmezé-
se, néhány más szorzótábla felépítése, néhány eset meg-
jegyzése, azokban bizonyos összefüggések megtapasztalá-
sa, megértése. 

Elsõ lépés (pl. a 3-as szorzótábla eseteinek gyakorlása,
néhány eset „kiszámítási módjának” tudatosítása, a 0-
tól hatosával növekvõ számsorozat képzése után) a tár-
gyi, vagy képi esetek leolvasása összegalakban és szor-
zatként is.

A leolvasást követheti – esetleg már önállóan – az ese-
tek leírása:

A képek ügyes elrendezése lehetõséget kínálhat össze-
függések felismerésére. Ha kezdettõl arra szoktattuk nö-
vendékeinket, hogy vegyék észre az „érdekességeket”, és
szívesen mondják el észrevételeiket, rákérdezés nélkül is
sorolhatják: 

• Észrevettem, hogy mindegyik szorzat páros szám. (A
kép is mutatja, mert a pöttyök mindig kettesével sora-
koznak a kockákon.)

• A 3-szor 6 6-tal több, mint a 2-szer 6. 12 + 6 = 18
• A 6-szor 6 6-tal több az 5-ször 6-nál. (30 + 6 = 36)

A 7-szer 6 2-szer 6-tal több a 30-nál. (30 + 12 = 42)
• Az 5-ször 6 éppen fele a 10-szer 6-nak. (A 60 fele a

30.) 
• A 2-szer 6 nem más, mint 4-szer 3. (3-3 pötty van egy-

más alatt, mindegyik 6-os kétszer 3 alakban van a rajzon.)
• A 4-szer 6 2-szer 6 meg 2-szer 6. 12 + 12 = 24
• A 6-szor 6 az 2-szer 6 meg 2-szer 6 meg 2-szer 6.

12 + 12 + 12 = 36
• De így is számolhatjuk: a 6-szor 6 az 3-szor 6 meg

3-szor 6 = 18 + 18. 
• A 9-szer 6 = 60 – 6 = 54…
Kérjük ezután, hogy olvassák le az elsõ öt esetet: az 1-

szer 6-tól az 5-ször 6-ig, próbálják ezeket a szorzásokat
megjegyezni (ujjukkal mutatva a szorzót), aztán takarják
le a táblázatot, és csukott szemmel próbálják elsorolni ma-
gukban. Ha több gyereket meghallgatunk, aki az osztály
elõtt is felsorolja az elsõ öt szorzatot, lehet kísérletet tenni
a visszakérdezéssel összevissza is. Jó felidéztetni azt is, hogy
ki-ki mirõl tudta megjegyezni az elhangzó szorzást. 

Legyen házi feladat az elsõ öt eset többszöri elmondá-
sa sorban és összevissza is, és egy olyan összefüggés leírá-
sa (rajzzal, szavakkal vagy jelekkel), ami kinek-kinek se-
gíti valamelyik eset megjegyzését, felidézését. A követ-
kezõ órán pedig folytathatjuk a további esetek megtanu-
lását, hozzákapcsolva az elsõ öthöz, régebbi ismeretek-
hez, keresve, tudatosítva újabb összefüggéseket, kapasz-
kodókat is. 

A gyakorlást aztán még sokáig hozzákötjük a megjegy-
zést segítõ képekhez, kapcsolatokhoz, összefüggésekhez.

5 Itt a „kép” szó természetesen nemcsak a látható valóságot jelenti,
hanem a bármilyen tevékenységgel, érzékszervvel felfogott ténye-
ket, változásokat.
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A matematika tanterv különleges részterülete a
valószínûségszámítás. Fontos rész, hiszen a NAT szerint
a „valószínûségi játékokkal, megfigyelésekkel, kísérle-
tekkel a valószínûségi szemléletet alapozzuk meg”.

Valószínûségi feladatok elõfordulnak minden szinten,
az életkornak megfelelõ felvételi, felmérõ- és záróvizsgá-
kon. A tanítási folyamatban még sincs akkora súlya a té-
mának, mint ahogyan azt a dokumentumok alapján fel-
tételezhetnénk, s amekkorát a mindennapi életben való
alkalmazhatósága alapján indokoltnak tartanánk. A ta-
nárok egy része nehezen taníthatónak tartja, mások nem
tekintik igazi matematikának, és még rengeteg oka lehet
annak, hogy sok tanuló kevés valószínûségi ismerettel
találkozik a tanítási órákon.

A NAT által elõírt tananyag és tanulói tevékenység a
Valószínûség, statisztika témában

1. osztály
Események, ismétlõdések játékos tevékenység során.

,,Biztos”, „lehetséges, de nem biztos’”, „lehetetlen” érzé-
kelése találgatással, próbálgatással. Adatok gyûjtése, áb-
rázolás oszlopdiagram építésével (tárgyi tevékenység for-
májában).

2. osztály
Adatok gyûjtése (megfigyelt történésekrõl, mért vagy

számlált adatok). Adatok ábrázolása táblázat, grafikon,

oszlopdiagram segítségével, megállapítások leolvasása.
A „biztos, nem biztos, valószínû, lehetséges” fogalmak
alapozása játékkal, tevékenységgel, példák gyûjtése. Az
elképzelés és a valóság összevetése.

3. osztály
Adatok megfigyelése, gyûjtése, rögzítése, rendezése,

ábrázolása, elemzése. Két adat számtani közepének ér-
telmezése. A lehetséges és lehetetlen tapasztalati úton
való értelmezése. A biztos és véletlen megkülönbözteté-
se. Próbálgatások tárgyi tevékenységek kíséretében, sej-
tések, indoklások megfogalmazása.

4. osztály
Adatok gyûjtése, rendezése, ábrázolása grafikonon.

Táblázatok, grafikonok készítése, leolvasása, értelmezé-
se.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a valószínûségfo-
galom tanításának a NAT-ban szereplõ felépítése túlsá-
gosan nehéz, érdemes más, a gyerekek gondolkodásához
közelebb álló feladatokkal kezdeni e téma tanítását. A
lehetetlen és a biztos esemény valószínûsége 0, illetve 1.
Nagyon egyszerû állításnak tûnik, de valójában magas
szintû absztrakció áll a hátterében. Gondoljunk el egy, a
0 valószínûségre vezetõ feladatot: Mi az esélye annak,
hogy kék golyót húzunk ki abból az urnából, amiben csak pi-
ros golyók vannak? A probléma matematikai tisztasága el-
lenére a gyerekek számára a kérdés értelmetlennek tû-
nik, és éppen ezért nagyon nehezen megválaszolható,
akárcsak a hasonló másik kérdés: Mi az esélye annak, hogy
kék golyót húzunk ki abból az urnából, amiben csak kék go-
lyók vannak?

Munkácsy Katalin

A MiMa (magyarul Kézmûves Matematika, angolul Mathematics
in the Making) program keretében 5 ország matematikadidaktikai
szakemberei egy érdekes, a hagyományos feladatokat jól kiegészí-
tõ matematikatanítási módszert dolgoztak ki. Érdemes tájékozód-
ni a projekt honlapján is, www.mathematicsinthemaking.eu.
A honlap angol nyelvû, de a módszertani kézikönyv magyarul is
olvasható*, valamint mind a 10 témához videofelvétel is készült.
Ezek az információk a Materials/Videos rovatban találhatók meg.

Kézmûves Matematika (6.)
Kísérletek dobókockával 
(4. osztályosoknak javasolt téma)

* Elérhetõ honlapunkról is: Könyvtár › Gyakorlat, módszertan ›
Matematika módszertan.
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Érdemes elõbb olyan eseményeket vizsgálni, amelyek-
nek valószínûsége 0 és 1 között van, és ezek elõfordulá-
sának gyakoriságát megfigyelni. Erre mutat példát e té-
ma elsõ MiMa feladata, a dobókockás fejrajzolás. A ta-
pasztalatszerzés hagyományos, de a gyerekek által terve-
zett és elkészített társasjátékokkal folytatódik. 

A tanulók elõzetes ismeretei
A 9–10 éves tanulók már gyakran kerülnek döntési

helyzetbe, és ilyen esetekben szinte mindig hiányos in-
formációk alapján kell választaniuk a lehetõségek kö-
zött. Döntéseik a véletlenen és korábbi tapasztalataikon
alapulnak. A valószínûség és statisztika témában, ugyan-
úgy, mint a többi matematikai területen, a tanulás folya-
matában a tapasztalatok felidézése, rendszerezése egy-
szerûbb szituációk keretében történik. 

Ezekhez a feladatokhoz csak a kis természetes számok
körében kell tudniuk számolni a gyerekeknek. 

I. Javasolt tevékenységek
A feladatok a dobókocka körül forognak.

1. feladat: Bohócrajzolás dobókockával
A gyerekek jelentõs hányada nem ismeri a Ki nevet a

végén? típusú, egyszerû táblás játékokat, pedig az ott sze-
rezhetõ tapasztalatokra nagy szükségük lenne a késõbbi-
ekben. Tanítási órán, osztálykeretben nagyon nehéz len-
ne dobókockás társasjátékot gyakoroltatni, ezért ezt he-
lyettesítõ feladatot talált ki a MiMa program kidolgozá-
sában közremûködõ német team. A játék leírása bonyo-
lultnak tûnik, de a gyerekek számára, akik lépésenként
kaphatják az instrukciókat, valamint könnyen utánoz-
ható mintát láthatnak, egyszerû és szórakoztató játék. 

Elsõ lépésként megtervezünk egy bohócfejet úgy, hogy
nem feledkezünk el a csúcsos sapkáról és a csokornyak-
kendõrõl. Ezt követõen a fej elemeit (lényegében tetszõ-
legesen) 1–6-ig megszámozzuk. A fej formája, az alapkör
nem kap számot, a páros testrészek ugyanazt a számot
kapják.

Miután ezzel elkészültünk, a gyerekek törekszenek a
fej lemásolására, most már azzal a feltétellel kiegészítve,
hogy csak azt az elemet rajzolhatják le, amelyiknek a szá-
mát dobókockával kidobták.

A jobb oldali rajz készült el elõször, az volt a minta. A
bal oldali rajz alapján elmondhatjuk, hogy a gyerekek
egyszer dobtak hármast, kétszer hatost, valamint ötöst,
négyszer kettest, miközben egyszer sem dobtak négyest
és egyest.

Mielõtt nekiállunk a gyerekekkel megbeszélni a ta-
pasztalatokat, nem haszontalan magunknak feltenni a
kérdést: Mekkora az esélye, hogy 6 dobásból tényleg el is
készül a fej?

Az, hogy milyen sorrendben dobjuk az egyes számo-
kat, lényegtelen. Az a fontos számunkra, hogy minden
szám elõforduljon az elsõ 6 dobásban, ez 6!, vagyis
6×5×4×3×2×1 féleképpen fordulhat elõ. Ezek a ked-
vezõ esetek. Az összes eset pedig annak a száma, hogy
hatszor dobunk dobókockával, és mindegyik dobásunk
bármi lehet 1-tõl 6-ig, ez pedig 66 féleképpen fordulhat
elõ. Tehát 6!/ 66 az esély, ami kicsit több, mint 1%. Va-
gyis majdnem 99%-os biztonsággal mondhatjuk, hogy 6
dobással nem lehet megrajzolni a fejet. Elvileg lehet,
hogy 100, vagy akár millió dobással sem lenne meg a fej-
nek minden eleme, de ennek valószínûsége szintén na-
gyon kicsi, pontosabban sokkal kisebb.

A tapasztalatok megbeszélése
Mennyi lehet a legkevesebb dobás, amivel sikerülhet

lemásolni a fejet? Kinek hány dobással sikerült megraj-
zolni a fejet? Mire elkészült a fej, melyik elem hányszor
ismétlõdött? Meg tudjuk-e mondani elõre, hogy hány
dobásra lesz szükség a fej megrajzolásához?

Érdemes a játékot elõször a táblánál játszani, amikor is
az egész osztály együtt dolgozik, hogy elkészüljön a máso-
lat, utána pedig kiscsoportban vagy párosan érdemes
folytatni, mert tapasztalataink szerint a gyerekek szere-
tik ezt a feladatot, nagyokat szoktak közben nevetni. A
nyugtalanabb gyerekek is jól elviselik, mert egy-egy rajz
hamar elkészül, és két-három rajz elkészítése még elég
sok változatosságot kínál. Játék közben észrevehetik,
hogy bármikor bármelyik szám lehet a következõ, izgul-
hatnak, hogy végre sikerüljön mondjuk a hiányzó hár-
mast dobniuk, és megtapasztalhatják, hogy ennek bekö-
vetkeztét legális eszközökkel nem lehet befolyásolni. 

2. feladat: Ismerkedés sokféle dobókockával
A gyerekek mélyebben megértik a szabályos dobókoc-

ka fogalmát, ha megismerkednek szabálytalannal is.
Könnyen észrevehetõ, hogy a szabályos dobókockák
szemközti lapjain lévõ számok összege mindig 7, és pon-
tosan kétféleképpen lehet szabályosan számozni a dobó-
kockát. Matematikai szempontból ennél sokkal érdeke-
sebb, hogy a szabályos kockán 1-tõl 6-ig minden szám
szerepel a kocka 6 lapján, és minden szám egyenlõ esély-
lyel kerül felülre a dobásnál.

A gyerekek egy része ismerhet más, pl. 10 vagy 4 lapú
szabályos dobókövet is, érdemes ezeket is megnézni.

A kockát a számozás megváltoztatásával, pl. 1, 2, 3, 3,
5, 6, vagy a kocka testének manipulálásával tehetjük sza-
bálytalanná, például úgy, hogy ne legyen homogén az
anyaga, így valamelyik lapja felé „húzzon”.

Szabályos kockákkal újabb igazságos játékot lehet ját-
szani: ketten dobnak, és aki nagyobbat dobott, az nyer. A
két játékosnak azonos az esélye, hosszabb távon döntet-
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len várható. Nem 1-tõl 6-ig és nem egyformán számozott
kockákkal már nem ez a helyzet. Az úgynevezett Efron
kockákról a tehetséggondozás részben fogok részleteseb-
ben írni.

3. feladat: Saját játék tervezése
A dobókockával való ismerkedés elvezethet a táblás

játékokhoz. A bohócrajzolás hatására a legtöbb olyan
gyerek is, aki korábban még nem játszott dobókockával,
megbarátkozik ezzel az eszközzel. A táblás játék akkor a
legszórakoztatóbb, ha maguk a gyerekek tervezik és al-
kotják azt meg. A játék elkészítését megtervezhetjük a
német kollégák javaslatai szerint is:

Saját játék kitalálása 
Ebben a szakaszban egy táblajátékot tervezünk szabá-

lyos vagy szabálytalan kockával. 3-4 fõs csoportokban
hajtjuk végre a játék megtervezését, ami magában foglal-
ja az útmutató és a tábla elkészítését is. A játékhoz leg-
alább egy dobókocka szükséges. A tanár bemutatja né-
hány játék alapjait, hogy a gyerekeknek ötleteket és tám-
pontokat adjon. A cél az, hogy minden csoport készítsen
egy játékot, amiben lehet zálogmezõ, van benne jósze-
rencse mezõ, le lehet rövidíteni az utat, stb.

Mielõtt a gyerekek nekikezdenek ennek az összetett
és kreativitást igénylõ feladatnak, a tanító megbeszéli
velük, hogy milyen mezõk, illetve kockák milyen hatás-
sal lehetnek a játék kimenetelére. Elõször is tisztázza a
gyerekekkel, hogy mi lenne az optimális távolság két zá-
log- vagy szerencsemezõ között, hogy a játékosok ne lép-
jenek túl gyakran vagy túl ritkán ezekre a mezõkre. Azt is
érdemes tisztázni, hogy ezek a mezõk mennyire legyenek
hatással a játék menetére, például „lépj három mezõt visz-
sza” vagy „dobj még egyet a kockával”. A gyerekeknek le is
kell játszani a játékot néhányszor, hogy megtudják, idõ-
ben be lehet-e fejezni a játékot, illetve, hogy az esetleg
szükséges változtatásokat be tudják építeni.

A csoportoknak az útmutatót követve el kell készíte-
niük a saját játékuk vázlatát. A tanító minden csoportot
tanácsokkal lát el, és segíti õket a kipróbálásban, illetve
a kapott eredmények alapján a játék újragondolásában. 

Amikor a játékot kipróbálták, tesztelték és javították,
akkor elkészítik a lehetõ legjobb kivitelû játékot a kiállí-
tásra.

A nagyon ügyes csoportok kipróbálhatják, hogy mi
lesz a hatás, ha nem szabályos kockával játszanak. To-
vábbi feladat lehet a játékhoz legjobban illõ dobókõ meg-
találása.

Tapasztalataink szerint a gyerekek elõzetes megbeszé-
lés nélkül is lelkesen elkezdik a társasjáték készítését. A
befejezéshez, a kipróbáláshoz és a javításhoz szükség le-
het tanári segítségre, és ez a folyamat alkalmat adhat a
tapasztalatok megfogalmazására is. 

Egyik iskolában az elkészült játékokat az iskolai szek-
rényben õrzik, ahonnan a gyerekek gyakran elkérik és
szabadidejükben játszanak vele.

II. Tehetséggondozás
Érdekes kockajáték az Efron kockákkal való játék.

Nincs csalás, és mégsem egyenlõek az esélyek. 4 dobó-
kocka számozását meg lehet úgy tervezni, hogy azok
„körbeverik” egymást, úgy, ahogy ezt a kõ-papír-olló já-
tékban is láthatjuk. Komoly teljesítmény a gyerekektõl,
ha észreveszik, hogy nem a véletlenen múlik, hogy egy
sokdobásos játékban ki fog nyerni. A legügyesebbek el-
indulhatnak a magyarázat keresésére is.

Például angolul itt olvashatunk ezekrõl a különleges
kockákról

https://en.wikipedia.org/wiki/Nontransitive_dice
magyarul pedig a Facebookon.*

III. Várható eredmények
A kockákkal játszott játékok, az elvégzett kísérletek

közvetlen segítséget nyújthatnak a tantervi követelmé-
nyek teljesítéséhez.

A bohócfej rajzolása során a gyerekek megfigyelhetik
a véletlen események jellegzetességeit. Nem tudhatjuk
elõre az egyes kísérletek kimenetelét, de tehetünk való-
színûségi megállapításokat. Például lehet, hogy 13 do-
bással elkészül a fej. Lehet, hogy csak 500-zal, de eddig
még mindig hamarabb elkészült. Biztosan nem lehet 5
dobással megrajzolni a fejet. 

A különféle dobókockákkal, dobókövekkel való do-
bások során a gyerekek megpróbálhatják megtippelni a
következõ értéket. A bekövetkezõ eseményekrõl táblá-
zatokat, grafikonokat, oszlopdiagramokat készíthetnek.

A valószínûségszámítás mostohagyerekbõl akár ked-
venccé is válhat. A játék nemcsak színesítõ eszköz lehet
a tanítási órákon, hanem fõ tartalmi rész, hiszen ennek a
matematikai részterületnek alapvetõ tapasztalati bázisa
véletlenen alapuló játék.

A felvételi és egyéb vizsgákon, versenyeken sok pon-
tot szerezhetnek azok a tanulók, akik megismerkedtek a
valószínûséggel összefüggõ feladatokkal.

A valószínûségszámításban sok a paradoxon, az elsõ
látásra hihetetlen, de igaz állítás, amelyek a késõb-
biekben sok filozófiai jellegû megfontolásra is módot
adnak.

A valószínûségszámítással való foglalkozás legna-
gyobb jelentõsége mindezen túl abban rejlik, hogy meg-

* A szövegek linkjei a www.tanitonline.hu oldal Olvasóink küldték
gyûjteményében találhatók.
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mutathatja az alkalmazott matematika néhány fontos
sajátosságát is. Saját céljaink elérése érdekében sokszor
megfelelõ eljárás lehet, ha érzéseinkre támaszkodva dön-
tünk, de kiszolgáltatottságunkat sokféle élethelyzetben
csökkentheti, ha valódi tapasztalatokra épített fogal-
munk van a biztos, nem biztos, lehetséges közötti kü-
lönbségekrõl. Az érzéseink alapján dönthetjük el, hogy a

lottószelvényt megvenni megéri-e nekünk. Van egy mi-
nimális esély a nyerésre, és a sorsolásra várva kellemes iz-
galom tölthet el bennünket. Nagyobb értékû személyes
beruházásnál vagy nagyüzemi méretekben viszont az ér-
zéseinkre hagyatkozni kevés. Ott könnyen milliós kö-
vetkezményei lehetnek, ha „fogalmunk sincs” az esé-
lyekrõl.

Félreértés differenciálásnak tekinteni, ha a tanulók vagy tanulócsoportok, párok különbözõ fel-
adatokat kapnak anélkül, hogy számolnánk azzal, kinek/kiknek vannak meg a feldolgozáshoz,
a megoldáshoz a szükséges tudásbeli, együttmûködésbeli elõfeltételeik.

M. Nádasi Mária: Adaptív nevelés és oktatás, 2010

! ! !

! ! !

PPeeddaaggóógguuss--sszzaakkvviizzssggáátt  aaddóó  sszzaakkiirráánnyyúú  ttoovváábbbbkkééppzzéé--
sseekk  ((44  fféélléévveess))::
• Fejlesztõ, differenciáló pedagógia területen peda-

gógus-szakvizsgára felkészítõ
• Drámapedagógia területen pedagógus-szakvizsgára felkészítõ
• Pedagógus-szakvizsga (választható ismeretkör: tehetséggondozás, te-

hetségfejlesztés)
• Gyakorlatvezetõ, mentorpedagógus az iskoláskor elõtti nevelés és gondo-

zás intézményeiben szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítõ
• Gyermektánc az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus-szakvizs-

gára felkészítõ
• Gyermek- és ifjúságvédelem szakterületen pedagógus-szakvizsgára felké-

szítõ
• Hagyományismeret területen pedagógus-szakvizsgára felkészítõ
• Katolikus oktatás és nevelés területen pedagógus-szakvizsgára felkészítõ

NNeemmzzeettiissééggii  tteerrüülleetteenn  ((44  fféélléévveess))::
• Tanító alapképzési szak – nemzetiségi tanító szakirány (német)

BBáárrmmeellyy  kkééppzzééssii  tteerrüülleetteenn  sszzeerrzzeetttt  ddiipplloommáávvaall  rreennddeellkkeezzõõkk  sszzáámmáárraa  mmeegghhiirrddee--
tteetttt  sszzaakkiirráánnyyúú  ttoovváábbbbkkééppzzéésseekk  ((44  fféélléévveess))::
• Kézmûves, hagyományismeret oktató
• Népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret oktató

AA  jjeelleennttkkeezzééss  mmóóddjjaa::
• kitöltött jelentkezési lap,
• diplomamásolat,
• 5000 Ft felvételi intézményi eljárási díj befizetését igazoló bizonylat,
• igazolás pedagógus-munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlatról (pedagó-

gus-szakvizsgát adó képzések esetén a www.avkf.hu/kepzesek/12 egyes kép-
zési felületeirõl letölthetõ dokumentum alapján).

JJeelleennttkkeezzééssii  hhaattáárriiddõõ::  22001177..  jjaannuuáárr  1155..

AA  kkééppzzééss  hheellyysszzíínnee::  1125 Budapest, Kútvölgyi út 6. (Petõ András Fõiskola
épülete), 1113 Budapest, Zsombolyai utca 6. (TIT Stúdió épülete)

TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióó::  felnottkepzes@avkf.hu
Tel.: (27) 511-145 és (27) 511-150/420-as vagy 421-es mellék

Amennyiben már megszerzett diplomájuk mellé további diplomát kívánnak
szerezni, fõiskolánkon erre is van lehetõség a felvételi eljárás keretében az
ott érvényes határidõkkel a következõ szakokon: Csecsemõ- és kisgyermek-
nevelõ BA, Óvodapedagógus BA, Tanító BA, Kántor BA, Szociálpedagógia
BA, Neveléstudomány MA, Kántor MA. Neveléstudomány MA szakunk ke-
retében családpedagógia és/vagy segítõ-fejlesztõ pedagógia specializációk
indulnak a jelentkezõk létszáma szerint. 

SSzzeerreetteetttteell  vváárrjjuukk  vvááccii  nnyyíílltt  nnaappjjaaiinnkkoonn  iiss::
22001166..  ddeecceemmbbeerr  77--éénn,,  22001177..  jjaannuuáárr  1100--éénn  ééss  22001177..  ffeebbrruuáárr  77--éénn..

Cím: 2600 Vác, Konstantin tér 1–5. Levelezési cím: 2601 Vác, Pf. 237.
Tel.: (27) 511-140, fax: (27) 511-141. Honlap: www.avkf.hu

Apor Vilmos Katolikus Fõiskola – Az értékorientált minõség
AAzz  AAppoorr  VViillmmooss  KKaattoolliikkuuss  FFõõiisskkoollaa  ppeeddaaggóógguuss--ookklleevvéélllleell  rreennddeellkkeezzõõkk  sszzáámmáárraa

aazz  aalláábbbbii  kkééppzzéésseekkeett  hhiirrddeettii  22001177..  ffeebbrruuáárrii  kkeezzddéésssseell
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Alsó tagozatos (tanítói) szempontok alapján szûrve és
rendezve próbáljuk olvasóink elé tárni a számunkra iz-
galmasnak tûnõ internetes eszközöket és az alkalmazá-
sukra vonatkozó ötleteinket, javaslatainkat is. 

Egyszerû és könnyen kezelhetõ programokra vadász-
tunk, amelyek akár csekély felhasználói ismerettel is
hasznosan alkalmazhatók a tanítás különbözõ fázisai-
ban.

II. Illeszkedni nem könnyû

Összerakni, ami szétesett
Mindannyian ismerünk szenvedélyes puzzle-rakos-

gatókat. Azt állítják, számukra ez a lehetõ legjobb kikap-
csolódás, kevés jobb relaxációs technikát tudnak, mint
egy 2500 darabos készlet kirakását.

Ha ehhez a rajongói klubhoz nem is tudunk csatlakoz-
ni, csodálattal figyeljük, ahogy a fanatikusok az apró da-
rabokra széthullott képeket, megannyi kis világot újra és
újra összerendezik. Igen, ebben ragadható meg e játék lé-
nyege és szépsége.

A kevesebb több lehet
Természetesen a tanórára nem viszünk be hatalmas

kirakós készleteket. A puzzle kirakása az osztályban csak
eszköz, nem cél, tehát maximálisan tekintettel kell len-
nünk arra, hogy a figyelemzavaros, a tájékozódásban,
esetleg a rész-egész viszonyok felismerésében ügyetle-
nebb, vagy a csak egyszerûen türelmetlen gyerekek
számára is örömforrás legyen a tevékenység.

Tapasztalatunk szerint már egy 36 elemes készlet kira-
kása is komoly kihívás lehet a gyerekek számára, efölé
csak indokolt esetben tanácsos mennünk. A 6–12 éves

korosztály számára az iskolai keretek között az ideális
elemszám 15–36 között van. Nem frusztrálni szeretnénk
tanulóinkat, hanem sikert adó tevékenységformával sze-
retnénk a tanulás tartalmához közelebb juttatni õket.

Hogy is nevezzelek?
Puzzle, kirakó, kirakós, mozaik? Ahogy tetszik! Ne-

künk szerencsénk volt: osztályainkban sokan eleve a
kirakó szót hozták otthonról. Örültünk ennek, mert a
puzzle szó kiejtése és toldalékolása igen nehézkes. Mégis,
úgy véljük, ha a gyerekekben már rögzült a puzzle név,
nem érdemes kijavítani õket, „újra elnevezni” a játékot,
mert az elidegenítõ hatású lehet. A gyerekekkel való pár-
beszédben kialakul majd a legmegfelelõbb elnevezés. 

Azt mindenesetre hasznos tudnunk, hogy az inter-
neten való keresgéléshez a jigsaw vagy jigsaw puzzle (a
jigsaw elnevezés a lombfûrész fogaira utal) címszót érde-
mes beírnunk. Az angolban a puzzle szó jóval tágabb je-
lentéskört fed le, mint a magyarban.

Látványos, népszerû, de macerás
Gyakorlatvezetõ kollégánk panaszkodik néha, hogy a

hallgatók óraterveiben a játékos motiváló/ráhangoló esz-
köz unos-untalan csakis és kizárólag a puzzle és a kereszt-
rejtvény. Érthetõ mindkét tevékenység népszerûsége a
pedagógusjelöltek és a pedagógusok körében, mert ezek
nagyon közkedvelt és igen mutatós játékok – ráadásul
könnyen ellenõrizhetõek. 

Mégis, a dolgos mindennapokban sok esetben alább-
hagy a kezdeti lelkesedés, hisz a játék elemeit elõkészíte-
ni, elkészíteni, kivágni már idõigényes, aprólékos feladat. 

A kézzel készített, egyenes vonalak mentén felszab-
dalt képek helyett készíthetünk kirakót egyszerûen ke-
zelhetõ számítógépes programok segítségével.

Játszva tanulás?
Az eszköz elsõ ránézésre talán nem hordoz magában

sok lehetõséget, hiszen egy adott kép feldarabolásán és

Andóné Nagy Katalin–
Cserbáné Dömse Mónika–
Ruzsa Ágnes

Felköltöztünk 
az internetre (3.)

Néhányan, tanítók, tényleg felköltöztünk a netre, ha nem is örökre, mint Varró Dániel
postás bácsija. Éppen csak annyi idõre, hogy körülnézzünk, milyen számítógépes prog-
ramokat tudnánk alkalmazni mindennapos tanítói munkánk során. Hosszan bóklász-
tunk, hatalmas kincsesbányára, sok érdekes lehetõségre bukkantunk.
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az így létrehozott elemek megfelelõ összeillesztésén túl
nem jelent több feladatot. A kirakás során azonban fejlõ-
dik például az azonosító- és megfigyelõképesség, a
szem-kéz koordináció és számos más, a tanuláshoz elen-
gedhetetlen terület. 

A puzzle kirakása ugyan remek szórakozás, de sok gye-
rek számára nem „gyerekjáték” – valódi kihívást is jelent.

Hol, mikor, mire?
A puzzle, az alább bemutatandó program segítségével,

könnyen elkészíthetõ eszközzé válik, aminek nagyszerû-
sége sokoldalú felhasználásában rejlik.

Az óra menetének bármely szakaszába könnyen beil-
leszthetõ, és szinte bármilyen munkaformában végezhe-
tõ. Remek lehetõséget ad a differenciálásra, hiszen köz-
vetlen tanítói jelenlét nélkül, könnyedén ellenõrizhetõ.

Felhasználható óra eleji motivációként, a kirakott
képpel az óra célkitûzését azonnal meghatározva. Új
ismeret tanítása során vagy gyakorláskor egyaránt me-
gállja a helyét önálló feladatként. Akár a szintetizálás,
ismétlés hasznos és egyben élményszerû módja is le-
het.

Értékelés, jutalom
Ha nem csak a tananyag elsajátítását támogató esz-

közként tekintünk rá, jó hasznát vehetjük az értékelés
során, akár hosszú távon is. 

Az elkészített puzzle darabjai csoport- vagy egyéni
munka jutalmaként is adhatók, gyûjthetõk és végül
egy képpé kirakhatók. A jutalomnak szánt képen
szerepelhet a jutalom maga, egy dicsérõ mondat, de
akár egy jól megérdemelt program, vagy kirándulás
helyszíne is.

A választott program:
http://www.jigsawplanet.com/
Elõnyei: A program magyar nyelvû, különösebb szá-

mítógépes tudást nem igényel, könnyen átlátható és egy-
szerûen kezelhetõ.

A „létrehozás” gombra kattintva saját számítógépünk-
rõl feltölthetjük a kirakónak szánt képet. 

Beállíthatjuk a következõ paramétereket:
– kívánt nehézségi fok, elemszám
– különbözõ elemalakzatok (8-féle), a négyzettõl a 8

kampós elemig
– szellemkép (megakadás esetén segítségként hasz-

nálható)
– hangeffektus (az illeszkedés jellegzetes hangja visz-

szajelzést, megerõsítést ad)
– a háttér színe is módosítható
– idõmérõ funkció (eldönthetjük, hogy akarjuk-e a

gyerekeket/csoportokat versenyeztetni)
Készíthetünk puzzle-t saját magunk által írt szövegek-

bõl, a gyerekek fogalmazásainak részleteibõl is, és verse-
ket, meserészleteket is felhasználhatunk. Ebben az eset-
ben ügyelnünk kell arra, hogy ezeket a szövegeket is kép-
formátumban (jpg, png) mentsük el, majd ebben a for-
mában töltsük fel a programba.

Az elkészített képek a programon belül saját mappába
rendezhetõk, a késõbbiek során átszerkeszthetõk, így

bármikor felhasználhatjuk azokat eredeti, vagy akár má-
sik tananyaghoz igazított formában is.

A létrehozott puzzle kirakható interaktív táblán, táb-
lagépen, illetve bármilyen, a gyerekek számára hozzáfér-
hetõ eszközön.

A puzzle-darabok kinyomtathatók, tetszés szerint na-
gyíthatók, ebben a formában már akár kivághatók is. La-
minálva hosszú éveken keresztül használható eszközzé
válnak. (Webáruházak barkácsrészlegén már puzzle-
vágó szerkezethez is hozzájuthatunk.)

Feladatlehetõségek, ötletek
A) Témák szerint

1. Ráismersz? Rakd ki a verset!
Óra eleji motivációként, de akár óra végi szintetizálás-

ként is felhasználható a verskirakó. Nehezíthetjük a fel-
adatot, ha a puzzle elemeibõl néhány szót kihagyunk. A
kirakás után kiegészíthetjük a hiányos szöveget, kitalál-
hatják a szerzõt, a vers címét.

Bármilyen szövegbõl alkothatunk hasonló kirakót,
ügyelve arra, hogy a programba beilleszteni csak képfor-
mátumban (jpg, png) tudjuk.

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=311525adddf1

* A digitális formátumban mûködõ linkek a www.tanitonline.hu oldal
Olvasóink küldték gyûjteményében, a Felköltöztünk az internetre
címû dokumentumból elérhetõk. Ezek segítségével gyorsan meg-
található és kipróbálható az összes itt bemutatott példa. (A szerk.)
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2. Betûk! Sorakozó!
Kis csapatokban, páros munkában laptopon/tableten

vagy frontálisan az interaktív táblán is megoldható a be-
tûrend játékos gyakorlása.

Önellenõrzéshez alkalmazott játékká is válhat a kira-
kó. Például összekevert betûk vagy szavak betûrendbe
rakása a feladat. A tanulók a puzzle kirakásával ellenõr-
zik a munkájukat. Elsõ osztályban, második elején már
kivitelezhetõ ez a munka- és tevékenységforma.

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=302751d2caa3

3. Gyufaszálkirakós
Tedd igazzá a mûveletet, több gyufaszálat is elmozdít-

hatsz!

A gyerekek körében kedvelt tevékenység a gyufaszá-
lak rakosgatásával mûveletek alkotása. A manipuláció,
és ennek kapcsán a próbálgatás fontos, érdemes kirakni
valódi gyufaszálakkal. Az ellenõrzés azonban történhet a
puzzle összeillesztésével. Számos munkaformában végez-
hetõ, interaktív táblánál frontálisan, táblagépen páros-
vagy csoportmunkában, de jó lehetõség lehet differenci-
álásra is, hiszen akár önellenõrzésre is alkalmas.

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3682e479d36e

4. Rakd ki, építsd meg!
A geometria tanításakor a térlátás fejlesztése elenged-

hetetlen, így érdemes minél több olyan tevékenységet
végezni, amikor a tanulók maguk építhetnek, hozhatnak
létre térbeli alakzatokat. Ötvözhetjük mindezt a puzzle
önmagában is fejlesztõ jellegével. A megépítésre szánt
alakzatot elõször kirakják a gyerekek, ezt követõen jöhet

az építkezés. Ebben az esetben a színesrúd-készlet ele-
meibõl kiválogatott fehér kockákat használjuk. További
lehetõségként kirakathatunk alaprajzokat, amit késõbb
ugyanúgy a megépítés követ.

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=06ea436e9c18

5. Illeszd össze és számolj!
A szorzótábla gyakorlásának színesítésére szintén

használhatunk kirakót. Az összeillesztett darabkákból
kirakhatunk szorzótáblát, amin aztán megfigyelhetjük a
különbözõ számsorokat. A kirakás során a gyerekeknek
az egyes elemek alakjának megfigyelésén túl ügyelni kell
a számok nagyság szerinti sorrendjére, a kerek tízesek he-
lyére.
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Alkothatunk kirakásra szánt számtáblázatokat az
éppen aktuális tananyaghoz igazodva, és felhasznál-
hatjuk számkörbõvítésnél is, számok nagyságának, he-
lyének megfigyeltetésére, kiegészítésre, számsorok
folytatására.

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=37f87a953f74

6. Szétesett hercegnõk
Híres festményekkel is dolgozhatunk. A részletek

megismerése, megfigyelése után következhet az egész
összerakása.

a) Mit gondolhat a képen látható lány?

Kép forrása: http://mylitta.ru http://m.cdn.blog.hu

b) A színek, formák vagy kompozíció szempontját kö-
zéppontba helyezve is érdemes megfigyelni a képeket – a
gyerekek választhatnak, melyik kép egészét szeretnék
megismerni, akár puzzle formájában is.

Kép forrása: http://mylitta.ru

A folytatásban – még mindig a kirakóknál maradva –
munkaformák szerint összegyûjtött további ötleteinket
adjuk közre.

Források és további puzzle-készítõ programok:
http://ajandekom.hu/tutorialok/kreativ-otletek/73-puzzle-keszites
http://www.dailyjigsawpuzzles.net/puzzle-maker.html
http://www.proprofs.com/games/jigsaw/create/
http://iot.hu/index.php?option=com_content&view=article
&id=10723:nf-s-sszc-o-fenykepes-puzzle-keszites-online-
egyszerbben-mar-nem-is-lehet&catid=130:ikt-az-osztaly-
omban&Itemid=215
https://www.oberonplace.com/products/jigsaw/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Margit_Ter%C3%A9zia_mag-
yar_kir%C3%A1lyn%C3%A9

A zárt nevelési-oktatási gyakorlatban a differenciálás azt jelenti, hogy a pedagógus kezében
van a döntés, hogy mit, mennyi ideig, milyen körülmények, milyen társas viszonyok között,
milyen módszerekkel kell az egyes diáknak tanulnia…

M. Nádasi Mária: Adaptív nevelés és oktatás, 2010

! ! !
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Kitartók legyünk a munkában,
avagy kitartóak?

Anyanyelvünk alakulásának, változásának egyik té-
nyezõje: az analógia, azaz a hasonlóság következtében
beálló változás. Szerepe általában hasznos a nyelvi for-
mák egységesülése, valamint az eltérések és kivételek
visszaszorítása szempontjából, de azért nem mindig sze-
rencsés.

Az ó, õ és az ú, û magánhangzóra végzõdõ mellékne-
vekben a módhatározó ragja vagy -n, vagy -an, -en. Az -
n ragos forma igényesebb, választékosabb hangulatú, míg
az -an, -en toldalékos alak a köznyelvi használatban is-
mertebb, gyakrabban elõforduló (keserûn – keserûen,
savanyún – savanyúan). Persze, a nyelvi változások más
irányban is hathatnak, példa erre az éppen û-re végzõdõ
’hû’ szavunk, melynek ismertebb módhatározói alakja-
ként általánosságban a hûen használatos a hagyományos
’híven’ helyett, mely napjainkban jószerével már csak iro-
dalmi mûvekben olvasható.

Az -n rag ritkább használatát, ugyanakkor az -an, -en
módhatározórag térfoglalását nemcsak a mássalhangzó-
ra végzõdõ melléknevek melletti gyakorisága magyaráz-
za (alaposan, kereken). A jelentéskülönbségre utal még
az alaki elkülönülés törekvése is. Számos ó, õ, ú, û végû
melléknevünk ugyanis – jelentésénél fogva – nemcsak
módhatározói, hanem -n helyhatározói ragot is kaphat
(pl.: kiválóan énekeltek, de: a kiválón mindannyian el-
ámultunk).

A kötõszó vég nélküli elterjedése a hasznoson túl, fö-
lösleges, szükségtelen nyelvi fejleményeket is létrehoz:
igen gyakran tapasztalhatjuk, hogy többen az -n raggal
elfogadott és használt ó, õ végû mellékneveket is – téve-
sen – -an, -en toldalékkal látják el (forróan, védõen).

Legvisszásabb azonban a kötõhangzó az -ó, -õ képzõs fo-
lyamatos melléknévi igenevek többes számában (pl.: az
autó ablakai ragyogóak, szüleim elnézõek). Hozzá kell
azonban tennünk, hogy van olyan nyelvészeti álláspont
is, amely szerint ez utóbbi forma helyes, mert: az -i képzõs
melléknevek többes számú alakja is a fentiek szerint ala-
kul (pl.: városiak, vidékiek), kiegészítve azzal, hogy a kö-
tõhangzó megkülönbözteti a melléknévi (állítmányi) és
a fõnévi használatot.

A fõnevesült igenevek többes számú alakjai kötõhang-
zó nélkül használatosak (pl.: költõk, írók, tanulók). Az
elsõsorban állítmányi használatú igenevekhez azonban
többnyire kötõhangzó révén kapcsolódik a rag (pl.: ezek
a könyvek kiválóak).

De lássuk, mikor van feltétlenül szükség a különbség-
tételre!

Olyan igenevek esetében, amelyek egyaránt állhat-
nak melléknévi (állítmányi, jelzõi) és fõnévi szerepben
(pl.: ígéretei csábítóak, de: a csábítók ígéretei). Nincs
szükség azonban e kettõsségre akkor, ha az igenevek egy-
értelmûen és mindig melléknévként használatosak, hi-
szen a szövegkörnyezet, de fõként az igenév mondatbeli
helyzete egyértelmûen jelzi a szófaji értéket és jelentés-
funkciót (pl.: Két tanuló – a legeredményesebben szerep-
lõk – jutalmat kapott. – Petõfi és Arany, a híres magyar
költõk.) 

Ne csukolj!? –
Ne botoljék el!?

Nem kellemes érzés senkinek sem, ha hirtelen csukla-
ni kezd, de elõfordulhat bármelyikünkkel. Ez történt az-
zal a kisfiúval is, akire a vele utazó felnõtt így ripakodott:

E cikk az elmúlt havi lapszámban megjelent írásunk tematikus folytatása,
melyben elõbb ismét egy-egy fogós nyelvhelyességi és helyesírási nehéz-
ségre irányítjuk figyelmünket, majd ismert régi szavunk nyomában já-
runk.

D. Kenedli Eszter Anyanyelvi figyelõ
Hogy is írjam, hogy is mondjam? (2.)
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– Ne csukolj már!
Bizony, teljesen fölösleges volt a kisfiúra õt megszé-

gyenítõ módon rámordulni, hiszen a csuklás nem más,
mint az az élettani helyzet, amikor a rekeszizmok össze-
rándulása miatt az illetõ, sajátos hanghatás kíséretében,
szaggatottan lélegzi be a levegõt.

E kis kitérõ után, mielõtt e helyzet nyelvi vonatkozá-
sával, nevezetesen: a csuklik és nyelvi szempontból ha-
sonlóan viselkedõ igénk felszólító módú alakjainak hasz-
nálatával foglalkoznánk, két – egymással szoros össze-
függésben álló – nyelvi tényrõl kell szólnunk. 

Az egyik, hogy számos, a csuklik igéhez hasonló igénk
van, amelyek felszólító módú igealakjainak használata
nem is olyan egyszerû. A másik hozzáfûznivalónk pedig
az, hogy nemcsak a felszólító módot érinti a fenti nyelvi
helyzet , hanem éppúgy a -va, -ve és a -hat, -het képzõs
alakokét is.

Ha a csuklik ige felszólító módú alakjaira lenne még-
is szükségünk, egy pillanatra megtorpanunk, mert pl. a
’csukljam’, ’csukljon’ igealakok helyes kiejtése – a más-
salhangzók torlódása miatt – igen nehéz. A nyelv fejlõ-
dése során a mássalhangzó-torlódást „egy bontó hang
oldja föl”.1 Ma már senki sem tartja nehéz ejtésûnek a
gyakoroljad, tékozoljon típusú szóalakokat, melyeket ré-
gen így mondtak: ’gyakorljad!’, ’tékozljon!’. Nem volt ez
a nyelvi forma ismeretlen a költészetben sem, errõl ta-
núskodik az ismert versrészlet is.2

„A folyó oly símán, oly szelíden
Ballagott le parttalan medrében,
Nem akarta, hogy a nap sugára
Megbotoljék habjai fodrába’.

A csukoljon (csukoljék), sikoljon (sikoljék) féle szó-
formák használata ellen semmi kifogásunk sem lehet,
ehhez hasonló a tájnyelvben napjainkban is fellelhetõ. A
felszólító mód teljes ragozási sora pedig ez: csukoljam,
csukoljál, csukoljon (csukoljék), csukoljunk, csukolja-
tok, csukoljanak. Hozzá kell tennünk még azt, hogy a
csuklik igének létezik két továbbképzett alakja is: a csuk-
lódik és a csukladozik, de ezek sem jelentenek tulajdon-
képpen mást, mint a csuklik. A közöttük lévõ különbség
annyi, hogy e két ige – összehasonlítva alapigéjükkel –
tartósabb, többször ismétlõdõ cselekvést fejez ki, kiegé-
szülve a hangalakjából következõ hangulati különbség-
gel. Mivel a csuklás többször ismétlõdõ mozzanatból áll,
a csuklik felszólító módja helyett lehet használni e to-
vábbképzett alakok felszólító módját is: csuklódjam:
csukladozzam; csuklódjál: csukladozzál, jóllehet ezek az
alakok jóval szokatlanabbak, ismeretlenebbek.

Sok olyan ikes igénk van, amelyeknek egy magánhang-
zós és egy magánhangzó nélküli tõalakjuk van (botlik, rom-
lik). Ezeknek mindig a magánhangzós tövüket találjuk
az említett -j módjel és a -va, -ve, valamint a -hat, -het
képzõ elõtt (pl.: romoljon, romolva, romolhat; botoljunk,
botolva, botolhat). Más jel, rag és képzõ elõtt általában a
magánhangzó nélküli tõalakjukat találjuk: (pl.: romlott,
romlás; botlana, botló). 

A ’romlik’, ’botlik’ és még más, többnyire ugyancsak
régebben keletkezett igénk romoljon, romolva,  romolhat
típusú magánhangzós alakjának használata semmiféle
nehézségbe nem ütközik. Ugyanakkor a legtöbb ikes

igénk magánhangzós tõalakjának használata többé-ke-
vésbé szokatlan: (fénylik – fényeljen, hanyatlik – hanya-
tolva). Ilyen a csuklik ige csukoljon, csukolva, csukol-
hat alakja is. Az egyes szám harmadik személyû alakban
magánhangzó nélküli tövet találunk (fénylik, hanyat-
lik). E formának – mint a leggyakrabban használt alak-
nak – igen erõs hatása van. Az elõbbinél még nehezeb-
ben válaszolható meg az a kérdés, hogy hogyan alkossuk
meg a -j módjeles, -va, -ve; -hat, -het képzõs alakját a
’hírlik’, ’porlik’, ’rejlik’, ’vedlik’ és még más ilyen ikes igé-
nek. Hírelje, rejelhet, rémelve féle alakok ugyanis valóban
nincsenek, a porolva, a vedelhet pedig egészen mást je-
lent: olyan cselékvést, amelynek t á r g y a van. A java-
solt megoldás az, hogy ezeknek az igéknek a kritikus alak-
jait vagy másik képzõs szóval (pl.: rejtezzék), vagy egy ro-
kon értelmû szóval, esetleg körülírással helyettesítsük
(pl.: rémlik helyett feltûnik). Ugyanígy: akik a csukoljon,
csukolva, csukolhat alakokat nehézkesnek tartják, s
emiatt el akarják kerülni õket, õk esetleg a ’csukladozik’
igénk alakjait használhatják: csukladozzon, csukladoz-
va, csukladozhat. 

Szavaink múltjáról… 

Család
A család szó napjaink irodalmi és köznyelvében a szü-

lõk és gyermekeik, valamint a nagyszülõk vérségi kötelé-
két és közösségét, tágabb értelemben véve pedig a közeli
rokonságot, a vérségi kapcsolat által összetartozó nemze-
dékek láncolatát jelenti, vagyis az „egy eredetû nemze-
dékek sora”3. 

A család szó eredetileg az egész háznépet jelentette,
vagyis a szülõk, a gyermekek és a cselédek is egy családot
alkottak. A család szó egyik jelentésére utal a családba
tartozó gyermekek ’család’ elnevezése. Pl.: ’Sok csalá-
dom van.’ Értsd: Sok gyermekem van. ’Öt kis családja
van.’ Értsd: Öt kicsi gyermeke van. E jelentésében, ha el-
vétve is, de ma is hallhatjuk.

A család szó átvitt értelmû – pl. a dolgozók nagy csa-
ládja – jelentésben ma már ritkább, de él vele a biológia
tudománya, benne a növénytan és az állattan is. Jelenté-
se: ’egy rendszertani egység’, ilyen lehet pl.: a madarak
közül a pintyek családja.

A cseléd szó a család szóból szóhasadás4 útján keletke-
zett, a régi és a keletkezett új szó jelentésének elkülönü-
lésével járó, önálló nyelvi egység.

Jegyzetek
1 Bárczi Géza: A magyar nyelv életrajza – 3. kiadás. Gondolat, Buda-

pest, 1975. (141. o.)
2 Petõfi Sándor: A Tisza (részlet) – Hét évszázad magyar versei II.

Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1972 (71. o.). (Kiemelés tõ-
lem: D. K. E.)

3 Magyar értelmezõ kéziszótár (a továbbiakban: ÉKsz.). Akadémiai
Kiadó, Budapest, 1972. (183. o.); (szerk.: Juhász József, Szõke Ist-
ván, O. Nagy Gábor, Kovalovszky Miklós).

4 szóhasadás fn Nyelvt Vmely szó alakváltozatainak eltérõ jelentésû,
önálló szavakká fejlõdése (pl. szaru és szarv). ÉKsz. 1301. o.
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Mi adja a paradigmaváltásról szóló áttekintés aktualitá-
sát?

Sok pedagógus, jelentõs szakmai gyakorlattal rendel-
kezõk is, elbizonytalanodott a sok és sokféle, gyakran
egymásnak ellentmondónak látszó elvárás között. 

Cikkünkben a módszertani megoldások és tanulás-
szervezési módok kapcsán egyértelmû összegzést szándé-
kozunk adni az egyes megközelítési módok elõnyeirõl és
alkalmazásának korlátairól.

Hogy az eligazodást segítsük, igyekszünk világos ha-
tárvonalat húzni azok közé a megoldások közé, melyek:

a) professzionális alkalmazása kívánatos volna minél
szélesebb körben, mert a kutatási eredmények igazolják
hatékonyságukat;

b) az életkori sajátosságokból adódó szükségszerûség-
ként megkérdõjelezhetetlenek;

c) alkalmazásuk csak az arra alkalmas témában és pro-
fesszionális módon indokolt.

I. Hogy a napjainkban várható és zajló váltásokat ér-
telmezni, sõt, befolyásolni tudjuk, gondoljunk végig ki-
emelkedõ jelentõségû paradigmákat az elõzõ két évti-
zedbõl.

1. „A magyar közoktatási rendszerben az ezredfordulón
került középpontba a minõség. Addig – legalábbis a II. világ-
háborút követõen – a közoktatás fejlesztésének központi fo-
galma a mennyiség volt.”1 A minõség és a hatékonyság pa-
radigmáját támasztják alá a pedagóguséletpálya-modell
elemei, a pedagógussal, a vezetõvel és az intézménnyel
szemben megfogalmazott elvárások, standardok, indiká-
torok. Teljesülésüket az eljárásrendet meghatározó út-
mutatók segítik. 

Eredeti felvetésünkhöz visszatérve: soroljuk ezt a pa-
radigmát az elsõ csoportba, azaz a mindig, minden felté-
telek között érvényes szemléletmódra, elvárásra.

2. Ismeretközpontú tanítás helyett a kompetencia és
a tanulási eredmények kerültek a figyelem fókuszába,
melyhez a kimeneti követelményeket is igazítani kellett.

A kompetenciaalapú megközelítés paradigmaváltást ho-
zott, jórészt a HEFOP-pályázatok keretében megvaló-
sult képzéseknek és innovációknak köszönhetõen, még-
sem mindig meggyõzõ, hogy mindenki alkalmazza is azt
napi gyakorlatában. Már túl van azon a szakma, sõt,
hadd reméljük, hogy a szülõk is, hogy egymással szem-
beállítsák a képességfejlesztést és a tanítást, tehát ér-

Nagy Czirok Lászlóné

Paradigmaváltások,
avagy fürdõvízzel a gyereket

Mindennek a jó megoldására csak akkor van esély, ha a pedagógus szakterületén kiválóan kép-
zett, fejlõdésre kész és képes; ha valóban ismeri az egyes tanulókat az oktathatóság, a nevelhe-
tõség fontos ismérvei szempontjából; ha alkalmazni tudja a differenciált fejlesztés érdekében
szimultán módon is a nevelési-oktatási eljárásokat; ha pedagógiai kreativitása, fantáziája al-
kalmassá teszi differenciált bánásmód alkalmazására. Mindez nem egyszerû az iskola tömeg-
oktatásra, tömegnevelésre kialakult körülményei között.

M. Nádasi Mária: Adaptív nevelés és oktatás, 2010

! ! !
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telmetlen a vagy-vagy kérdése. Minden rendszerszintû
akadály és probléma ellenére ezt a paradigmát is az elsõ
csoportba soroljuk.

3. Az élethosszig tartó tanulás (lifelong learning,
LLL) megkülönböztetõ jegyei közül elsõként kell említe-
nünk a tanulás átfogó szemléletét, mely módszertani
szempontból a tanulóközpontú tanulás segítése irányába
történõ elmozdulást jelent. Hangsúlyozza a tanulásra
motiválást és felhívja a figyelmet az önütemezésû, önirá-
nyítású tanulás fontosságára. 

Az önirányított tanulás az élethosszig tartó tanulás
alapja és feltétele. (Kálmán A.) Általános iskolában a
szövegértési és a matematikai alapkompetenciák mellett
az önirányítás képességének és felelõsségének kiala-
kítása kiemelkedõen fontos feladatunk. Ezzel épül be
gyakorlatunkba az életen át tartó tanulás paradigmája,
melyet a Nemzeti Alaptanterv Egységesség és differenci-
álás, módszertani alapelvek fejezete így fogalmaz meg
feladatul: „a tanulást úgy kell megszervezni, hogy a tanulók
cselekvõ módon vegyenek részt benne, elõtérbe állítva tevé-
kenységüket, önállóságukat, kezdeményezéseiket, probléma-
megoldásaikat.” Az önirányítás több mint önállóság, ma-
gában foglalja a felelõsséget is. 

Ehhez társul a reflektivitás igényének és képességé-
nek kialakítása is, jellemzõen az önellenõrzés során. (Ér-
dekességként: mi, pedagógusok magunkra vonatkozóan
is gyakoroljuk mostanában az önreflektivitást, saját te-
vékenységünk értelmezését, folyamatos fejlesztését.) 

Hova soroljuk az élethosszig tartó tanulás, s az ehhez
kapcsolódó önszabályozó magatartás paradigmáját? Ja-
vaslom, a mindig érvényes kategóriába.

4. A konstruktivista pedagógia a tudásgyarapodást
úgy értelmezi, mint az elõzetes tudás feltárását és a folya-
matba beépítését. A tanuló a tudást nem átveszi, hanem
maga hozza létre, tehát nem elegendõ közvetíteni szá-
mára. A tanár szerepe egyre inkább a tudáskonstrukció-
hoz megfelelõ pedagógiai környezet biztosítása. A tanu-
lás szociális, társas folyamat, amiben meghatározó szere-
pet játszik a társakkal kialakított diskurzus, a különbözõ
megközelítések ütköztetése. Idézzük ismét a NAT-ot: „a
nevelési-oktatási folyamat segítse elõ a tanulók elõzetes isme-
reteinek, tudásának, nézeteinek feltárását, adjon lehetõséget
esetleges tévedéseik kiigazítására és tudásuk átrendezésére.”
Nem tudunk olyan érvet, ami ellene szólna: a konstruk-
tivista szemléletmód általános érvényû kell, hogy le-
gyen.

5. Az inkluzív szemlélet paradigmája a méltányosság-
ra és az integrálásra épül.  A NAT szerint: „az iskolai ta-
nítás-tanulás különbözõ szervezeti formáiban a hátrányos
helyzetû tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében
alkalmazni kell a feladathoz illeszkedõ tanulásszervezési
technikákat; sajátos tanulásszervezési megoldásokat kell al-
kalmazni a különleges bánásmódot igénylõ, sajátos nevelési
igényû gyerekek, a tanulási és egyéb problémákkal, magatar-
tási zavarokkal küzdõ tanulók nevelési-oktatási feladatainak
ellátásában”. Az inkluzív iskolában valamennyi diák
olyan oktatásban részesül, amely egyéni szükségleteihez
alkalmazkodik, beleértve azokat a diákokat is, akik nem
tekinthetõk speciális nevelési igényû tanulóknak (Forray

és Varga, 2011). Ehhez a szemlélethez szükségesek bizo-
nyos pedagógusvonások és attitûdök, melyek nélkül a
megvalósítás elképzelhetetlen. Meggyõzõdésünk, hogy
ma már általánosan érvényesülõ paradigmaként kelle-
ne tekintenünk az inklúzióra. 

Sorolhatnánk további, minden körülmények között
érvényes paradigmákat. Gondoljunk akár a fenntartha-
tóságra, mint horizontális, tantárgyaktól és korosztály-
októl független elvárásra, vagy a környezettudatos szem-
léletre. Mivel ezek már a korábbi NAT-tal beépültek
munkába, így áttérhetünk a módszertani paradigmák ér-
tékelésére.

II. Módszertani paradigmák.
A differenciált tanulásszervezés paradigmájára is

utal a NAT: „váljék a tanítás egyik fõ elvévé és teendõjévé a
tanulókhoz legjobban alkalmazkodó differenciálás a felada-
tok kijelölésében, megoldásában, a szükséges tanári segítés-
ben, az ellenõrzésben, az értékelésben”. Nemcsak a tanulás-
szervezés, hanem az értékelés területén is felkészültnek
és gyakorlottnak kell lennünk a differenciálás alkalma-
zására. A 21. században a tanításnak alkalmazkodnia
kell az egyes tanulók sajátos egyéni igényeihez. Halász
Gábor már 2007-ben az egyéniesítés szóban foglalta ösz-
sze a szükséges változtatás lényegét. 

Technológiai paradigmaváltás is zajlik, ami alapjai-
ban újítja meg az oktatási környezetet. Itt már óvatosan
közelítjük meg a szemlélet alkalmazását. Megfelelõ, al-
kalmazásképes informatikai tudás híján a pedagógusok
számára nehézséget okoz az informatikai technológiára
épülõ foglalkozások tervezése. Emellett az e-tanulás meg-
valósításához a megfelelõ feltételek – szoftver és hardver
egyaránt – szükségesek. Tanulók körében feltett körkér-
déseinkre kapott válaszokból is kiderült: bár kedvelik az
IKT-eszközöket, de gyakran a valóság megfigyelését él-
vezetesebbnek is, hatékonyabbnak is ítélik, mint a vir-
tuális valóságot. Tehát csak a megfelelõ eszközök és
anyagok birtokában, felkészülten indokolt kiváltani
IKT-alkalmazásokkal a közvetlen megfigyelést.

A kooperatív csoportmunkát szintén feltételekhez
kötötten alkalmazható, professzionális irányítást
igénylõ módszernek tartjuk. (NAT: „az osztálymunká-
ban, a csoportfoglalkozásokon, a tanulók páros, részben vagy
teljesen egyéni nevelésében-oktatásában alkalmazni kell az
együttmûködõ (kooperatív) tanulás technikáit és formáit”)
HEFOP projektekben mentor tanácsadóként módom
volt jó néhány öncélúan szervezett csoportfoglalkozást
végignézni, ahol a tananyag hatékony feldolgozása más
módszerek alkalmazását igényelte volna. Volt, ahol egy
osztási feladat elvégzését idõ- és eszközfelelõs, valamint
szóvivõ szurkolta végig. Alapos felkészültséggel, tudatos
tervezéssel alkalmazva természetesen módszertani esz-
köztárunk nélkülözhetetlen részét képezi. 

Vajon hogyan találunk a tanulási helyzethez adekvát
módszereket? Falus Iván tanulmánya segít ebben, aki öt
célközpontú stratégiát különböztet meg, melyek az al-
kalmazott oktatási módszereikben is eltérnek egymástól.
Nem beszélhetünk egyetlen kizárólagos stratégia
egyeduralmáról, hiszen a tantárgy és a diákok függvé-
nyében az összest alkalmazni kell. Információ tanítása
bemutatás segítségével, fogalomtanítás magyarázattal és
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megbeszéléssel, készségtanítás direkt oktatással, szociá-
lis és tanulási készségek tanítása kooperatív tanulásszer-
vezéssel, gondolkodás fejlesztése pedig jellemzõsen felfe-
dezéses tanulás alkalmazásával valósulhat meg hatéko-
nyan. „Látnunk kell azonban, hogy csupán domináns, s
nem kizárólagos célokról és módszerekrõl van szó. Az infor-
máció tanítása során is fejlõdik a gondolkodás, a tanulási
készségek, alakulnak a tanulók fogalmai, a fogalom tanulása
esetében is sajátítunk el új információkat és fejlõdik a gondol-
kodás.”2 A lényeg, hogy a módszer a tanulási célhoz il-
leszkedjék! Ennek a tervezésben történõ tudatos alkal-
mazása segíthet a módszertani ajánlatok közti eligazo-
dásban. El kell jutnia ennek az üzenetnek is a pedagógu-
sokhoz, hogy ne a divat határozza meg, melyik eljárá-
sokat preferálják. A választás arra a módszerre, tanu-
lásszervezési módra, taneszközre essen, ami a tan-
anyagnak, a tanuló, tanulócsoport igényének és ké-
pességének, a pedagógus személyiségének és felké-
szültségének, valamint a környezeti feltételeknek leg-
inkább megfelel.

A divatot említve a módszertani tanulmányok nép-
szerû témáira is ki kell hogy térjünk. A probléma-, kuta-
tás- és élményalapú folyamatok is megfontolt, tervezett
alkalmazást igényelnek. Egyrészt a szükséges tanulás-
szervezési, módszertani, didaktikai felkészültségnek bir-
tokában kell lennünk, hogy eredményesen és hatásosan
alkalmazzuk õket, másrészt ezek az eljárások nem min-
den tananyag feldolgozására alkalmasak. Többnyire a
természettudományok kínálnak jó lehetõséget a problé-
maalapú és a kutatásra épülõ módszerek alkalmazására.
Harmadrészt pedig a tanulócsoportot, érdeklõdésüket,
képességeiket is ismerni kell, hogy alkalmazhatjuk-e e
megoldások valamelyikét. Tehát ezeket a korlátozott
körben és módon ajánlottak körébe soroljuk. 

Megszívlelendõ következtetést fogalmaz meg tanul-
mányában Csapó Benõ–Csíkos Csaba–Korom Erzsébet.
A tisztán felfedezõ, irányítás nélküli tanulás önmagában
nem vezet jobb eredményre, mint a direkt tanítás. Csak
az irányított felfedezõ tanulás eredményezhet olyan
tanulást, amelyik végigvezeti a tanulókat a természet-
tudomány megismerési folyamatain.

Hogy tevékenykedtetõ eljárásokra van szükség, az
vitán felül áll. A tanuló aktív részvétele nélkül érté-
kes, tartós, alkalmazható tudás nehezen alakul ki. Kü-
lönösen fontos a cselekedtetés az alsó tagozaton, s
minden évfolyamon, minden olyan tanulónál, akinek
absztrakciós szintje még nem teszi lehetõvé a tan-
könyv alapján, elvont gondolkodással történõ isme-
retfeldolgozást.

III. Összegzés
A módszertani kultúrát átfogóan vizsgáló hazai kuta-

tás szerint 1989-ben a pedagógusoknak legfeljebb
„20%-a hozta meg döntéseit viszonylag több szempont
figyelembevételével, a módszerek és a szempontok közötti
racionális alapokon nyugvó pedagógiai, pszichológiai össze-
függésekre építve.” A többség – 60% – „próba szerencse” tí-
pusú döntéseket hozott, melyben a módszereket váltogatja
ugyan a pedagógus, de a változtatás alapja egy-egy kiragadott
elv vagy tapasztalati megfontolás.”3

Fontos kérdés, hogy az azóta eltelt évtizedekben vajon
hogyan változtak ezek az arányok? A szerzõ mindeneset-

re arra vállalkozott, hogy segítse az eligazodást a szemlé-
letmódok változásában, mert az kétségtelen, hogy az el-
sõként említett paradigma, a minõségi oktatás megte-
remtése elképzelhetetlen tudatos, összefüggésekben
gondolkodó és széles módszertani repertoárt alkal-
mazni képes tanítók nélkül.
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akár még a szervezési módok megválasztását is befolyásolhatják?

! Mennyire befolyásolhatják a tanító módszerei a tanulók motivációs szint-
jét?

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

! Mekkora a tanulói motiváció jelentõsége a tanulás hatékonysága szem-
pontjából?
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