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Bródy János1 Ezen a földön mindannyian látogatók vagyunk,
Ha elmegyünk, magunk után, ki tudja, mit hagyunk.
Tanítsuk meg gyermekeinknek a szeretet dalát:
Ahány ember, annyiféle csodálatos világ.

Mindannyian mások vagyunk…

ÜZENET A TANÍTÓKNAK

! ! !

Fejér Zsolt HAHÓ –
itt vannak a gyerekek!

„Egy olyan társadalom, amely még a gyermeknevelés alapkérdéseiben sem képes közös nevezõre
jutni, keserves sorsra ítéli önmagát.” (Forrás: www.tanitonline.hu, TANÍTÓ, Küldetésünk)

PISA? TIMSS? Hallom, hogy „Na ugye!” meg hogy „Mi
megmondtuk, hogy ez lesz…”, arról már nem is beszélve,
hogy „Mi megteremtettük a kereteket…”

Mindeközben: 2. osztályos gyerekeimmel játszunk, be-
szélgetünk az udvaron, s Eszter hosszas töprengés után,
hatalmas barna szemeivel felpillantva azt mondja: Azért
inkább óvó néni, mert neki nem kell olyan okosnak lenni.

És én elképedek… Mert úgy tûnik, addig-addig vag-
dalóztunk itt a politika által folyamatosan hergelt sze-
kértáborok közt, a lényeges szakmai kérdések helyett a
közénk vetett gumicsontokon rágódva, hogy már egy 8
éves gyerek számára is nyilvánvaló, mit is gondolunk va-
lójában a gyermeknevelés feladatáról, jelentõségérõl.
Megdöbbentõ, ahogyan az én 8 éves Eszterem tapaszta-
lata egybecseng Halász Gábor professzoréval2, aki a kis-
gyermekkori neveléssel foglalkozó doktori képzési prog-
ramot létrehozva szembesült azzal, hogy Magyarorszá-
gon még a neveléstudományi kutatás területén dolgozók
közül is milyen sokak számára nem természetes, hogy ez
a terület éppúgy igényli a színvonalas kutatásokat és ma-
gas szintû felkészültséget, mint az összes többi. Hát akkor
min is csodálkozunk?

Igaz, hajdanán engem sem az eszem miatt vettek fel a
Tanítóképzõre. Nem is volt érdekes, hogy van-e. De ko-

molyan gondoljuk, hogy ez a szemlélet még a mai világ-
ban is tartható? Mikor vesszük végre tudomásul, hogy a
tanítás nem betanított munka? Hogy a 21. századra az
óvodapedagógus és a tanító munkája oly összetetté vált,
oly sokféle kihívással kell egyszerre megküzdeniük, hogy
az eredményesség kiemelkedõ képességeket, magas szín-
vonalú szakmai felkészültséget és kreativitást kíván, ezért
ennek megfelelõ kiválasztás, képzés és persze bérezés vol-
na indokolt. Mikor dönt végre úgy a magyar társadalom,
hogy a legjobb intellektuális adottságokkal, a legmaga-
sabb érzelmi intelligenciával és kreativitással rendelkezõ
tagjaira bízza gyermekei iskolai nevelését-oktatását?

Hogy addig mi legyen velünk, a régi szellemben kivá-
lasztott és képzett pedagógusokkal? Belénk rúgni nem
méltányos, de azt hiszem, nem is érdemes. Inkább minél
jobb feltételeket kellene teremteni a munkához, már
most, már számunkra is. Még ha mi nem is az eszünkért
lettünk kiválasztottak, s a képzésünk hiányosságai teljes
mértékben sosem lesznek pótolhatók. Mert csak így le-
het rá esélyünk, hogy a legjobbat kihozzuk magunkból, s
ezzel együtt a ma gyerekeibõl, akik most vannak itt… 

Fentieket tekintse a TANÍTÓ LV. évfolyamára való
ráhangolódásnak. Önhöz el fog jutni?

tanito@elofizetes.hu

1 Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas, a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjével kitüntetett énekes, gitáros, zeneszerzõ, szövegíró, a ma-
gyar kultúra emblematikus alakja.

2 Ld. Halász Gábor: Iránytû, TANÍTÓ 2016. júniusi szám.
3 A januári számunkban szétszórt idézetek mindegyike M. Nádasi Mária: Adaptív nevelés és oktatás, (Magyar Tehetségsegítõ Szervezetek

Szövetsége, 2010) címû mûvébõl valók. A kötet honlapunkról is elérhetõ: Könyvtár › Módszertan › Módszertanról általában.

Félreértés arra gondolni, hogy a körülményektõl függetlenül az egységes oktatást ki kell cserélni,
le kell cserélni a differenciálással.3

! ! !
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TANÍTÓK A NYOMORÚSÁG KÖZEPÉN

L. Ritók Nóra Mese és valóság

Ebben az osztályban minden gyerek halmozottan hátrá-
nyos helyzetû. Szegregált osztály. Másodikosok.

Mesélek nekik. Rostás Farkas György a Nap gyermekei
címû meséjét. Ami arról szól, hogy a cigányok bõre azért
sötétebb, mert a Nap gyermekeivé fogadta õket, és kíséri,
vigyázza, óvja azóta is. Szeretem ezt a mesét. Persze integ-
rált osztályban mesélni az igazi, ott össze lehet hasonlítani a
kis kezeken a bõr színét, és lehet olyan helyzetet teremteni,
amiben érzi az ember, hogy átmegy valami abból, a bõrszín
nem jelent semmit. Nem attól függ, milyenek vagyunk. 

De itt mindegyikük cigány. Csak az én bõröm fehér,
de én, a tanári szerepben ezen a területen nem tudok
eléggé hatni rájuk. Mert ennek a hatásnak a kortárs cso-
portban kellene mûködnie. Rólam tudják, hogy én nem
húzódok el egyiküktõl sem, megölelem mind.

Mesélek hát. Nem könyvbõl, itt azt nem lehet, nem fi-
gyelne senki, nincsenek meseolvasáshoz szokva, otthon
sosem történik efféle. Otthon csak a tv van, a maga kész
kliséivel, lenyomva a külsõ képpel az esélyét is annak,
hogy valami belsõ kialakuljon.

Itt kell a szemkontaktus, a mesélés szinte színészi tel-
jesítmény, a metakommunikációnak is nagy jelentõsége
van. Sikerül, figyelnek, már velem élnek a mesében.
Amikor odaérek, hogy a Nap megcirógatta a bõrüket,
sorban odamegyek hozzájuk. Áhítattal tartják az arcukat
felém, és mind boldog, átéli a cirógatást, a barnulást. Mi-
re befejezem a mesét, mind büszke a bõrszínére. A barna
bõrére. A cigányságára.

Aztán nekikezdenek rajzolni. Hiszen ez a tananyag, il-
lusztrálni a mesét. Boldogan rajzolnak. Most tudom, ar-
ra is ki kellene térnem, hogy ez csak egy mese. Hogy ne
higgyenek nekem, mert cigánynak lenni nem jó, csak én
most játszom velük, és azt játsszuk, hogy jó. Ki kellene
erre térnem. Mert meg kell tanítanunk a fikció és a való-
ság különbözõségét. Benne van a kerettantervben.

Vagy hagyjam? Úgyis megtapasztalják majd, ahogy
nõnek? A buszon tõlük elhúzódókat, a vonaton a táská-
jukat szorosabban fogókat? Ha eljutnak a középiskoláig,
megtapasztalják, hogy nem akar „magyar” gyerek mellé-
jük ülni. Nem akarnak a koliban egy szobába kerülni ve-
lük. Ha felnõnek, és munkát keresnek, megtapasztalják,
hogy neki azt mondják: már betelt, nincs állás. Majd egy
óra múlva mégis munkát adnak valakinek. Aki nem ci-

gány. A lányok, ha szülni fognak majd, külön kórterem-
ben kapnak ágyat. Együtt, más cigányokkal. Ha a gyere-
kük beteg lesz, akkor is. 

Ha valamelyikük tanul, és diplomát szerez, akkor is ci-
gány marad. Sosem érezheti, hogy nem rekesztik ki. Hogy
elõítélet-mentesen reagálnak rá, ha bemegy egy boltba,
bárhova. Oda akar majd tartozni, a „magyarokhoz”, mert
az övéi már nem fogadják be, „elmagyarosodott”, mond-
ják majd neki. Légüres térben marad. 

Persze tudom, innen, ebbõl az osztályból nem lesznek
diplomások. Innen a legközelebbi szakiskoláig jutnak
csak, és onnan is kiesnek tizenhat évesen. Közmunkára
várnak majd, hogy „behívják” õket. Szakmájuk sosem
lesz. A lányok fõállású anyák lesznek. A fiúk pedig néha
kapnak valami más munkát is. Alkalmit, feketén. Kert-
ásást, kubikolást, épületbontást. Tollfosztást. Vályogve-
tést már nem. Mert az már nincs. Néha elmennek távo-
labbra is. És gyakran elõfordul majd, hogy fizetség nélkül
jönnek haza. Mert nem fizetik ki õket. 

Úgy és ott élnek majd, ahogy és ahol a szüleik. Ahogy
a cigányok élnek generációk óta.* De mitõl lennének
mások? Az iskola nem tud hatni a szocializációval szem-
ben. Mert az erõsebb. Mindennél.

Persze sokan rá is szolgálnak majd a kirekesztésre. Mert
túl hangosak lesznek, kötözködõk. Agresszívak, hirtelen
haragúak, a következményekkel nem számolók. A fo-
gyasztói világ hatásaira sajátosan reagálnak majd. Éppúgy,
mint a szüleik. Mert otthon és a közösségben ez épül be ná-
luk. És az iskolában is, ahol maguk között vannak. Mert
szegregált viszonyok között nem lehet integrációs készsé-
geket elsajátítani. Ott csak az erõsödik, ami otthonról jön. 

Nézem õket, ahogy rajzolnak. Ebben a szegregált isko-
lában. Még kicsik. Még nem értik. Tudom, nem tehetek
semmit. Kevés a hatásom. Nem vagyok elég, itt a tante-
remben. A világot kellene megváltoztatni. Hogy adjunk
esélyt nekik. Megértsük õket, és ne zsigerbõl utasítsuk el.
Köztük sincs kevesebb tehetséges gyerek, de a hátrányuk
sokkal nagyobb. A szegénységük és a cigányságuk. És ezt
nélkülünk nem tudják leküzdeni.

* Nem véletlenül került honlapunkra Sára Sándor 1962-ben készült
Cigányok címû rövidfilmje. Elérhetõ honlapunkról is: www.tani-
tonline.hu›Filmtár›Filmmúzeum (A szerk.)

Sorozatunk célja, hogy konkrét példákon keresztül mutassuk be, tanítóként
hogyan lehet, hogyan érdemes dolgozni a nyomorúság kellõs közepén. Mert a
sokszorosan hátrányos helyzetû gyerekek jövõjérõl felelõsen gondolkodni nem
lehetséges azok munkájának megismerése nélkül, akik nem pusztán beszélnek
a reménytelenség felszámolásáról, hanem tesznek érte. Akik nemcsak fárad-
hatatlanul dolgoznak nap mint nap, hanem mûködõképes válaszokat is képe-
sek megfogalmazni az évtizedek alatt felhalmozódott kihívásokra. (A szerk.)
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Elmondta magáról, hogy húsz éve egy kisváros általános
iskolájában tanítóként végzi a munkáját. Ezen idõszak
alatt a tanítói feladatok mindegyikével megismerkedett.
Szerette a kihívásokat, módszertani ismereteit állandó-
an fejlesztette, részt vett programkidolgozásban, volt
mentora pályakezdõ fiataloknak, mindezeken túl a szü-
lõkkel is sokat foglalkozott. „Tudja, az iskolánk körzete
olyan, hogy a szülõkkel való foglalkozást nem lehet elkerülni.
Sok anyuka úgy gondolja, hogy az iskola minden nevelési fel-
adatot elvégez, s a fiát, lányát kész emberként veheti majd át
a nyolcadik osztály befejezésekor. De hogy ez mennyire nincs
így! Nagyon érdekes, hasznos feladat volt ez is.” A két évti-
zed legnagyobb élményeként azt könyveli el, hogy a ta-
nítványaival kölcsönös szeretet alakult ki. „Ez az, ami a
pályán tartott eddig!”

Most azonban valami rettenetesen megváltozott. Már
kevéssé bízik a tanítványaiban, nincs meg az a bizalomra
épülõ kapcsolat, amelyet annyira kedvelt. Ebbõl a csep-
pet sem ösztönzõ helyzetbõl szeretne kilépni. Indoklás-
ként a következõt meséli el: „Megszûnt az az érdeklõdé-
sem, az a kíváncsiságom, amely a mindennapokat izgalmas-
sá tette. Biztos elfáradtam, már minden rutinból megy.” A
telefonálás e pontján határozottan érdekessé válik a be-
szélgetés. Az ismeretlen telefonáló olyan tényeket is kö-
zöl, amelyek már-már bizalmas jellegûek. Sorolja a prob-
lémáit; a vezetõje a helyi pedagógiai folyamatokat nem,
vagy csak alig-alig irányítja. A vezetõ a pedagógusközös-
séggel csak felszínes kapcsolatot tart fenn, munkája a fel-
adatok kiosztásában és számonkérésében kimerül. S ez
azt eredményezi, hogy mások vezetnek. Azok a kollégák,
akik látják a vezetõ távolságtartó, döntésképtelen mun-
káját. „S ha sokan vezetnek, akkor minden szétesik” – mond-
ja. Így atomizálódott az intézmény. Probléma az is, hogy
az iskola tanulóinak szociális háttere nagyon sokat rom-
lott. A családok zöme a város által szervezett közmun-
kákban vesz részt. A korábbi vállalatok bezártak, így a
munkahelyek is megszûntek. A csekély keresetbõl sok
szájat kellene betömni. „Ezekben a családokban a legfonto-
sabb cél, hogy a gyerek mielõbb fejezze be az iskolát. Ha nem
a jó eredmény, hanem a túlélés a cél, akkor motiválatlan a
gyerek, így pedig lehetetlen eredménnyel tanítani!” – folytat-
ja a fejtegetését. Esély sincs a kilábalásra. 

A 44 éves tanító rosszkedvû, ezért keresi a helyét. „Ké-
rem, adjon tanácsot, hol is folytassam!” – hangzik a telefon-
ban, majd folytatja. – „Hajlandó vagyok tanulni, szívesen

kezdek újba, minden érdekel, de ez nem!” – A következõ
másodpercek óráknak tûnnek. Nehezen szólalok meg,
bár erõsen gondolkodom. Mit is várhat? Tanácsoljam a
maradást? De ha a gyerekek hozott problémáit nem kí-
vánja kezelni, akkor bizony tanuló és tanító is egyaránt
sérülni fog, még szerencse, ha ez a folyamat nem indult
be. Tanácsoljam a távozást? De milyen lehetõségek áll-
nak egy olyan kolléga elõtt, aki soha mással nem foglal-
kozott, mint gyerekek tanításával, nevelésével. Vagy tá-
jékoztassam arról, hogy veszélye is van az útkeresésének,
könnyen válhat lázadásának áldozatává, azaz munka-
nélkülivé. Már-már kínos a nagy csend, amikor a kollé-
ganõ megszólal. „Úgy érzem, nincs jó megoldás. Maradnom
kell, s bízni a csodában! Hát ennyi!” – s megszakad a vonal. 

A beszélgetés befejezetlen. Mindannyian tudjuk, cso-
dák nincsenek. Mit tehetek olyan emberként, akinek a
tanácsaiban bíznak? Csak azt mondhatom, ha a nehéz
sorsú gyerekeket el tudja fogadni, ha alkalmazkodik hoz-
zájuk, akkor ismét – a problémák ellenére is – megtalálja
a helyét az iskolában. A többi pedig nem érdekes!

Miért is fontos a közösség?
A média alakítja, formálja a világunkat. Amit a hír-

csatornák közvetítenek, az sok családnak minta. A szü-
lõk egy része azt vallja, amivel ott találkozik, az követés-
re érdemes. Pedig sokan gondoljuk azt, hogy másolni
csak kritikával érdemes. 

Az utóbbi idõben több riport is olyan családokat mu-
tatott be, ahol az iskoláskorú gyerekeket magántanulói
viszonyban tartják a szülõ kérésének megfelelõen a kör-
zeti iskolák, s félévente vizsgáztatják a gyerekeket. A ta-
nítás feladatát az édesanyák látják el. Általában olyan
nõkrõl van szó, akik több gyereket szültek, s még alanyi
jogon tartózkodnak otthon a legkisebb gyerekkel. Két-
ségtelen tény, hogy így együtt van a család. El kell ismer-
nünk, az anyukák rengeteget dolgoznak. Ellátják a ház-
tartási feladatokat, gondozzák a gyerekeket, együtt sétál-
nak, kirándulnak, sõt még a tanítás, tanulás feladatát is
magukra vállalják. Végiggondolva a napi feladatsort, mi-
nimálisan 16-18 órát tevékenykednek a családért. Meg-
éri? – tehetjük fel a kérdést. A megszólaltatottak azt vall-
ják, hogy így tudnak igazi felelõsséget vállalni a gyereke-
ikért, kapcsolatuk szilárd, az elvárások világosak, õk

Csillag Ferenc

Elmerülten dolgoztam, amikor a telefonom megcsörrent. A vonal túlsó vé-
gén egy számomra ismeretlen hölgy beszélt. A kölcsönös bemutatkozás
után a hívó hosszabb élettörténeti ismertetõbe kezdett. Hamar kiderült,
hogy egy kolléganõ a hívó fél, aki innen-onnan ismeri tevékenységemet,
tanulmányaim, cikkeim rendszeres olvasója, s ezek az írások meggyõzték
arról, hogy segíteni tudok rajta. El nem tudtam képzelni, mi az a támoga-
tás, amit biztosíthatok a számára.

Párhuzamos történetek
Nem találom a helyem
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csakis azt tanítják, ami az életben hasznos lesz, s a válo-
gatott baráti kör pedig igényes. Meggyõzõdésem, ez egy
elitista szemlélet. A legnagyobb hibának azt tartom, hogy
a korosztályi minta az ilyen esetekben alig-alig van jelen
a fejlõdésben, márpedig elõbb-utóbb a társadalom tagja
lesz az otthon nevelt gyerek, s az együttmûködést, az al-
kalmazkodást ilyen körülmények között nem sajátítja el.

Felkaptam a fejem, amikor az ismerõsi körben hasonló
esetrõl hallottam. Az anyuka pedagógus, a nagyobbik
gyermek, Juli nyolcadik évében jár, Krisztián négyéves. A
gyerekek nevelésére sajátos megoldást választottak. A
kislány másodikos az iskolai beírás szerint, ám egyetlen
napot sem töltött az intézményben, a kisfiú minden reg-
gel óvodába megy. Anya és lánya naphosszat kettesben
vannak együtt. Az édesapa két-három állást is betölt,
hogy az anyagi biztonságot a család számára messzemenõ-
en biztosítsa. Az elsõ találkozás alkalmával kifaggattam a
pedagógus mamát, hogyan is telnek a napok. Szinte szá-
mított a kérdésre, s pontos leírást adott. „Reggel mindany-
nyian felkelünk, a szokásos tisztálkodást, az öltözködést a reg-
geli követi. Mind a négyen asztalhoz ülünk, s egy negyedórát
szánunk a reggelire. ¼ 8-kor a férjem és Krisztián elindulnak.
A gyereket az apja bekíséri az óvodába, majd munkába indul.
Julival rendet rakunk, majd kimegyünk a közeli parkba, ahol
a gyerek levegõzik egyet. Mindennap más és más eszközre kell
felmásznia, lecsúsznia, futnia és így tovább. Ez körülbelül fél-
órányi intenzív tornát jelent. 9 órakor indulunk vissza. Juli
kellõen fáradt, levegõn is voltunk. Kezdõdhet a tanulás. Elõre
meghatározzuk, hogy melyik tárggyal hány percet töltünk. Ál-
talában a matematikára használjuk fel a legtöbb idõt. 20 perc-
nél többet azonban nem foglalkozunk azzal sem. Hogy a gye-
rek az angol nyelvismeretét gazdagítsa, ezért a környezetisme-
ret tárgyat angolul mondom el neki, sõt a délelõttnek van egy
része, amikor egymás között is angolul beszélgetünk. A tanu-
lásra 90-100 percet szánunk, s közben még szünet is van. Ak-
kor elmajszol egy almát, banánt vagy narancsot.” – Talán
nem is érdemes a programismertetést tovább folytatni. 

A lényeg az, hogy a kislány anyai segítséggel minden-
re felkészül, idegen nyelvet tanul. Azt hihetnénk, ennek
az idõbeosztásnak a legnagyobb elõnye, hogy Juli sok sza-
badidõvel rendelkezik. Ez pedig nincs így, ugyanis a kö-
zelben lakó és hasonló módon tanuló gyerekek kétna-
ponta összejönnek, és szülõi segítséggel versenyfeladato-
kat oldanak meg mindig más-más tanuló otthonában.
Igen, feladatmegoldásra, próbatesztek kitöltésére jön-
nek össze, s ha ennek vége, akkor már sietnek az óvodá-
ba a kistestvérért. 

A teljes családdal is volt módom találkozni. 
Egy társasági összejövetelen vettem részt. Régi ismerõ-

sök jöttek össze. A felnõttek, lehettünk nyolcan, s hat gye-
rek is ott volt. A gyerekek megközelítõleg azonos korúak
voltak. A vendégek összejöttek, a felnõttek leültek a nagy-
szobában, kávéztak, teáztak és beszélgettek, a gyerekek a
gyerekszobában játszottak. Alig-alig volt észrevehetõ a je-
lenlétük. A háziasszony idõrõl idõre benézett a gyerekszo-
bába, s úgy ítélte meg, minden rendben van, jól érzik ma-
gukat a gyerekek. Félóra telt el, s Juli jelent meg a nagyszo-
bában, s a felnõttekhez fordulva a következõket mondta: 

– Unalmasak ezek a társasjátékok, nem is szeretek ilyen-
nel foglalkozni, a többi játék, ami itt van, az mind nagyon ba-
bás. Nem is tudom, mit élveznek ezen a gyerekek. Tulajdon-
képpen unatkozom. 

– Gyere, keressünk olyat, ami érdekel téged is! – intézke-
dett a vendéglátó. 

– Nem érdemes, mindent végignéztem. Nekem itt jó lesz.
Ideülök közétek – s el is helyezkedett az egyik fotelben. 

Az édesanya büszkén összegezte: 
– Hiába, sokkal érettebb, mint a korosztálya. Julcsinak

mindenrõl van véleménye, igazi felnõtt.
A felnõttek folytatták a beszélgetést, s egyszer csak azt

vettük észre, hogy nem volt olyan téma, amelyhez vala-
miféle megjegyzést Juli ne fûzött volna. A szófordulatai is
a felnõtt viselkedést követték. Így kezdõdtek a monda-
tai: „megítélésem szerint”, „attól tartok”, „ez rossz kiindu-
lás”, és így tovább. Vége volt a felnõttek diskurzusának,
Juli uralta a társaságot. Leginkább az tûnt fel, hogy a
nyolcéves kislány egy kis felnõtt. S míg kortársai játszot-
tak, addig õ a felnõttek társaságában kinyilatkoztatott,
véleményt formált, ítélkezett. Határozottan élvezte any-
ja elragadtatását, hiszen az anyuka rettenetesen büszke
volt a lányára. Többen a szülõi kontroll hiányaként éltük
meg a gyerek folytonos szereplését. 

Amikor a látogatás a végéhez közeledett, akkor a gyere-
kek elõjöttek a szobából. Látszott rajtuk a játék öröme.
Nevetgéltek, szívük szerint õk még együtt maradtak vol-
na, de a szülõk már búcsúzkodásba kezdtek. Egy-egy játék
különösen megtetszett a vendég gyerekeknek, s erre a szü-
leik figyelmét is felhívták. Juli a társaira nézett, s így szólt: 

– Kijátszottátok magatokat? Azért sem álltam be közétek,
mert én minden játékot ismerek, és mindent meg is tudok
nyerni. Nem akartam a kedveteket elvenni. Máskor is csak
játsszatok, én elleszek a felnõttekkel! Ugye, milyen jó volt ve-
lem? – ezzel a kérdésével a felnõttekhez fordult.

No, itt megállt a levegõ. A felnõttek összenéztek, nem
kívántak válaszolni, provokatív, kínos volt a kérdés. A
hosszú hallgatást megtörtem: 

– Tudod, azt gondolom, hogy neked még nemcsak a felnõt-
tek a partnereid, hanem a gyerekek is. Mi felnõttek akkor
érezzük jól magunkat, ha beszélgethetünk. A gyerekek életé-
nek fontos része a játék, s ahogy itt öt gyerek kellemesen ját-
szott, addig te a felnõttek közé telepedtél. Eddig nincs is baj.
De az, hogy mindenkinek a gondolatába beleszóltál, véle-
ményt formáltál, kioktattál, az barátságtalan dolog volt. A
következõ idõszakban meg kell tanulnod hallgatni! 

Más nem szólt. A laza, vidám délutánnak itt vége sza-
kadt. Egy pillanatra Juli anyjának a tekintetét elkaptam,
haragot közvetített. 

Azóta nem találkoztam az említett családdal. Kerül-
nek. Azt gondolom, egy olyan úton járnak, s ez elsõsor-
ban a pedagógus édesanya hibája, amely zsákutca jelle-
gû. Kár, mert ha Juli nem tanulja meg a korosztályával
való együttmûködést, akkor várhatóan elégedetlen, sõt
boldogtalan, társtalan felnõtté válik. Mindezekért hi-
szek a jó iskola, a jó közösség erejében. 

Váratlan reakció, 
avagy a számonkérés 
egy újszerû változata

Ágnes a kolléganõm, régi-régi barátom. Ötvenkét
éves, alapdiplomája szerint tanító, de az eltelt évek alatt
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gyûjtött még hozzá más és más diplomát is. Mindig is a
pedagógia területén dolgozott. A harmincévnyi mun-
kája alatt sok-sok tapasztalatot gyûjtött. Az élet úgy
hozta, hogy három évvel ezelõtt munkahelyet váltott, s
ismét a közoktatás szereplõjévé vált, alsó tagozatos ta-
nítóként dolgozik. Jelenlegi helyzetét így összegzi:
„Most ismét a helyemen vagyok, azzal foglalkozom, amit a
legjobban szeretek. Négy évet kapok arra, hogy egy közössé-
get kialakítsak, szeretõ társakat neveljek, s nem mellesleg
megtanítsam az alapokra a gyerekeket. Ennél nincs is szebb
dolog a világon!” 

Ágnes valóban elégedett ember, s ezt sugározza a kör-
nyezete felé. Abban a közösségben, ahol most dolgozik,
úgy emlegetik õt, mint az örök optimistát. S valóban,
csak a jóra nyitott ember. Nem vesz részt csip-csup viták-
ban, de szívesen segít az apróbb összezördülések feloldá-
sában. 

Még áprilisban találkoztunk utoljára, akkor abban
maradtunk, hogy egy kávéra a közeljövõben leülünk, s
egy jót beszélgetünk. Elmúlt a nyár és az õsz is, de az ösz-
szejövetel elmaradt. Tudtam, igen sok feladata van, ezért
nem jelentkezik. Novemberben megkerestem. Emlékez-
tettem a közös kávézásra. 

– Remek, hogy jelentkeztél. (…) máris írom a naptáram-
ba – jött a gyors és vidám válasz. – Rám fér már egy kis la-
zítás. 

Néhány nappal késõbb a kedvelt kávézónkban talál-
koztunk. Ágnes mosolygósan érkezett. Megrendeltük a
kávéinkat, s azonnal beszélgetni kezdtünk. Azt vettem
észre, hogy a kolléganõm semmit sem változott. Kiegyen-
súlyozott, derûs, ha problémákat fogalmaz meg, akkor is
a kiútkeresés jellemzi. 

– Tudod, a tanítói szerepkör mindennap boldogsággal
tölt el. A saját lányom felnõtt, egyetemista, már nem iga-
zán gondoskodhatok róla a szó tanító nénis értelmében.
Nem is akarom korlátozni, szabadságot adok neki. Kölcsö-
nös szeretetünkkel nem fojtjuk meg egymást, hanem hagy-
juk a kibontakozást. Ezért is vállaltam újra a tanítói fel-
adatkört. Ez a mesterség olyan, amelyben mindennap meg-
tapasztalhatom a szeretetet. A befektetett energiát kama-
tozva kapom vissza. Minden reggel örömmel indulok útra,
s esténként – igaz, nagyon fáradtan – boldogsággal térek
haza. 

Úgy gondolom, a kávézás egy epizódját érdemes az ol-
vasókkal megosztani. Érdekes, napjainkra jellemzõ hely-
zetet kellett a kolléganõmnek átélnie, sõt kezelnie. Az,
hogy a tanítványa nem kellett megélje a bizalomvesztést,
az a kolléganõ érdeme. 

A történet „A tanító, a szülõ és a mobilhívás” címet
kaphatná. Még egy olyan rutinos, sokat próbált pedagó-
gusnak is olykor-olykor gondot jelent egy anyukával va-
ló kommunikáció. Ez történt kolléganõmmel is. 

Ebben a tanévben, valamikor õsszel történt, hogy az
osztályával az iskolaudvarra lementek. Fújt a szél, hûvös
volt, de a háromórányi tanulás után úgy látta jónak, ha a
tanítványait kiviszi a levegõre. Minden gyerek felvette a
kabátját, volt, aki még sálat is kötött. Amikor leértek,
mindannyiukat megcsapta a hideg, de gyorsan megszok-
ták a hûvös levegõt. A gyerekek futkároztak, mozogtak.
A harmadikosokon kívül még egy ötödikes és egy hato-
dikos osztály is lent tartózkodott. Az egyik tanítványa,
Kinga egy idõ után levette a kabátját, és így kergetõzött

tovább. A tanító magához intette a kislányt, kérte, vegye
vissza a kabátját. 

– Jó, jó, Ági néni, azonnal, csak még utolérem Zsanit! – s
már szaladt is tovább a kislány. 

A tanító úgy gondolta, elegendõ a figyelmeztetés, s
Kinga követi az utasítását. 

Amikor a szünet eltelt, akkor Kinga a kezében hozta a
dzsekit, tehát a kérésnek nem tett eleget. A tanító ezt
szóvá is tette a maga szelíd stílusában: „Kinga, mást ígértél
nekem, nem teljesítetted. Nem örülök.” – E megjegyzéssel a
tanító lezártnak tekintette az ügyet. 

A terembe érkezve nekiláttak a tanrend szerinti fel-
adatoknak. 

A tanári asztalon volt Ágnes mobiltelefonja. Az, mint
mindig néma funkcióra volt állítva, de az óra során több-
ször is látható volt hívás érkezése. „Mi lehet ilyen sürgõs és
fõleg kinek?” – ez futott végig az agyán minden villogás-
nál, de folytatta a munkáját. A szünetben megnézte a ki-
írást, ismeretlen számról jött ötször a hívás. S ebben a pil-
lanatban újra hívták. Felvette Ágnes a mobilt. 

– Maga egy felelõtlen tanító – hallatszott az elsõ mon-
dat. – Levitte az osztályt úgy a szünetben, hogy nem voltak
rendesen felöltözve. Megfáznak, betegek lesznek. Azt hittem,
hogy maga egy felelõsségteljes tanító, de…

– Üdvözlöm, jó napot kívánok – válaszolt nyugodt han-
gon a tanító –, csak nem Kinga anyukájával beszélek? 

– Hogy képzeli, hogy a gyerekeket ilyen hûvös napon a
benti ruhában viszi ki a szabadba? – a telefonáló egyre han-
gosabb volt, hangja fenyegetõzõvé vált.

– Hölgyem – mondta Ágnes halkan, nyugodtan –,
úgy illene, hogy bemutatkozzék, ám miután egy gyerek vet-
te le a kabátot az osztályból az udvaron, s az Kinga volt, így
bemutatkozás nélkül is tudom, hogy Kinga anyukájával
beszélek. 

– Az mindegy, maga nem viselkedik tanítóként, és ezért hí-
vott fel a hatodikos fiam, s jelezte egy órája ezt a lehetetlen
helyzetet. 

– Meglep, hogy Gábor önnek szólt a problémáról, s nem
nekem. Néhány méterre állt tõlem. Egyszerûbb lett volna, ha
velem beszél. Ön nem idegesítette volna fel magát, s esetleg a
problémát gyorsabban is megoldhattuk volna. 

– Azért vettem a mobilt a gyerekeknek, hogy azonnal jelez-
zenek, ha gond van az iskolában. Ez az én elvárásom, mert
nem hagyom a gyerekeimet! – jött a válasz. – Egyébként tûr-
hetetlen, hogy maga nem veszi fel a készülékét, ha hívom. Ez
volt a hatodik hívásom. A kabátért és ezért a magatartásért is
feljelentem az igazgatónõnél. 

Ágnes már nem tudott válaszolni, a hívó fél megszakí-
totta a beszélgetést. 

A szülõ napokkal késõbb valóban bejelentést tett az
igazgatónõnél. „Az üggyel nem foglalkozom Ágikám, majd
a következõ szülõi értekezleten tegyél említést arról, hogy a
munkánk során elõfordul, hogy a gyerekek nem teljesítik a ké-
résünket. Erre otthon érdemes felhívni a gyerek figyelmét, ez
a szülõ felelõssége is.”

A történet ennyi.
Kinyílik a világ körülöttünk, minden információ sza-

badon áramlik.
Érdemes arra figyelnünk, hogy ez segíti-e a munkán-

kat.
S mennyire etikus, ha a szülõ jelentéseket vár el a gye-

rekeitõl a tanárokról, az iskoláról.

Csillag.qxd  2016.12.20.  9:23  Page 5



6

A 21. század a gyors változások, a dinamikus átalakulás
idõszaka. Iskoláinkban is évrõl évre érzékelhetõ, hogy a
tanulmányaikat megkezdõ gyermekek a korábbiaktól el-
térõ csoportos és egyéni sajátosságokkal rendelkeznek,
jelentõsen különböznek az egy-két évtizeddel korábban
iskolába lépõ társaiktól. A változások nemcsak a gyer-
mekek viselkedésének, érdeklõdésének, az iskola meg-
kezdésekor meglévõ tudásának, ismereteinek, készsége-
inek jellemzõiben ragadhatók meg, hanem a társadalom
és a szakpolitika részérõl érkezõ igények és elvárások vo-
natkozásában is. Századunkban jelentkezõ sajátosság,
hogy a változások egyre gyakoribbak, szinte állandósul-
nak. Ez a helyzet a nevelés és oktatás minden résztvevõ-
je számára állandó kihívást, sõt számos esetben állandó
stresszt jelent. 

Az oktatásügyben jelentkezõ változások szoros kap-
csolatban állnak a tudományos és technikai fejlõdés fel-
gyorsulásával, hiszen ez a robbanásszerû fejlõdés mind az
átadni kívánt ismeretek tartalmát, mind az elsajátítan-
dó kompetenciákat, mind pedig a tanítás-tanulási folya-
mat során alkalmazott módszereket jelentõsen befolyá-
solja. A technikai változások mellett a társadalmi válto-
zások is megjelennek, a globalizáció jelenségének erõtel-
jes társadalmi hatásai érzékelhetõek az egész oktatási-
nevelési rendszerben és erõsen hatnak nem csupán az
oktatásra, hanem a nevelési cél meghatározására is. Új
kifejezések jelennek meg és épülnek be mindennapi
nyelvhasználatunkba és gondolkodásunkba, új fogalmak
várnak értelmezésre és értékelésre, és korábban fel sem
merülõ problémákkal találkozunk az intézményekben.

A fent vázolt rövid helyzetkép alapján egyértelmû,
hogy aki ma oktatásra-nevelésre vállalkozik, nincs köny-
nyû helyzetben. A feladat összetett, az új helyzetekhez és
jelenségekhez való permanens alkalmazkodást követel
meg, nagyfokú rugalmasságot, kreativitást és probléma-
megoldó készséget kíván a pedagógusoktól.

Hogyan lehet a változásokat követve hatékonyan fejleszte-
ni, oktatni és nevelni a ránk bízott gyermekeket?

Ha válaszolni szeretnénk a kérdésre, több szempontot
szükséges figyelembe vennünk. Elõször vizsgáljuk meg,
hogy melyek a fejlesztési folyamatra ható tényezõk közük
azok, amelyekre a folyamatos változás a jellemzõ, majd
keressünk olyan összetevõket, amelyek egyfajta állandó-
ságot, stabilitást, kiegyensúlyozottságot biztosítanak a
fejlesztéshez!

A fejlesztési folyamat 
változó tényezõi

Gyakori, sõt folyamatos változás jellemzi az oktatás-
sal-neveléssel összefüggõ társadalmi, politikai, jogalko-
tási, tartalmi, módszertani és oktatástechnológiai kérdé-
seket. Az állandó változás az alábbi fõbb területeken je-
lentkezik:

1. Oktatáspolitikai irányelvek, koncepciók, szakmai
alapdokumentumok és jogszabályok – gyakran változ-
nak. Az iskolarendszerben a rendszer sajátosságai miatt
hosszú távú hatásokat idéznek elõ, melyek korrigálása
nem, vagy csak nehezen megvalósítható.

2. Az elsajátítandó ismeretek köre, tartalma, mélysé-
ge – mit és mennyit tanítsunk?

3. A kompetenciafejlesztés kérdései – milyen kompe-
tenciákat, mely életkorban fejlesszen az iskola?

4. Módszertani kérdések – a fejlesztésre használt mód-
szerek megválasztása milyen elvek alapján történjen?

5. Az oktatást segítõ technikai eszközök alkalmazásá-
nak kérdései – a folyamatosan bõvülõ kínálat és a tény-
leges anyagi és egyéb lehetõségek összhangja miképpen
teremthetõ meg?

6. Jövõkép – milyen lesz az a társadalom értékrend, tu-
dás, technika, életmód és más jellemzõk tekintetében,
amelyben a most tanuló fiataloknak majd helyt kell áll-
nia? Mire készítsük fel õket?

Fülöpné Erdõ Mária*

Hatékony fejlesztés
dinamikus változások között

IRÁNYTÛ
É

D

KNy

* Fülöpné dr. Erdõ Mária fõiskolai tanár, az Apor Vilmos Katolikus
Fõiskola rektora
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Folytathatnánk a kérdések sorát, amelyek mind olyan
tényezõkre utalnak, amelyek változnak, amelyeket nem
láthatunk minden elemében elõre, és így egyfajta rend-
szerszintû és egyéni bizonytalanságot hordoznak maguk-
ban.

A fejlesztés 
stabil alapját biztosító, 
nem változó tényezõk

Ebbe a körbe olyan területeket sorolunk, amelyek va-
lamiképp az emberrel, az örök emberivel és az egyete-
mességgel állnak összefüggésben. Olyan állandóságok,
amelyek a változások között is változatlanok, amelyek a
folytonosságot biztosítják a múlt, a jelen és a jövõ között,
amelyek hidat képeznek a különbözõségek felett, ame-
lyek összekötnek, egységet és stabilitást nyújtanak, és
amelyek a sokféleség és az állandó változások között is
képesek harmóniát és összhangot teremteni a társada-
lom és az egyén számára.

Melyek lehetnek ezek az alaptényezõk, és hogyan tehetõ
általuk eredményessé és hatékonnyá a gyermekek fejlesztése,
oktatása-nevelése?

A stabilitást és állandóságot az alábbiak biztosíthat-
ják:

1. Az emberi lénynek önmagában (személyes tulaj-
donságaitól függetlenül) értékes személyként történõ el-
fogadása. 

Az elfogadottság és értékesség tudatára minden em-
bernek szüksége van történelmi kortól, társadalmi be-
rendezkedéstõl, fajtól és nemtõl függetlenül. 

2. A feltételekhez nem kötött személyes szeretet.
Ha az embert értékes és személyes lényként definiál-

juk, akkor megteremtõdik annak elõfeltétele, hogy felté-
tel nélküli szeretetet és megbecsülést kapjon, amely az
önelfogadás, a pozitív önértékelés alapja és minden fejlõ-
dés alapvetõ motivációja. A szeretetbõl fakadó gondos-
kodás nyomán alakulhat ki a személyben már élete legel-
sõ idõszakában az õsbizalom, amely késõbb a közösségi
élet és a társadalmi beilleszkedés zavartalanságához fel-
tétlenül szükséges alapvetõ emberi bizalom kialakulásá-
hoz nyújt megfelelõ alapot. 

3. A stabilitást és érzelmi támaszt nyújtó emberi kap-
csolatok, egészséges és pozitív kötõdések.

Az egészséges fejlõdés és a hatékony fejlesztés szem-
pontjából kulcsfontosságúak az emberi kapcsolatok.
Amennyiben a személy társas kapcsolatai harmoniku-
sak, érzelmi-lelki támaszt nyújtanak, akkor biztonságban
érzi magát, ilyen kapcsolati háttérrel bátrabban néz
szembe a kihívásokkal, nem tölti el indokolatlan mérté-
kû szorongással a kudarc lehetõsége, rendelkezik kellõ
belsõ energiával és kiegyensúlyozottsággal, amely lehe-
tõvé teszi számára a megfelelõ ütemû fejlõdést. A kap-
csolati tényezõ független az aktuális változásoktól, hatá-
sát a tudományos-technikai-társadalmi változások sora
nem befolyásolja. Fontossága végigkíséri az emberiség
történelmét.

4. Az alapvetõ objektív eligazodási pontok meghatá-
rozása, helyes és helytelen megkülönböztetése.

Minden fejlõdés alapvetõ eleme a fejlõdési irány meg-
határozása, azoknak az objektív értékeknek a megjelölé-
se, amelyeket minden korban fontosnak, elérendõnek,
követendõnek tarthatunk. Ezeket nevezhetjük egyete-
mes emberi értékeknek, amelyek megvalósítására min-
denkinek törekedni érdemes. Ezek az értékek célokat és
viselkedésmódokat határozhatnak meg és az emberi élet
szempontjából egy kultúrák feletti összekötõ kapocsként
funkcionálhatnak. Ilyen mindenki által tiszteletben tar-
tott szabályok nélkül nem teremthetõ meg a fejlõdéshez
és fejlesztéshez szükséges alapvetõ konszenzus.

A fenti négy állandó és alapvetõ tényezõ hatása rövi-
den így fogalmazható meg az egyén énképe szempontjá-
ból: 

„Értékes ember vagyok, akit elfogadnak, szeretnek és tá-
mogatnak, és aki képes mások szeretetét viszonozni, akik ezt
örömmel elfogadják. Közösséghez tartozom, tudom mi az éle-
tem célja, ismerem a szabályokat, amelyeket elfogadok és
tisztelek. Bízhatom abban, hogy ezeket a szabályokat a többi-
ek is tisztelik és betartják.”

Ezek azok a személyes érzelmi-intellektuális és lelki
alapok, amelyeknek stabil megléte esetén hatékonyan
valósulhat meg a gyermekek fejlesztése, és amelyekre
építve elviselhetõ és követhetõ lesz minden rendszer-
szintû változás, amely az egyén élete során bekövetkezik.

Állandóság és változás 
a fejlesztés mindennapi 
gyakorlatában

Milyen gyakorlatban megvalósítandó feladatokat jelente-
nek a fent leírtak a pedagógiai munkában?

1. Forduljunk elõítéletek és személyválogatás nélkül
egyforma figyelemmel és pozitív attitûddel minden ta-
nítványunk felé, és ezt a pozitív odafordulást tartsuk meg
munkánk során!

2. Fejezzük ki elfogadásunkat minden gyermek iránt,
bármilyenek legyenek is a személyes tulajdonságai vagy
a körülményei!

3. Fordítsunk nagy gondot az osztályközösség össze-
tartó, elfogadó, együttmûködõ légkörének kialakítására,
mert ezzel minden gyermek egyéni ütemû, optimális fej-
lõdését segítjük elõ!

4. Állítsunk világos, egyértelmû követelményeket, cé-
lokat és betartható szabályokat a tanulók elé! Legyünk
következetesek érvényesítésükben!

5. Adjunk visszajelzést a diákoknak az élért eredmé-
nyeikrõl! Az elismerés legyen tárgyilagos és további igye-
kezetre ösztönzõ, a bírálat pedig segítõ szándékú és szere-
tetteljes, hiszen ez is a fejlõdés ösztönzését szolgálja!

6. Naponta tudatosítsuk magunkban az empátia fon-
tosságát és igyekezzünk megérteni a ránk bízottak élet-
helyzetét!

7. Kövessük a tudományos és módszertani fejlõdést és
tartsunk lépést az új kihívásokkal, de ne keseredjünk el
akkor sem, ha az új módszerek eredményességét nem
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vagy nem azonnal érzékeljük! Fogalmazzunk meg kérdé-
seket vagy akár pozitív és építõ szakmai jellegû kritikát,
ha szükséges!

8. Törekedjünk saját személyiségünk értékeit beépíte-
ni a munkánkba és ne idegenkedjünk a gyermekek egyé-
niségének megnyilvánulásaitól, hanem segítsük ezeket
pozitív módon az elérendõ cél megvalósítása felé irányí-
tani.

A fentiek megvalósulása esetén a gyermekek fejlõdé-
séhez ideális körülményeket, megfelelõ légkört és kellõ
motivációt tudunk biztosítani, ami alkalmas az új ismer-
tek átadására és befogadására éppen úgy, ahogy az új mód-
szerek szorongás nélküli kipróbálására is. Olyan iskolai
közeget, osztályközösséget hozhatunk így létre, amelynek
már a légköre is nevel és fejleszti a személyiséget.

Az ilyen iskolai légkör hatása a személy szempontjából
így fogalmazható meg:

„Szívesen tanulok, mert tudom, hogy nem baj, ha nem si-
kerül minden azonnal, nyugodtan megkérdezhetem, amit
nem értek. Tudom, hogy a tanáraim és a társaim akkor is
megbecsülnek, ha nem teljesítek mindenbõl kiválóan. Tu-
dom, hogyha segítségre van szükségem, megkapom, és én is
örömmel segítek másoknak, ha tudok. Nem szorongok, biz-
tonságban érzem magam, mert nem bírálnak, és nem bánta-
nak, hanem segítenek, ha szükségem van rá. Szeretnek és el-
fogadnak, ezért nem vagyok feszült, nem félek, nem érzek

késztetést arra, hogy másokat bántsak. Harmóniában va-
gyok önmagammal és közösséggel.”

Érdemes törekedni a fent leírtak megvalósítására, még
akkor is, ha az ideális állapotot csak megközelíteni tud-
juk, minden lépés, amivel közelebb jutunk a célunkhoz
már önmagában is siker.
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Az erkölcstan elsõ nagy kérdése ez volt: Mi indokolja a
tantárgy bevezetését, azaz: mit szeretnénk elérni a tanulók-
nál? Ez különösen alsó tagozaton élesedett ki. Itt az er-
kölcsi nevelés – amely a NAT-ban mindig kiemelt helyet
kapott – a többi tantárgyba építve, illetve a napi szintû,
intenzívebb nevelési helyzetek miatt folyamatosan zaj-
lik. „Hiszen mindig ezt csináljuk” – fogalmaznak a tanítók.
– „Miért kell újabb tanórával terhelni a kisgyerekeket?” A
tantárgyi forma azonban elõnyökkel is járhat: szélesebb
és rendszerezettebb tematikával több téma érinthetõ
– szemben az alkalomszerûen felmerülõ erkölcsi kérdé-
sekkel –, több idõ jut mindezekre, a tantárgyhoz célirá-
nyosan fejlesztett módszertani és tanítási segédanyagok
találhatók, és ami talán a legfontosabb: a tantárgy ren-
delkezik egy következetes tanítási szemlélettel. Ez né-
hány szempontból eltérhet más tantárgyaktól. Azért ér-
demes újra és újra tudatosítanunk, milyen is ez a szemlé-
let, mivel a tantárgy sikere azon is múlhat, tud-e azono-
sulni a pedagógus ezzel, vagy idegennek érzi. Esetleg
egyetért vele, de bátorításra van szüksége ahhoz, hogy al-
kalmazza is. A következõkben röviden az erkölcstan ta-
nítási szemléletérõl lesz szó, és arról, milyen tanítói szere-
pet, feladatkört igényel. 

A tantárgy gyermekképe
Sok helyen igyekeztem bemutatni az erkölcstan tan-

tárgy alapszemléletének, „koncepciójának” az alaptéte-
leit, kiemelve a legfontosabbnak tartott kulcsmondato-
kat a NAT-ból és a kerettantervbõl, amíg egyszer csak

megfogalmazódott bennem az a gondolat, hogy ennek a
tantárgyi pedagógiának a gyermekkép az erõs eleme.
Nem azt állítom, hogy más, mint a többi tárgyé, inkább
azt, hogy jellegébõl fakadóan nagy szerepet kap az, mit is
gondolunk a gyermekrõl mint tanuló-fejlõdõ lényrõl.
Néhány mondatban így jellemezném ezt a gyermekképet
és ennek a tantárgyhoz való viszonyát:

– A gyerekek képesek erkölcsi ítéleteket alkotni, és
ezt teszik kicsi koruktól fogva.

– A tanítás során ezért a gyermek tudásából, tapaszta-
lataiból, világnézetébõl indulunk ki.

– A gyermek világához közel álló helyzeteket kere-
sünk, az õ értelmezéseit használjuk.

– A gyermek útkeresését támogatjuk.
– A gyermek ítéleteit tiszteletben tartjuk.
– Elfogadjuk, hogy a gyerekek maguk is felfedezhetik,

amit mi is tudunk, és egymástól is tanulnak.

Ezek az állítások némiképpen ellentmondanak annak
a gondolatnak, hogy tanulóink alapvetõen azért járnak
iskolába, mert „sok mindent még nem tudnak a világról”,
„nem képesek bizonyos dolgokra”, „el kell magyarázni, be kell
mutatni nekik, gyakoroltatni kell velük” és így tovább. Ez
nyilvánvalóan így is van – ezért is bízzuk a tanítást kép-
zett szakemberekre. A pedagógiai gondolkodást azon-
ban hosszú ideig az a szemlélet határozta meg, hogy a
gyermek elméje „tiszta lap”, amelyre a külsõ hatások ré-
vén kerülnek új dolgok. A pszichológiában bekövetke-
zett úgynevezett kognitív fordulat, valamint Piaget ta-
nulásmodellje és késõbb a konstruktivista tanuláselmé-
let megjelenése óta egyre erõsebb, s kutatási eredmé-

Fenyõdi Andrea

Az erkölcstan – 2016 szeptemberétõl etika – tantárgy oktatása a ne-
gyedik tanévéhez érkezett a 2013-as bevezetése óta. Ez azt jelenti,
hogy idén elõször mind a nyolc évfolyamon folyik a tanítása. A kezde-
ti nehézségek és a tantárgy újdonságából fakadó bizonytalanságok
után érdemes számot vetni azzal, hová is jutott vajon a tantárgy, és
milyen további kérdések merülnek fel vele kapcsolatban. Mit értünk el,
miben fejlesztettük a tanulókat? Van-e bizonytalanság bennünk, taní-
tókban a tantárgy lényegét, célját, hatását vagy saját tanítási módun-
kat tekintve? És végül: melyek azok a jó vagy rossz tapasztalatok, ame-
lyek túlmutatnak a tantárgyon, és általános pedagógiai szemléletünk-
ben vagy tantárgyi módszertanban is hasznosíthatók? Sorozatunkban
az erkölcstan néhány kulcstémáját tekintjük át.

Tapasztalatok és lehetõségek
az erkölcstan tanításában
és azon túl
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nyekkel mind meggyõzõbben igazolt az a nézet, hogy a
tanítás-nevelés során számolnunk kell a gyermek elmé-
jében születése óta zajló hihetetlen mértékû – és nagy-
részt még nem feltárt mûködésû – tudásépítéssel. A gyer-
mek, mint minden élõlény, úgy érkezik meg a világra,
hogy képes legyen megtanulni mindazt, ami a továbbélé-
séhez szükséges. Bár hatalmas szerepe van a támogató
környezetnek, és az emberiség tudását a családon túl
csakugyan speciális közvetítõk tudják megmutatni –
mint a tanító, az iskola, a könyvek stb. –, a gyermek saját
maga folyamatosan tanul, értelmezi a környezetét, és fej-
lõdik a tudása.

Mindez igaz az erkölcsi fejlõdésre is. Az erkölcsi tudás
az embertársak közötti eligazodást segíti. Az erkölcsi íté-
let megalkotásakor a gyermek egy dolgot – ez esetben
emberi cselekvést – jónak vagy rossznak minõsít. Ennek
viszonyítási alapja pedig a folyton alakuló erkölcsi tudás:
szabályok, elvek, általánosítások. A tanulásra hatással
lehet az, ha a gyermek közvetlen jelzéseket kap a környe-
zettõl – pl. helyeslés, dicséret, jóváhagyás, büntetés stb.
–, kaphat magyarázatokat is egy-egy megítélés kapcsán,
illetve személyes tapasztalatait is beépíti az erkölcsi tudá-
sába. Így alakul tudásrendszere, méghozzá úgy, hogy va-
lószínûleg ennek egy része nem tudatos, implicit lesz. A
tudás sokrétû, és gyakran ellentmondásokkal teli, ezért
döntésekor komplex – bár nem mindig tudatosítható –
mérlegelési, elemzési mûveleteket végez. Ez igaz a fel-
nõttekre is.

A pedagógiának ez egyszerre jelenthet jó hírt és ne-
hézséget is. Kezdjük a nehézséggel: ez a tanulási modell
arra a következtetésre jut, hogy pontosan sosem tudhat-
juk, mi is állt össze mostanra abból a rengeteg hatásból,
ami a gyermeket születése óta érte – és amit nyilván nem
ismerünk teljes mértékben (még saját gyereküknél sem.)
De sajnos még azt sem tudhatjuk, hogy amit mi tanítunk,
az hogyan épül be a gyerekek tudásába, vagy milyen mó-
don alakítja át azt. Márpedig a tanítás célja a fejlesztés,
változás elérése.

Talán pesszimista a kép, ami felsejlik, de szeretném
hangsúlyozni, hogy ez nem a tanári felelõsség elvetését
jelenti, hanem a kiindulási alapok megismerése miatt
fontos. A késõbbiekben éppen ezzel szeretném indokol-
ni, miért bizonyos módszereket helyezünk elõtérbe az er-
kölcstannál.

A jó hír pedig az, hogy a gyermek állandóan foglalko-
zik erkölcsi kérdésekkel, és hatalmas személyes tapaszta-
lattal – elõzetes tudással – rendelkezik erkölcsi kérdé-
sekben. Tehát nem kell megtanítanunk õt az erkölcsi gon-
dolkodásra, „mindössze” stimulálnunk kell azt. A peda-
gógus számára – bár igen sokat készülhet egy-egy órára –
a legkézenfekvõbb „tananyag” lehet az, amit a gyerekek
hoznak magukkal: élmények, érzések, magyarázatok, íté-
letek. És mivel több gyermek ül az órán, mindez megsok-
szorozódhat. 

A fenti tanulásmodellbõl az is következik, hogy mivel
a) minden gyermeket más-más hatások érnek, b) a tu-
dásrendszerük különbözõképpen fejlõdik, c) az erkölcsi
tudáshoz tartozó egyéb képességek – amelyekrõl késõbb
lesz szó – szintén különbözõen alakulnak, ezért az órán-
kon ülõ tanulók rengeteg változatot tudnak felmutatni
ugyanabban a témában. Miért ne fordítanánk ezt is a
tantárgy, az iskolai tanulás javára? Nem az egyformaság-

ra kell törekednünk, hanem bemutatni ezt a sokszínûsé-
get egymásnak. Azzal, hogy a csoportban mindenki meg-
fogalmazza saját gondolatát, lehetõsége lesz arra, hogy
összehasonlítsa azt másokéval, és ez további gondolatok-
ra vezetheti.

Ezzel egyúttal fontos ismeretet is tanítunk a világról:
azt, hogy az emberek fejében ugyanarról a dologról is
más-más gondolatok születhetnek. Ez ahhoz a felisme-
réshez vezethet, hogy még jobban kell törekednünk arra,
hogy magunkat és másokat is megértsük, tehát éppen az
odafigyelést és a kommunikációt támogatja ez a modell. 

A tudásépítés egyedisége, az elõzetes tudás nem csak
az erkölcsi nevelésben fontos. Amikor egy tantárgyban
„új anyag” kerül elõ, biztosak vagyunk-e abban, hogy
még nem ismerik – akár csak részleteit, is – a gyerekek?
Hiszen nem is taníthatunk olyan új anyagot, amelyek-
ben elemek szintjén nincsenek meg az alapok. Az elsõ
osztályos tanítás nemcsak az óvodai fejlesztésre épít, ha-
nem a gyerekek világtapasztalatára. Amikor például egy
tanítási tervezetbe beírjuk, hogy mi (lehet) a gyerekek
elõzetes tudása a témában, akkor megpróbáljuk elkép-
zelni, mivel találkozhattak már a gyerekek, akár szemé-
lyesen, akár ismeretterjesztésen, mások beszámolóin ke-
resztül. A tanórán érdemes több idõt szánni ennek feltá-
rására, biztosan sok tapasztalat gyûlik össze. Az is kide-
rül, hogy milyen tudást alkottak meg ezekrõl a tanulók:
nekünk az lehet ezután a dolgunk, hogy „rendet te-
gyünk” az ismeretek között, kiegészítsük a hiányzó ele-
meket és a megértést elõsegítsük.

A tanító szerepe
Mi jellemzi mindezek alapján azt a feladatkört, ame-

lyet pedagógusként elvégzünk az erkölcstan tanítása so-
rán? A kerettantervi bevezetõ is javasolja, hogy maga a
tananyag nagyrészt a gyerekek tapasztalataira, gondola-
taira épüljön. A tantervben megjelölt tananyagtartal-
makhoz könnyen köthetõk a mindennapi élethelyzetek.
Ugyanakkor, az egyediség figyelembevétele miatt jóval
nehezebben tervezhetõ lesz a tanítás menete. (Errõl ké-
sõbb részletesebben lesz szó a rugalmasság elvénél.)

Sokkal nehezebb kérdés az: „Most akkor én hogyan le-
hetek ebben a helyzetben a tanító? Ha mindent rábízok a gye-
rekre, ha én alkalmazkodom hozzá, hogyan lesz ebbõl célirá-
nyos fejlesztés?” Gyakori félelem, hogy „szét fog esni” az
óra, ha „mindenfélérõl” beszélgetünk, és nem követhetõ
a haladásunk. Leginkább pedig attól félhetünk, hogy
nem történik változás a gyerekek erkölcsi tudásában, at-
titûdjeiben.

Elõször is, habár az igaz, hogy nehezen vizsgálhatóak
ezek a változások, valamint az is, hogy a gyerekeket to-
vábbra is teljes erõvel érik más hatások is (ne feledjük: ez
természetes, sosem volt igaz az, hogy a gyermeknek az isko-
la jelenti az egyetlen tudásforrást), ha a jól megválasztott
módszerekkel és módozatokon foglalkoztatjuk õket, telje-
sen valószerûtlen, hogy nem fejlõdnek a képességeik. Amit
mi erkölcstanórán végzünk, annak a magja az elemzés-
feltárás-ítélet-önreflexió és mások megértése. Vagyis az erkölcsi
gondolkodást gyakoroltatjuk a gyermekkel: segítünk feltár-
ni saját szempontjait, és szembesítjük másokéval. 

Ebbõl már következhet az is, hogyan viselkedjen a ta-
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nító ezekben a helyzetekben. Nevezhetjük facilitátornak
(a vitákban moderátornak) ezt a szerepet. Mit jelent ez?
Facilitátorként megtervezi a kiinduló helyzetet, majd a
következõ szakaszban „visszavonul”, és inkább támogató
módon továbbgördíti a gyerekek tevékenységét. Sokkal
inkább ad visszajelzéseket a történtekre, mint irányít:
biztat, értelmez, kiemelhet jelentéseket, vissza- vagy to-
vábbkérdezhet, ha úgy látja, hogy érdemes elmélyedni a
témában, a beszélgetésekben szervezõ lehet, de ha jónak
látja, egy másfajta feladat, tevékenység beillesztésével
tovább bonthatja a témát. Tehát egyáltalán nem kell le-
mondani a feladatairól, sõt, még gazdagabb repertoárt
érdemes készenlétben tartani. 

Ezt azonban nem mindig könnyû meglépni. Két ne-
hézséget jeleznek a gyakorló erkölcstantanárok – sõt, fõ-
iskolai hallgatók – beszámolói. Az egyik, hogy ennél a
tantárgynál is keressük, hogy mi az, amit nekünk kell
mondanunk vagy mit szeretnénk mi mondani a tanulók-
nak. A többi tantárgynál és a nevelési helyzetekben is
megszoktuk, hogy egyfajta bizonyossággal rendelkezünk
a helyes válaszról, és ez igaz az erkölcsi ítéletekre is. Ezt –
sokszor úgy érezhetjük – még a gyerekek is várják tõlünk.
Akkor ebben a helyzetben ne szólaljunk meg? Hogyan
lesz ebbõl nevelés, a „helyes irányba terelés”? A másik az,
ahogy többen megfogalmazzák: „Vajon jó-e az, ahogy én
gondolom? Az általam közvetített értékek, fogalmak, célok
megfelelnek az elvárásoknak?”

Ez a kérdés egy mély problémára mutat rá az iskola ér-
tékközvetítésével kapcsolatban, amit itt csak futólag
érinthetünk. Egyrészt az iskola igyekszik egy társadalmi-
lag hasznos értékrendet képviselni: például az együttmû-
ködés, egymás segítése, szabálytudat, becsületesség, to-
lerancia és így tovább. Másrészt az értékek sokféle for-
mában vannak jelen az emberek gondolkodásában, így a
társadalomban is. (Arról nem is szólva, hogy egy érték
fogalmának a tartalma is különbözõ lehet két ember szá-
mára.) Természetes, hogy lesznek különbségek a család
és a tanító értékfogalmai között, és ebbõl származhatnak
problémák. Mégsem várható el – akármennyire is más
szerepet ajánlunk most itt –, hogy a pedagógus ne vállal-
ja a véleményét, hiszen ez hiteltelen lenne.

A kulcs a „helyes” szó. Ha sikerül megvalósítani, hogy
a tanító a csoport „egy tagjává” válik, ha az õ véleménye
a beszélgetésben is egy lesz a sok közül, és nem kerül túl-
súlyba, ha nem érzik a gyerekek azt, hogy az a biztos, ha
ugyanazt mondják, mint õ, mert az övé a „helyes válasz”,
akkor nyugodtan mondja ki a gondolatait. A gyerekek
csakugyan kíváncsiak a véleményére, tudják, hogy na-
gyobb a tudása. A tanító gondolatainak a hatását erõsít-
heti az, ha õ is kifejezi tiszteletét a tanulók iránt azzal,
hogy fontosnak tartja a véleményüket. A veszély ott je-
lentkezik, ha szavakkal nem is, de más módon sugallja,
mit is szeretne hallani. Ettõl megóvhat a gyakori önrefle-
xió – az sem baj, ha utólagos is, mi, tanítók is tanulunk.
„Igyekszem moderátorként jelen lenni, ám ez nem mindig
könnyû. Sokszor elõbújik belõlem a tanár, aki folyton magya-
rázni akar. Nehéz néha megállni, hogy ne reagáljak minden
véleményre” – mondja egy gyakorló tanítónõ. Legjobb, ha
azt érezzük magunkban – és a gyerekek is érezni fogják
rajtunk –, hogy igazán kíváncsiak vagyunk rájuk, és mi is
többek leszünk a beszélgetésektõl. „A tantárgyat kedve-
lem amiatt, hogy mélyíthetem a kapcsolatomat a gyerekekkel,
és engem is épít egy-egy téma mérlegelése és feldolgozása.
Többet kaptam a vártnál azáltal, hogy a tanulók a bizalmuk-
ban fogadnak” – egy gyakori válasz egy országos, az er-
kölcstanra vonatkozó kérdõívbõl. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyerekek nagy
része könnyen és örömmel szokja meg a másfajta tanu-
lást: például a körben ülést („most nem az a legfontosabb,
hogy engem lássatok, hanem egymást is”), a vélemények ki-
mondását („nyugodtan mondd el, mit gondolsz, itt most
nincs helyes vagy rossz válasz, mindenki gondolatai érdeke-
sek”), a szabályokat („ahogy meghallgattunk téged, te is hall-
gasd meg õt, kérlek”), a pedagógus jelenlétét a csoportban
(„számomra ez nagyon érdekes gondolat, ti mit szóltok hoz-
zá?”). Amikor kiviláglanak a tantárgy sajátosságai, és
látjuk, hogy a tanulók is elfogadták, akár azt is megpró-
bálhatjuk, hogy õk vessenek fel témákat, aktuális esete-
ket. Ezzel is fontos dolgot közvetítünk feléjük: van egy
hely, egy idõszak az iskolában, ahol van idõ megbeszélni
olyan, õket érdeklõ, feszítõ dolgokat – amelyre talán más-
hol kevés van.

Demeter Katalin Pszichológia 
a tanítási órán 4.
A fejlesztõ értékelés feltételei

! ! !

Thorndike az értékelésnek a tanulásban betöltött szere-
pét úgy fogalmazta meg, hogy nem lehet megtanulni há-

rom centiméteres vonalakat húzni anélkül, hogy azokat
rendszeresen meg ne mérnénk. Ebben a kijelentésben
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implicit módon benne rejlik az a gondolat, hogy a tanu-
lási folyamatot át kell szõnie az értékelésnek, s nem ele-
gendõ a tanulási szakasz végén értékelnünk a tanulókat.
A tanulási folyamatot átszövõ értékelést nevezzük
Scriven szóhasználatával formatív értékelésnek, magya-
rul: fejlesztõ, formáló vagy segítõ értékelésnek. Ezt az ér-
tékelési funkciót elvileg is és formailag is elkülönítjük a ta-
nulást befejezõ ún. szummatív, azaz összegzõ, lezáró vagy
minõsítõ értékeléstõl.

A formatív értékelési módok között gyakorta szerepel
a pontozás. Ez a forma aligha tekinthetõ újnak, évtize-
dek óta jelen van a tanításban (mint az élet számos terü-
letén, amelyen a minõség hitelesített mértékegységekkel
nem mérhetõ). Ha azonban megvizsgáljuk az iskolai pon-
tozáshoz fûzõdõ gyakorlatot, azt tapasztaljuk, hogy igen-
csak különbözõ módon használják a tanítók. A „tradici-
onális” pontozásban találunk jutalom- és büntetéspon-
tokat, ezek lényegében nem különböznek az ajándék-
matricáktól vagy mesenyomdával megállapodásszerûen
kapott képecskéktõl. További sajátosságuk, hogy az ön-
ellenõrzést és önértékelést nem mûködtetik, az értékelõ
szerep a tanítóé, ez is a klasszikus szereposztás mûködé-
sét jelzi. Az értékelés általában globális, egy-egy piros
pont vagy matrica egész feladatcsoport megoldását, vagy
akár egy egész heti munkát is értékel, s nem irányítja ha-
tékonyan és részleteiben is a tanulási munkát. Nézzük
meg a tanulást eredményesen szolgáló pontozás néhány
feltételét!

A hatékony pontozás kialakításához érdemes figye-
lembe vennünk az értékelés roppant gazdag irodalmából
C. L. Hull 1945-ben megfogalmazott megállapításait. A
hatékony megerõsítés négy elvét fogalmazta meg: a meg-
erõsítés gyakoriságát, a megerõsítés közvetlen kapcsola-
tát a viselkedéssel, az intenzitást és végül a megerõsítés
minõségét. A négy elvbõl azt a következtetést kell levon-
nunk a tanítás-tanulás számára, hogy az értékelésnek
kellõen gyakorinak kell lennie, közvetlenül kell követ-
nie a tanulási tevékenységet, a tanulási munka részletei-
rõl is tájékoztatnia kell, azaz hatásosnak és végül vonzó-
nak kell lennie. Az elõbbiekben felvázolt pontozás (ju-
talmazás) ezeknek a követelményeknek nem tesz eleget. 

A tanulást jól szolgáló pontozás elsõ feltétele, hogy tu-
datosítsuk, az nem jutalmazás, nem büntetés, hanem a
tanulás eszköze, feltétele. Ténymegállapítás, amely azt a
célt szolgálja, hogy informáljon a tanulási folyamatban
való elõrehaladásról, a nem tudás és a tudás közötti át-
meneti állapotokról. Ebbõl máris az következik, hogy a
pontszámot semmilyen kulcs szerint sem váltjuk át osztály-
zattá, az osztályzat ugyanis már nem a tanulást szolgálja
elsõsorban, hanem az elért eredményrõl informál, ez pe-
dig a szummatív értékelés körébe tartozik. Elterjedt gya-
korlat, hogy a formatív értékelés köntösében visszacsem-
pészik az osztályozást. Ez úgy történik, hogy a tanuló kap-
hat piros pontokat, öt pontra egy csillagot, öt csillagra
egy ötöst. Ha ezt a logikát végigkövetjük, meg kell állapí-
tanunk, hogy az eredetileg kapott egy piros pont nem
egyéb, mint 1/25-öd jeles osztályzat. 

További feltétel, hogy a hibás teljesítményre ne ad-
junk büntetõpontokat. Elegendõ „büntetés” a pozitív
megerõsítés elmaradása, teljesen fölösleges, sõt káros,

ezeket fekete pontokkal tetézni. Az is hibás gyakorlat, ha
az elért pontszámból levonjuk a hibák számát. Így ugyan-
is olyan adathoz jutunk, amely végül a tanulónak sem a
jó, sem a rossz teljesítményét nem jellemzi. Szintén el-
mossa a teljesítmény valódi arculatát, ha a meg nem ol-
dott feladatok számát vonjuk le az elért pontszámból. Így
a hibás és a lassú munka például azonos értékelést kap-
hat, jóllehet a hibásan dolgozó tanulót lassúbb, a lassab-
ban dolgozó tanulót épp ellenkezõleg, gyorsabb munká-
ra késztethetnénk. 

Az is követelmény, hogy a formatív értékelés kellõen
differenciált legyen, a teljesítmény részletei is váljanak érté-
kelhetõvé. Gyakran tapasztaljuk, hogy csak a hibátlan tel-
jesítményre kapnak a tanulók például pontot. Ha azon-
ban a feladatsor vagy a probléma tíz elembõl állt, akkor
egyaránt hibásnak minõsül a kilenc jó elemet tartalmazó
munka és az is, amelyben egy jó megoldás sincsen. A he-
lyes eljárás ilyen esetben az, ha a pontszámot körülbelül
a tanulási elemek számának, súlyának megfelelõen álla-
pítjuk meg. Így a tanulási tevékenység részeredményei is
értékelhetõvé válnak. Elvileg is kifogásolható, hogy csak
a hibátlan teljesítményt tekintsük jónak és csak azt di-
csérjük. Ez nem hozható összefüggésbe sem a tanulási
munka természetével, sem a tantervi követelményekkel.
Azt is gyakran tapasztaljuk, hogy a hibátlanul dolgozó
még külön jutalmat is kap beteljesítve a bibliai igazságot:
akinek van, annak adatik. Valószínûleg jobban rászorul
a dicséretre az a tanuló, aki egyelõre csak részeredmé-
nyeket tud felmutatni. 

Gyakran tapasztalható, hogy a tanulási tevékenység
és annak értékelése elszakad egymástól, a pontokat a fü-
zet utolsó lapján vagy külön kis pontozófüzetben vezetik.
Ez a fajta értékelés nem erõsíti meg közvetlenül a tanu-
lást, nem korrigálja a hibát, valójában csak jutalmazási
funkciót tölt be, ami persze fontos, csak nem elég. Mivel
a pontozást tanulási feltételként tartjuk számon, az érté-
kelésnek a teljesítmény mellé kell kerülni, mégpedig nem-
csak a pontszám feltüntetésével, hanem érdemi munká-
val. Nem elegendõ a hibás megoldás aláhúzása, hanem a
hibát ki is kell javítani, azaz lejegyezni a helyes megol-
dást, s nem elegendõ a jó megoldás megjelölése (kipipá-
lása), hanem a további jó megoldások lejegyzése is kívá-
natos (már ha a feladat természete erre lehetõséget ad).

A pontozás alkalmas arra, hogy a differenciált képes-
ségfejlesztést indirekt módon szolgálja. A differenciált fej-
lesztés természetes terepe a házi feladat, és igazi önálló fej-
lesztésre nyit teret, ha a tanuló állandó feladatává tesz-
szük órai munkája vizsgálatát és az önálló feladatválasz-
tást. Korlátozott a tanulói önállóság, ha meghatározott
helyen és idõben meghatározott feladatokat old meg a
tanuló. A valódi önállósághoz szabadság, választás, dön-
tés kell. Ehhez támpontot az órai munkáról szerzett dif-
ferenciált adatok adnak, és így teljesül az értékeléssel
szemben támasztott azon követelmény, hogy a kapott
adatokat hasznosítsuk a tanulási folyamat további irá-
nyításában.

Utolsókén, de talán legfontosabbként említem, hogy
az értékelés ne legyen hibakeresõ, ne az ún. kudarcpeda-
gógiára épüljön. Ez a feltétel olyannyira fontos, hogy egy
külön írásban kell foglalkozni vele.
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Az utóbbi hónapokban több alkalommal megjelent az
egyik népszerû közösségi oldalon egy kép, amely Albert
Einstein szavait idézi, miszerint ha egy halat az alapján
ítélünk meg, hogy milyen jól tud fára mászni, egész éle-
tén keresztül az ostobaság érzésével kell majd élnie. Az
illusztráció szerint a tanár korrekt akart lenni, ezért min-
denkinek ugyanazt a feladatot adta: másszon fel minden
jelenlévõ a fára. A hallgatóság soraiban ott volt a varjú, a
majom, a pingvin, az elefánt, az aranyhal, a fóka és a ku-
tya. Nyilvánvaló tény, hogy ki milyen eredménnyel lesz
képes végrehajtani a feladatot.

Az ábrának része még egy felirat: Az oktatási rendsze-
rünk.

Aki ezt a rajzot készítette, és az, aki osztja a közösségi
oldalon, éles kritikával él a mai oktatási rendszerrel kap-
csolatban. Feltételezem, nem kedvezõek a tapasztalata-
ik az egyénre szabott bánásmód, a személyre szabott, dif-
ferenciált oktatómunkával kapcsolatban. 

A témáról mindannyian tanultunk a tanár-, illetve ta-
nítóképzés során. Minden, pályáját gyakorló pedagógus
tudja, mirõl is van szó. 

A hétköznapok során mégsem mûködik elég nagy ha-
tékonysággal. De vajon miért nem?

Lehet, hogy valamit mégis rosszul értelmezünk? Bizto-
san tudjuk, hogy mit érdemes és kell tudni a differenciá-
lásról? Lehet, hogy elrontunk valamit a folyamat közben?

Ha tudunk differenciálni, tudjuk azt, hogy mit és ho-
gyan kell, kellene tennünk, valamiért mégsem merjük
megtenni? 

Megfogalmazódott bennem néhány gondolat ezzel
kapcsolatban. Tegyük fel, hogy jár a harmadikos osztá-
lyunkba egy kisgyermek, akinek ez idáig sem sikerült
megtanítanunk a szorzó- és bennfoglalótáblákat. A ke-
rettantervi kimeneti követelmények azonban megkíván-
ják, hogy harmadikban megtanítsuk neki az írásbeli szor-
zást. Ez az egyik feltétele annak, hogy negyedik évfolyam-
ba léphessen. Hogyan tehetünk eleget ennek a jogszabá-
lyi feltételnek, ha még százas számkörben sem tud az ille-
tõ gyermek szorozni? Természetesen sehogy.

A hétköznapi gyakorlatunk során tartjuk a matemati-
kaórát – majdnem biztos, hogy frontálisan. Ül velünk
szemben, mondjuk 25 egymástól teljesen különbözõ
kompetenciákkal rendelkezõ gyermek. Mi mégis mind-
egyiknek ugyanazt a tananyagot, ugyanazokkal a mód-
szerekkel, teljesen egyforma eszközökkel tanítjuk. Ami-
kor eljutottunk oda, hogy azt gondoljuk, elsajátították a
megtanított tananyagot, dolgozatot íratunk. Mérünk.
Ugyanazt a mérõeszközt használjuk minden gyermek
esetében. Ha úgy tetszik, kedves kollégák, feltesszük a lé-
cet, és nem törõdünk azzal, vajon a gondjainkra bízott
tanulók át tudják-e ugrani az adott magasságot. Elsajátí-
tották-e a megfelelõ mennyiségû és minõségû ismeretet,
kialakult-e a megfelelõ jártasságuk, megvannak-e a meg-
felelõ készségek, képesek-e erre egyáltalán és megfelelõ-
e az attitûdjük, a hozzáállásuk? Figyelmen kívül hagyjuk,
vajon kompetensek-e a feladat megoldására. Itt a hiba. 

Azzal a hibás, azonban rendkívül kényelmes gyakor-
lattal kellene szakítanunk, hogy egy-egy gyermekközös-
ségben nem teszünk különbséget a tanulók között, már
ami a kompetenciáikat illeti. Mindenkinek mindent,
mindig ugyanúgy tanítunk. Annak ellenére, hogy sok
esetben hiányoznak például az elõzetes ismeretek és a ru-
tin a feladatok megoldásához. Ez esetben a megtanítan-
dó tananyag elsajátíttatása kudarcra van ítélve. Teljesen
természetes, hogy nem fog írásban szorozni az a gyermek,

Schubert Zita Tegyünk különbséget!

Nagyobb sikerrel kecsegtet a differenciálás a nyílt oktatás, a nyílt pedagógiai hatásrendszer ele-
meit magába ötvözõ gyakorlat esetén. … A nyílt pedagógiai hatásrendszerben nem a pedagó-
gus áll a központban, annak ellenére, hogy a szakértelmét és felelõsségét nem vitatja el senki.

! ! !
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akinél a szorzótábla nincs készségszinten. Ebben az eset-
ben két lehetõség van: vagy megtanítjuk neki a szorzó-
táblákat úgy, hogy az alkalmazható tudás legyen az írás-
beli mûveletvégzés során, vagy engedjük neki az eszköz-
használatot, de a mûveletvégzés rutinját hagyjuk, hogy
elsajátítsa, abból baj nem lehet. Közben folyamatosan
pótolhatjuk vele az elmaradásokat, feltételezhetõen ne-
ki úgyis több idõre lesz szüksége ahhoz, hogy rutint sze-
rezzen. Nem kizárt, hogy ezzel egy idõben vannak olyan
gyerekek a csoportban, akiknek nem kell sok idõ, hogy
megértsék az új tananyagot, és ahogy elõször megismer-
kedtek az írásbeli mûveletvégzés algoritmusával, azon-
nal hasznosítani tudják a megszerzett tudást. E mellé, ha
kiváló szövegértéssel rendelkeznek, miért ne kaphatná-
nak õk olyan szöveges feladatokat, amelyeket megold-
hatnak az alatt, amíg a többiek ízlelgetik az új ismeret-
anyagot. 

Kedves kollégák! Egy fontos dolgot itt és most muszáj
tisztáznunk: a feladatok mennyiségének növelése nem
differenciálás, hanem idõkitöltés, még csak unalomûzés-
nek sem mondanám. Ha kiadjuk az önálló munkát az
osztálynak azzal a reménnyel, hogy megmérjük, kinek
lesz több és nagyobb segítségre szüksége késõbb, s aki
elõbb készen van, mint a többiek, annak még egy – az
elõzõhöz nagyon hasonló – feladatot adunk, azzal kizáró-
lag a monotóniatûrését tesszük próbára, de fejlesztõ ha-
tásban nem bízhatunk. 

Sokkal nagyobb motiváló és fejlesztõ hatással bír, ha
személyre szabottan adjuk ilyenkor a feladatokat. Fon-
tos, hogy minden tanuló olyan mennyiségû és minõségû
feladatot kapjon az önálló munka során, ami õt, az õ tu-
dását, az õ kompetenciáit fejleszti. Nézzük meg, mi törté-
nik ellenkezõ esetben. Ha egy olyan gyermek, aki na-
gyobb biztonsággal tájékozódik az adott témában, gyor-
san számol, képes koncentrálni az adott feladattípusra, a
tempója gyors, egy számára könnyû feladatnak nem fog
örülni, nem jelent neki kihívást annak megoldása. Köny-
nyedén túljut rajta, csökkenni fog a feladat iránti elköte-
lezettsége, a motivációja, feltételezhetõen unatkozni,
elõbb-utóbb rendetlenkedni fog. Ha viszont egy lassab-
ban haladó, nehezebben tanuló, gyengébb feladattudat-
tal, fejletlenebb feladattartással rendelkezõ gyermeket
olyan feladat megoldására kérjük, amire nem képes, szo-
rongani fog, kishitû lesz, motiválatlanná fog válni.

Oktatómunkánk során tehát nagyon fontos, hogy
minden gyermek a maga fejlettségi szintjének megfelelõ
mennyiségû és minõségû feladatot kapjon. 

Ezért muszáj, hogy innen még lépjünk elõre egy kicsit.
Ha minden dolgozat végére személyre szabott, szöveges
értékelést írunk minden gyereknek, ha nem vagyunk res-
tek arra, hogy részletesen írásban jelezzük, mi az, amit
már nagyon jól tud, és mi az, amit még gyakorolnia kell a
fejlõdése érdekében, akkor onnan már nem kell sokat
tennünk. Fontos, hogy az általunk megfogalmazottakat
elfogadtassuk vele. Láttassuk be, hogy igazunk van, és
valóban az általunk hibásnak ítélt feladatok azok, ame-
lyek megoldásában még fejlõdnie kell. Hitessük el vele
azt is, hogy bátran választhat magának feladatokat, ame-
lyeket gyakorolhat, de azok kiválasztásában fontos né-
hány szempontot szem elõtt tartania. 

Fontos, hogy a kiválasztott feladatot ne találja túl
könnyûnek, ne untassa, ne érezze megoldhatatlan ne-

hézségûnek, kelljen rajta gondolkodnia, jelentsen kihí-
vást számára, ne kelljen hamar feladnia, s végül, ha le-
küzdötte a nehézségeket és megoldotta a feladatot, örül-
hessen a sikernek. Van azonban még egy feltétele ennek
a tanulói hozzáálláson és a mi kommunikációnkon kívül:
a mi hajlandóságunk arra, kedves kollégák, hogy lehetõ-
vé tegyük tanítványaink számára a választást. Ha kitesz-
szük eléjük a kínálatot, ha van mibõl válasszanak, akkor
sokkal nagyobb az esélye annak, hogy ezt meg is fogják
tenni. Erre azonban nekünk készülnünk kell. Tervsze-
rûen, céltudatosan. Ezt kiválóan lehet irányítani is. Fi-
nom jelzés, ha a gyermek nevét ráírjuk a kitett feladatla-
pok közül arra, amelyiket neki szántuk. Higgyék el, na-
gyon erõs motiváló hatással bír ez a gyakorlat. Akivel ezt
megtettük, tudni fogja, hogy amikor azt a feladatot má-
soltuk, akkor rá gondoltunk, sõt, azt a feladatlapot csak
neki másoltuk. Kitüntetett figyelemmel fogja kézbe ven-
ni a fénymásolatot, nagy szeretettel fog nekiállni, moti-
vált lesz, és ami nagyon fontos, hogy miután feltétlenül
meg akar majd küzdeni a papíron található feladatokkal,
meg fogja találni a módját, hogy segítséget kérjen. Kény-
telen lesz együtt dolgozni a társaival anélkül, hogy mi er-
re külön kértük volna, vagy erõltetett csoportmunkába
kényszerítettük volna bele. Elképzelhetõ, hogy haza fog-
ja vinni, meg fogja kérdezni az apukáját, hogy nincs-e
kedve vele együtt matekozni, még az sem kizárt, hogy
maga fog magának rögtönzött korrepetálást szervezni, és
minket fog megkérni, legyünk a segítségére a szabadidõ-
ben. Ilyenkor persze nincs szükség arra, hogy kötelezõvé
tegyük a fejlesztõ, felzárkóztató órán való részvételt a
gyermek számára, nem kell erre szánt órakeret, naplóban
történõ adminisztráció, és ki tudja még mennyi, az elõzõ-
ekhez hasonlatos sallang. 

Nem kell ettõl félni, kollégák! Ettõl válik majd élveze-
tessé a tanóra, a tanulás-tanítás folyamata, hiszen igaz,
hogy a végére mindannyian kellemesen elfáradunk majd,
de a siker élményét fogja megélni a tanteremben min-
denki. Igen, mindenki. Miután a gyerekek élvezni fogják
a tanulást, ebbõl egyenesen fog következni, hogy mi él-
vezni fogjuk a tanítást. 

A kellemes és pozitív tanulói visszajelzések megaka-
dályozhatják a pedagógus motiválatlanságának kialaku-
lását, a kiégést, a fásultságot.

Kedves kollégák!
Teljesen természetes, hogy mindannyian törekszünk

arra, hogy a nyáron elkészített tanmenet szerint halad-
junk a tanév során. Igyekszünk úgy végezni a munkán-
kat, hogy a jogszabályban megfogalmazott kimeneti kö-
vetelményeknek tanítványaink eleget tegyenek. Higy-
gyék el, ha ez nem sikerül, vagy nem úgy sikerül, ahogy
szeretnénk, a tanév végi buktatás, pótvizsgáztatás, évfo-
lyam-ismételtetés nem megoldás. Jobb és hatékonyabb
fejlõdést érhetünk el, ha szem elõtt tartjuk, hogy minden
gyermek másképp tanul, más elõzetes tudással jön az órá-
ra, mindenki másképp motiválható, tehát nagyon fon-
tos, hogy tudjuk, tanítványaink mindannyian mások,
fontos, hogy az oktatómunkánkban is szakítsunk végre a
gyerekanyag szemlélettel! 

Ne akarjuk a halat megtanítani fára mászni, és ne az
alapján ítéljük õt meg, hogy ez sikerült-e neki, ehelyett
inkább válasszuk a személyre szabott, differenciált okta-
tómunkát, mindig tegyünk különbséget!
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Õszintén bevallom, nem kedvelem a standard óravázla-
tok házifeladat-ellenõrzéssel indító, nem épp izgalmas
programpontját. Inkább lendületesen kezdem az órái-
mat valamilyen játékkal, mozgással, fejszámolással, rejt-
vénnyel, furfangos feladattal vagy épp memóriafejlesz-
téssel. Ha már motiváltak a gyerekek, megpihenhetünk
egy kicsit az otthoni munka számonkérésével, és a na-
gyobb kihívásoknak is könnyebben nekifutunk. Órakez-
dõ feladataink rendkívül változatosak, de van néhány
nagy kedvenc, aminek variációit idõrõl idõre elõvesszük.
A cél – amellett, hogy közben a figyelmes tanító számára
arra is fény derül, ki hogy áll matematikából – a tantárgy
megszerettetése, a vidám, elfogadó alkotói légkör megte-
remtése. A játékok témájukban kapcsolódhatnak az elõ-
zõ óra anyagához, elõkészíthetik az új ismeretet, de telje-
sen más vizekre is evezhetünk felidézõ, megerõsítõ céllal.
Diákjaim nagyon élvezik azokat a szorgalmi feladatokat,
ahol õk maguk találhatnak ki rejtvényeket, feladványo-
kat társaik számára, igyekszem ezek közül is minél többet
becsempészni az órákra. A saját feladványok kitalálása
közben elmélyülnek a tananyagban, kibontakoztathat-
ják kreativitásukat. 

Egyetértek iskolai mentálhigiénével kapcsolatos szak-
dolgozatom konzulensével, dr. Gyarmathy Éva klinikai
és neveléslélektani szakpszichológussal, az MTA TTK
Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet tudo-
mányos fõmunkatársával, aki egy – az oktatás alapérté-
keirõl készült – interjúban a következõket nyilatkozta:
„A gyermekközpontúság nem érzelmi, hanem nagyon ke-
mény szakmai kérdés. A gyerekek ugyanis akkor tanulnak a
legjobban, ha jól érzik magukat. Egyszerûen sikerben kell tar-
tani a gyerekeket, mert a siker okozta öröm, a hozzáértés örö-
me az, amit állandóan meg akarnak ismételni, és ezért fognak
erõfeszítéseket tenni. Ahhoz, hogy sikeres legyen a gyerek, vi-
szont úgy kell tanulnia, akkor és olyasmit, ami éppen érdekli,
ami éppen a képességének legjobban megfelel. (…) Mi olyan
iskolát szeretnénk, ami az élményszerû tanulásra, az esélyte-
remtésre és a kornak megfelelõ tudás átadására helyezi a
hangsúlyt.”

Az alábbiakban óraindító játékok következnek, me-
lyeket második osztályos aktuális repertoárunkból válo-
gattam. Iskolánkban csoportbontásban tanítjuk a mate-
matikát (tizenhárom diákkal foglalkozom egyszerre), de
a feladatok könnyen átalakíthatók nagyobb létszámra,
más számkörre és témára is.

Kártyás feladatok
• Helycserés játék

Mindenki húz egy számkártyát a megismert számkör
számait tartalmazó pakliból. Körben helyezkedünk el, a
gyerekek párnán vagy széken foglalnak helyet. Elcsende-
sedünk, mindenki kap egy kis idõt, hogy átgondolja, mi

F A R K A S H Á Z I  C S I L L A*

Órakezdõ ötletek
matematikábólJ Á T É K
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* Pedagógusként az óvodásoktól a középiskolásokig bezárólag min-
den korosztállyal foglalkozott már; matematika–ének szakos ta-
nárként végzett a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárkép-
zõ Karán, majd népi játék és virágkötészet szakoktatói képesítést,
gyermekei születése után pedig tanítói diplomát szerzett, letette a
pedagógus szakvizsgát és a lifelong learning jegyében számos, vál-
tozatos témájú továbbképzésen vett és vesz részt; két évtizede az
ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gim-
názium tanára.

A nyílt oktatás értelmezéséhez gyakran kapcsolódik fenntartás, sokszor kapcsolódik hozzá a fe-
jetlenségtõl, zûrzavartól való félelem. Érdemes átgondolni: milyen változásokat okoz a meg-
változott pedagógiai munka; ki miért vállalkozna a kipróbálására; ki miért zárkózna el attól,
hogy kövesse a bemutatott gyakorlatot.

! ! !
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mindent tudna elmondani a saját számáról. A játékveze-
tõ sorban ismerteti az utasításokat, hogy kinek kell feláll-
nia a helyérõl és minél gyorsabban új helyet találnia a
társai között. Például: Cseréljenek helyet azok, 

– akiknek páros a számuk!
– akiknél a számjegyek összege négy!
– akiknél a számjegyek összege nagyobb hatnál!
– akiknél az egyesek helyén álló szám alaki értéke nagyobb

a tízesek helyén állónál! 
– akiknek azonos számjegyekbõl áll a számuk! 
– akiknek kétjegyû szám van a kezükben!
– akiknek csupa egyenes vonallal írható le a számuk! 
– akiknek tartalmaz nyolcas számjegyet a számuk! 
– akiknek kerek tízesük van!
– akiknek a kisebb tízes számszomszédjuk a hatvan!

stb.

Eleinte a tanító vezényli a cseréket, de a diákok is je-
lentkezhetnek, ha megfogalmaztak a csoportnak felad-
ványokat. Leleményesek tudnak lenni, de nem mindig
kapcsolódnak közvetlenül a tananyaghoz (pl. Cserélje-
nek helyet azok, akik most épp a bal kezükben tartják a
kártyát!). Örülünk a vicces próbatételeknek is! Ha már
rutinos a társaság, kiveszünk egy ülõhelyet a körbõl, és
mindig az a diák mondhat új feladatot, aki a helycserék
során állva maradt. Amennyiben kevésbé bátor vagy kre-
atív az illetõ, kérhet segítséget a többiektõl vagy tanító-
jától. Nagyon izgalmas, mozgalmas játék! Érdemes vál-
togatni a feltételezhetõen kevesebb, illetve több gyere-
ket mozgató utasításokat, valamint a könnyebb és nehe-
zebb feladványokat. Ha menet közben olykor szeretnénk
ellenõrzést tartani, egy-egy kör után a gyerekek mutas-
sák a kör közepe felé a kártyájukat, és azok, akik helyet
cseréltek, emeljék magasba. Egybõl kiderül, hogy azok
cseréltek-e helyet, akiknek kellett, és hogy volt-e olyan
gyerkõc, aki nem vette észre, hogy rá is vonatkozott a fel-
tétel. A túl gyakori megállítástól elvész a játék lendülete,
de a nehezebb feladatoknál érdemes idõt és figyelmet
szánni egy kis tudatosításra. A számkártyákat feltétlen
lamináljuk, mert a játék hevében bizony könnyen rongá-
lódnak! 

A játék remekül fejleszti az auditív figyelmet, a szö-
vegértést, a tudatos matematikai szóhasználatot, a kon-
centrációt, a kreativitást, a nagymozgást, a szabálytartást
és a szociális kompetenciát. 

• Kinél van a…
Diákjaim nagyon kedvelik a kártyás feladványokkal

játszott csapatjátékunkat is, amelyhez már rengeteg
paklit gyártottunk a tanév során. Szorgalmi feladat-
ként gyakran kérem a gyerekektõl, hogy akinek van
kedve, írjon minél érdekesebb feladványokat kis la-
pokra, megoldással együtt, és ezeket feltétlen felhasz-
nálom az új kártyacsomagok készítésénél. A gyerekek
nagyon lelkesek, ha a saját ötleteiket is hallhatják a já-
ték során, öröm látni az arcukat, amint a csoport az õ
elképzelésük alapján dolgozik. Egyre változatosabbak
és nehezebbek a feladatok, ahogy a tanulásban hala-
dunk elõre. 

A kártyalapok közepén többnyire mesefigurák talál-
hatók. A képek lehetnek egy mesén belül különbözõ ka-

rakterek, de elõfordult már, hogy épp az volt a nehezítés,
hogy azonos szereplõk jelentek meg kis eltéréssel, így az
ügyesen felismert különbségek döntöttek abban, hogy ki
melyik csapat tagja lett. A játék a két csapat megalkotá-
sával kezdõdik a kihúzott kártyák segítségével. A játéko-
sok magukban elolvassák a saját feladványaikat, majd
megosztják csapattársaikkal, hogy kinél milyen válaszok
szerepelnek. A kezdõ játékos indítja a felelgetõs játékot.
Pl. „Én vagyok a kezdõ. Kinél van a 100 fele?” A másik csa-
patból érkezik a válasz: „Nálam van az ötven.”, majd sor-
ban jönnek az új kérdések. A számkörbõvítésnél, amikor
még csak ismerkedtünk a nagyobb számokkal, a feladvá-
nyok leírásánál leginkább számjegyeket használtam, a
válaszokat viszont betûvel írtam le, hogy többféle módon
gyakoroljuk a számok felismerését, leolvasását, kimon-
dását. Néhány példa a kérdésekre: Kinél van az a kétjegyû
szám, amely számjegyeinek összege 8, és azonos számjegyek-
bõl áll?

– az a szám, ami a 70; 72; 74; sorozat következõ tagja? 
– az a páratlan szám, amely az 5 és 8 alaki értékû számok-

ból áll? 
– a legkisebb kétjegyû páratlan szám?
– az a szám, amelynek egyes számszomszédai a 32 és a 34?
– a 42 kisebb páros számszomszédja?
– az 57 nagyobb tízes számszomszédjának a fele?
– a 40 duplájának a fele? 
– a 20 triplájánál kettõvel nagyobb szám?

A játék végén az utolsó játékos ezt mondhatja: Itt a vé-
ge, fuss el véle, számolj húszig kettesével! 

– számolj száztól nulláig ötösével! 
– menj a helyedre tíz lépéssel! 
– keresd meg a helyedet csukott szemmel!

A gyerekek remek ötleteket adnak a befejezésre is! 
Ez a játék is alkalmas az auditív figyelem, a szövegér-

tés, a tudatos matematikai szóhasználat, a koncentráció
és az együttmûködés fejlesztésére.  

(A meseképekhez az adta az ötletet, hogy, ebben a
tanévben meseprojekt zajlik az osztályunkban. Ana
Galán Amerikában élõ spanyol írónõ októberben író-
olvasó találkozó keretében meglátogatott minket, tõle
egy sárkányos könyvet olvastunk közösen, a
Mondragót. Ellátogattunk egy érdekes foglalkozásra a
Mesemúzeumba, operabérletet váltottunk Mesélõ Mu-
zsika címmel; projektünk a tantárgyainkban is megjele-
nik óráról órára.)
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• Élõ számegyenes
Mágneses számkártyákat használunk a játékhoz, pl.:

3; 8; 11; 30; 38, 39, 50; 60; 63; 69; 70; 88; 99. A kerek
tízesek nagyobb, elérõ színû kártyán szerepelnek. Elõször
a kis számkártyákat húzzák ki a gyerekek, utána a négy
kerek tízest osztom ki a többieknek papírkoronára rög-
zítve úgy, hogy õk nem láthatják, mi jutott nekik. Meg-
beszéljük, hogy hol lesz a nulla helye az osztályteremben.
Általában a tábla elõtti dobogón játszuk ezt a játékot,
ahol a falon egy nagy számegyenes segíti a százas szám-
körben való tájékozódást. Véletlenszerûen kiáll a négy
koronás gyerek, a társaik mondják meg nekik, hogy ki ki-
vel cseréljen, hogy a számegyenes szerint jó helyet foglal-
janak el. Próbálják megoldani minél kevesebb cserével!
A kerek tízesek barkochbával találják ki, hogy kik õk!
(Pl.: hatvan meg húsznál nagyobb vagyok? A száz felénél ki-
sebb vagyok?) Egy másik változat szerint a nem kerek tí-
zes számmal rendelkezõ társaik mondanak róluk igaz ál-
lításokat, amibõl nekik kell rájönni, hogy milyen szám
szerepel a koronájukon. A térbeli elhelyezkedésükbõl is
következtethetnek a nagyságviszonyokra. 

Miután minden kerek tízes támpontunk kitalálta a
számát, a többiek is elfoglalják a helyüket, egyesével szó-
lítjuk õket. Közösen ellenõrizzük, hogy jó helyen állnak-
e. Félkörré hajlítjuk be a számegyenesünket, hogy a gye-
rekek jól rálássanak egymás számaira. Egy pár pillanatra
a gyerekek a közvetlen – nagyobb – szomszédjuk felé for-
dulva, a kezükkel formázva felmutatják a kacsacsõröket.
Mondjuk el növekvõ sorrendben a számokat! Elõször
mindenki csak a sajátját, majd közösen. A játék lezárása
lehet, hogy a számokat felhelyezzük a mágneses táblára
vertikális irányban, hogy a gyerekek ne csak a szinte ki-
zárólagosan használt horizontális elhelyezkedésben tud-
ják elképzelni és értelmezni a számok helyét. 

Amennyiben a játékot memóriafeladat is követi, meg-
jegyzést segítõ kérdéseket teszünk fel a számokkal kap-
csolatban, vagy a gyerekeket kérjük meg, hogy mondják
el, az õ számukat mirõl könnyû megjegyezni. A füzetben
növekvõ sorrendben jegyezzük le a számok sorát, meg-
erõsítésként a relációs jeleket is használhatjuk. Az ellen-
õrzés után azt is kérdezzük meg, hogy saját magához ké-
pest ki tudott javítani a korábbi memóriafeladatok ered-
ményein! 

A játékkal fejleszthetjük a térbeli tájékozódás képes-
ségét, a számok nagyságviszonyának tudatosítását, a kre-
atív gondolkodást, az auditív figyelmet, a koncentrációt
és a rövid távú memóriát.

Fotó: Anniina Hakkarainen

Remélem kedvet kaptak játékaink kipróbálására és
újabb játékvariációk megalkotására!

Folytatás következik!

A folyamatot a pedagógus szakértelme, felelõssége fogja egybe, … a zárt és a nyílt oktatás fel-
tételei között megvalósított differenciálás mértéke, arányuk valódi (szakértelemmel, pedagógi-
ai kreativitással, fantáziával) megoldandó feladat.

! ! !
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Csapó Benõ professzor úr egy vizsgálat eredményeinek
elemzése során1 foglalkozik a tanulásnak ma egyre lénye-
gesebbé váló területével: a stratégiák építésével, haszná-
latával. Kimutatja, hogy a legegyszerûbb fejszámolás el-
végzéséhez is többféle stratégiát használhatnak a gyere-
kek, s ezek alkalmazása nagymértékben befolyásolhatja
az eredmény helyes megtalálását. Elemzését a következõ
gondolatokkal vezeti be interjújában:

„Az új tudás megszerzésének a legfõbb eszköze a már
meglevõ tudásunk. Ez magában foglalja egyrészt azokat a
készségeket és képességeket, amelyekkel feldolgozzuk az in-
formációkat, értelmezzük a szavakat, mondatokat, a szöve-
gek nagyobb egységein átívelõ összefüggéseket, másrészt azt a
tárgyi tudást, amellyel az adott területrõl már rendelkezünk,
amelybe az új tudást be kellene ágyaznunk…”

Amikor a gyakorlást – például a számolás gyakorlását
– megtervezzük, nem csak azt kell tudnunk, hogy ponto-
san miben akarjuk elõbbre juttatni növendékeinket, és
hogy ehhez mire építhetünk. Nagyon célszerû arról is
gondolkodnunk, hogy miket készíthetünk elõ vele a
közelebbi témákban és a távolabbiakban. Ennek a gon-
dolkodásnak szerepe lehet abban, hogy mennyire tesz-
szük érdekessé a tanulást a gyerekek számára. És abban
is, hogy a további tanulnivalókhoz milyen mély és széles
körû alapokat építünk.

Mit készíthetünk elõ 
a jól megtervezett 
számolásgyakorlásokkal?

A következõkben két területet fogok kiemelni.
Az egyedi számolások végrehajtásának (az aritmetiká-

nak) talán a legtermészetesebb folytatása az algebrai is-
meretek formálása. 

Hiszen amit megismer a kisgyerek az elsõ négy évben
arról, hogy 

– a 3+4 ugyanannyi, mint a 4+3; 
– az 5+9 helyett nyugodtan számolhatja a 9+5-öt, ha

azt könnyebb elvégezni, 
– hogy a 26+17, a 17+26 (sõt a 27+16, azaz

20+7+10+6 is) ugyanazt a számot adja
– és a 387+145=145+387…

azt a sok egyedi ismeretet fogja össze a már általánosíta-
ni egyre inkább képes felsõ tagozatos korában úgy, hogy
bármely két szám összege ugyanannyi a kétféle sorrend
esetén: a+b=b+a.

Amit felismer sok-sok számfeladat közös sajátossága-
ként arról, hogy

– ha 18-ból veszi el a 7-et, akkor 10-zel nagyobb szám-
hoz jut, mint amikor 8-ból vette el a 7-et,

– amikor a 72–8-at kell számolni, akkor helyette szá-
molhatja a 70–6-ot is,

– amikor a 768–339-et akarja megbecsülni, akkor az
általában szokásos százasokra kerekítéseknél közelebb
visz a helyes eredményhez a „mindkét számot ugyanabba
az irányba változtatom”, mert ezáltal kevésbé változik a
különbség:

(768–339.800–300=500; 768–339.800–400=400;
és pontosan: 768–339=429);

– vagy az írásbeli kivonás egyik módjának alapjaként
használja, hogy ha ugyanannyival növeljük a kisebbíten-
dõt és a kivonandót, a különbség változatlan marad...

Az algebra majd a kivonás „monotonitásában” fo-
galmazza meg e sok egyedi tapasztalat általánosított tör-
vényét: a kisebbítendõvel azonos irányban, a kivonan-
dóval pedig ellentétes irányban változik a különbség,
mégpedig ugyanannyival. (Ha a kisebbítendõt növelem,
a különbség ugyanennyivel nõ, ha a kivonandót növe-
lem, a különbség ugyanennyivel csökken.) Tehát a ki-
sebbítendõ és a kivonandó azonos méretû együtt válto-
zásával a különbség állandó marad.

Szintén sok-sok számfeladat közös tapasztalata készít-
heti elõ a szorzás fontos tulajdonságait. Azt, hogy a té-

C. Neményi Eszter

A számolás gyakorlása
újabb ismeretek elõkészítéséhez,
egyéb képességek formálásához

„Az új tudás megszerzésének a legfõbb eszköze a már meglevõ tudásunk.”

Csapó Benõ

1 Köznevelés 2016. októberi szám; „A számok nyelvén”.
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nyezõk felcserélésével a szorzat nem változik, (a · b =
b · a minden a és b számra); vagy azt, hogy több tényezõ
esetén tetszõlegesen csoportosíthatjuk a tényezõket.
Azaz pl. a 4 · 7 · 5 · 12 számítható ilyen sorrendben:
4 · [7 · (5 · 12)].

(5 · 12=60, 7 · 60=420 és 4 · 420=1680).
Vagy a felcserélhetõséget is felhasználva ilyen módon is:

4 · 5=20; 20 · 12=240 és 7 · 240=1680.
Okos gyakorlással ráirányulhat a gyerekek szeme

olyan tulajdonságra is, hogy ha valamely tényezõt 2-
szeresére, 3-szorosára, négyszeresére… változtatjuk,
akkor a szorzat is ugyanennyiszeresére változik. Ez
utóbbi összefüggést akár már a szorzótáblák építése köz-
ben is sokszor tapasztalhatják, és – amint már korábbi
cikkekben volt szó róla – a szorzótáblákon belüli és a táb-
lák közti kapcsolatokra támaszkodó gyakorlással mélyít-
hetjük el a szorzótáblák eseteinek maradandó, biztonsá-
gos rögzülését.

Az egyedi számfeladatokban megtapasztalható össze-
függések azonban nem válnak általános „törvényekké”
úgy, ha csak esetlegesen és ritkán találkoznak velük a
gyerekek. A gyakorlás kezdeti, hosszú szakaszában
nagy szerepe van annak, hogy a feladatok intenzíven,
sokszor sûrítve képviseljék az érlelésre, megerõsítésre
váró összefüggéseket. Késõbb is sokszor kerüljenek elõ
más-más gondolatokhoz illeszkedve. És váljon tanítvá-
nyaink gyakorlatává, igényévé az „érdekességekre”, ösz-
szefüggésekre való felfigyelés! A felfedezés öröme nagy-
szerû hajtóereje lehet a tanulásnak. A kutató, felfede-
zõ hozzáállás kialakulását is szolgáljuk azzal, ha nagyon
tudatosan válogatjuk össze a gyakorlások anyagát. Le-
gyen meggondolt szempontunk, hogy milyen megfigyel-
ni, felismerni való összefüggés szerepel benne, amit a gye-
rekek maguk próbálnak egyre pontosabban megfogal-
mazni. És örüljünk együtt velük a felfedezéseiknek!

A megfogalmazások kezdetben valószínûleg az adott
számfeladatokban jelentkezõ összefüggések konkrét
megragadását fogják mutatni, de idõvel egyre jobban ki-
rajzolódik a „mindig”, az általános. 

Egy másodikos órán 9-re végzõdõ kétjegyû számokat
vettek el kétjegyû számokból:

A számolás elvégzése után többen is jelentkeztek,
hogy észrevettek valamit. Egy kislány nagyon szerette
volna elmondani, mit fedezett fel. Így fogalmazott: „Min-
dig, amikor például az 54-bõl vettük el a 19-et, az eredmény
35 lett. A 4-nél 1-gyel több lett az eredmény végén.” Valószí-
nûleg megsejtette az általánosat (erre utal a „mindig”),
de azt kifejezni még nem tudta. A feladatokban jelentke-
zõ azonos formai sajátosságot sokan meglátták, de a szá-
mítások „érdekességének” felismerése még nem nyert
magyarázatot az osztályban – bár volt elõzmény. 

A megelõzõ néhány
órán ugyanis sokszor „vá-
sároltak” csupa olyan
árut, amely 19, 29, 39, 59,
79… Ft-ba került. (Elõbb
néhányszor a tanító néni-

tõl, aztán párokban egymástól.) A pénztárcáikban tízfo-
rintosok voltak, és 9-nél kevesebb 1-est készíthettek még
bele, tetszésük szerint. Egy ideig bajban voltak, hogyan
fizessenek, de végül megoldották: még 1 tízest adtak, és
a boltosnak vissza kellett adnia 1-1 forintot. 

A számjelek közötti állandó kapcsolat felismerése és
ennek magyarázata még így sem alakult ki közvetlenül.
Jónak tartom, hogy ezt nem is erõltette a tanítónõ. Ehe-
lyett a következõ órára számtáblázaton való lépegetése-
ket tervezett.

A tízes sorokba rendezett számokon lépegettek a gye-
rekek két-két babszemmel. Elõször csupa kerek tízessel
növelték, illetve csökkentették a kiinduló számot:
28+30; 34+20; 61–40; 89–50…, és ezt sokan még
egyesével lépegették le. A látásuk azonban megerõsö-
dött, hogy ilyenkor a számok mindig azonos oszlopba ke-
rülnek, a számok végén (az egyesek helyén) ugyanaz a
számjegy áll. Ezt a gyengébben számoló gyerekek közül is
többen megfogalmazták. Csak a tízesek száma, az elsõ
számjegy változott.

A megfigyelés kimondása után egy ideig a 9-re végzõ-
dõ számok hozzáadásai következtek. Most is voltak, akik
egyesével lépegettek le 19-et, 29-et, 39-et, de mások 10-
et, 20-at, 30-at… már egyetlen lefelé lépéssel tettek meg,
és csak a 9-et adták hozzá egyesével továbbhaladva. Egy
idõ után észrevették, hogy az eredmény mindig a kiindu-
ló számtól eggyel balra levõ oszlopba került. Amikor hoz-
záadták a 29-et a 45-höz, akkor 74-re jutottak, amikor
34-hez adtak 19-et, akkor 53-at kaptak. Ki is jelentet-
ték: „+29 az +30–1”, „+19 az +20–1”. 

Ezután következett a 9-re végzõdõ számok elvétele.
Tapasztalták, hogy most a tízesével felfelé lépések után
eggyel jobbra fejezõdött be az útjuk. Amikor a 92-bõl el-
vették a 29-et, 63-hoz értek, amikor 76 -ból vettek el 59-
et, akkor 17 -hez jutottak. A tanító kérdésére fogalmaz-
ták meg, hogy úgy is el tudtak venni 29-et, hogy 30-at
vettek el (felfelé léptek 3 sorral), és visszaadtak 1-et (to-
vábbléptek a táblázatban 1-gyel). „–29 az –30+1”, –59
az –60+1”. Ezen a ponton emlékeztek vissza többen is a
vásárlásra: „Ugyanígy fizettünk, amikor az 59 Ft-os könyvet
vettük meg. 60 Ft-ból visszakaptunk 1-et!”

Néhány tanulónak még többször biztosított ezután is
golyós számológépet, amelyen pl. a –39 változást végre-
hajthatták két lépésben: 40-et toltak el, és 1-et vissza. 

54–19=
62–49=

63–39=
81–59=

72–29=
33–19=

56–49=
95–59=

44–19=
87–39=
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Ha a tanító az elsõ jelentkezõ gyerekkel kimondatta
volna a felismert összefüggést a 9-re végzõdõ számok el-
vételével kapcsolatban, akkor (esetleg dicsérettel is alá-
támasztva) elérhette volna, hogy egyre többen utána-
mondják az ellesett állítást. Ám így maga az összefüggés
nem vált volna saját tudásukká. Csak talán a tanító által
elismert mondat! Lassú, körültekintõ érleléssel, külön-
féle tapasztalatok biztosításával elérte a pedagógus, hogy
egyre többen végezték értõ módon ezeket a mûvelete-
ket. A többféle tapasztalat az elõbbre járó tanulók szá-
mára a megfogalmazás nehézségét segítette legyõzni, a
lassabban fejlõdõknek pedig a megértést tette bizton-
ságosabbá.

Idézem ismét Csapó professzor úr mondatait! „Az érés
eltérõ tempója és a korábbi tapasztalatok sokfélesége miatt a
gyerekek nagyon különbözõ fejlettségi szinten kezdik meg az
iskolát. Ha mindenkit ugyanolyan módon tanítunk, tekintet
nélkül a különbségekre, akkor a gyengébb feltételekkel indu-

lók kevesebbet profitálnak az oktatásból, és egyre nagyobb
lesz a szakadék a meglevõ tudásuk és az aktuális tanulási fel-
adat elvárásai között.”2

Ugyancsak az algebrai gondolkodást készítjük elõ azál-
tal, ha tudatosan formáljuk a gyerekekben a „minden
számnak sok neve van” szemléletet. Azt a látásmódot,
hogy a különféle mûveletek segítségével kifejezett számo-
kat tudják valóban egy számként kezelni, s ne csak elvég-
zendõ mûveletet lássanak benne. Értve kapcsolják össze
ezeket is egymással az „ugyanannyi”, „egyenlõ” szóval, az
= jellel, s ne csak a „kiszámított” alakjával. Súlyos hibá-
kat elõzhetünk meg a helyes szemlélet kialakításával. 

Ha jól értjük ennek a látásmódnak a fontosságát, sze-
repet kaphat számolási gyakorlatainkban a különféle ala-
kú számok összehasonlítása, azonosítása, sorba rendezé-
se. Olyan feladatokra gondolhatunk, amelyekben a
számegyenes pontjaihoz kell kapcsolni a különféle alak-
ban megjelenõ számokat:

3–4. osztályban tízes vagy százas intervallumokon kereshetik összetett alakú számok közelítõ helyét, amely során
nagyságsorrendet is meg kell állapítaniuk:

Készíthetünk számkártyákat (akár tartósabb, szép ki-
vitelben is érdemes) olyan szám-alakokkal, amelyekkel
bizonyos mûveletek „hatását” szeretnénk kidomboríta-
ni. Azt, hogy mitõl hogyan változik a szám értéke, vagy
hogyan marad változatlan. 

Adjunk a számkártyákból csoportonként egy-egy
csomagot, hogy állítsák balról jobbra növekvõ rendbe a
számokat (vagy eleinte csak egy kiválasztott részüket)

lehetõleg anélkül, hogy kiszámítanák a mûveleteket.
Az egyenlõk pedig kerüljenek oszloposan egymás alá!
A csoportban meg is oszthatják a kártyákat maguk kö-
zött, kinek-kinek csak néhány szám sorba rendezését
hagyva feladatul, s aztán közösen próbálhatják kialakí-
tani a teljes sorrendet. A kártyákat összekeverve adjuk
a gyerekeknek, de itt a már kialakult sorrendet mutat-
juk: 

2 Ugyanott.

C_NemØnyi.qxd  2016.12.20.  9:27  Page 20



21

A táblára is feltett számkártyákról aztán elmondják,
hogyan tudták eldönteni az egy oszlopba kerülõ szá-
mokról, hogy azok egyenlõk. Például: a „72=36+36,
ezért a 72+72=36 · 4.” „A 36 · 5 az a 360 fele, azaz 180,
tehát a 180+36=36 · 6.” Vagy „a 12 · 8 ugyanannyi, mint
a 24 · 4, mert a 24 kétszer nagyobb, mint a 12, de nem 8-cal,
hanem a felével, 4-gyel szoroztuk.” „A 36 · 5=6 · 6 · 5=
6 · 30”…

Érdekes arról is elgondolkodni, beszélgetni, hogy két-
két számnak melyik alakját volt ügyes választani a nagy-
ságuk összehasonlításához. Pl. „Nagyon egyszerû a 12 · 8-

at és a 12 · 9-et sorba rakni, hiszen ha többször vesszük
ugyanazt a számot, nagyobb számot kapunk.” „A 24 · 4-et a
36 · 3-hoz nem tudtam könnyen hasonlítani, hanem ezt a
12 · 9-hez hasonlítottam. A 24 fele a 12, ennek csak 8-szo-
rosa a 24 · 4. Tehát a 12 · 9 nagyobb nála.” „A 48 · 8 az
(40 · 8)+(8 · 8)=40 · 8+64, ez tehát nagyobb a 40 · 8+60-
nál.”…

Táblán felírt számok között is berajzolhatják pl. máso-
dikban a „nagyobb felé mutató nyilakat”, kiszámítás nél-
kül magyarázva, hogy honnan lehet tudni, melyik a na-
gyobb a két szám közül: 

(„Itt kevesebbet vettünk
el, ezért több maradt.” –
mondhatják.)

Érdemes elgondolkodni azon, hogy amikor „kiszámí-
tás nélkül” kívánjuk, hogy állapítsanak meg nagyságsor-
rendet mûveletekkel adott számok között, akkor fejleszt-
jük-e számolási képességeiket?! Meggyõzõdhetünk róla,
hogy mélyebb megértést szolgálunk ezzel, és a biztonsá-
gos, tudatos számolásban, jó stratégiák kiépülésében ér-
hetünk el eredményeket!

Egy másik fontos terület, amelynek hosszabb távú elõ-
készítéséhez, alapozásához hozzájárulhat a számolás gya-
korlása: a sorozatok, függvények fogalma, a függvény-
szerû gondolkodás képessége. Számolás gyakorlásaként
szerepeltetni szoktuk a sorozatok képzését, folytatását
adott vagy felismert szabály szerint, valamint az ún. gép-
játékokat, szabályjátékokat.

Találkoztam olyan osztállyal, ahol lelkesen törik a fejü-
ket a gyerekek valamilyen összefüggés megtalálásán, sza-
bály megfogalmazásán, de olyannal is, ahol nagyon nem
szerették ezeket a feladványokat. Próbáltam megfejteni,
vajon min múlhat az ilyen, vagy olyan hozzáállás? Nem
mondhatom bizonyítottnak az állításomat, de nyomait
találtam annak, hogy ahol nem látták szívesen a „gépes”
feladatot, ott talán túl hamar vált „gondolatolvasó” bû-
vészkedéssé, amelyben kezdettõl pusztán a feladványké-
szítõ gondolatának kitalálása volt a teendõ a körültekin-
tõen tervezett tapasztalatgyûjtés biztosítása nélkül. 

Helyes elõször megismertetni a „játékot” azáltal, hogy

egy ideig megmondjuk, mit csinál a gépünk, és így kér-
jük a választ egyes „bedobott” dolgokra. És kérdezzük,
hogy vajon mit dobhattunk be, amikor a gép ezt vagy azt
adta válaszként? Azt a formát is meg kell ismertetni a
gyerekekkel, ahogy párokba vagy táblázatba gyûjtjük
az összetartozó adatokat.

Ráadásul nem célszerû csak számfeladatok elvégzé-
sére használni a feladattípust. Sokféle dolog szerepeljen
a bemenõ és kijövõ adatok között! Játszhatunk a logikai
lapokkal (hiszen ez minden kisgyerek rendelkezésére áll-
hat), különféle kártyacsomagokkal és tárgyakkal, geo-
metriai alakzatokkal is. Nagyon fejlesztõ a szavakkal ter-
vezett gépjáték: például minden tárgyat kifejezõ szóra e
szó többes számával válaszol a gép. Vagy egy szóban a rö-
vid magánhangzót változtatja hosszúra…

Mielõtt számjelek szerepelnének a gép adatai között,
helyes korongokkal (darabszámmal) és színes rudakkal
(mérõszámként) jeleníteni meg ezeket. Így sokkal egy-
szerûbb megkeresni a megadott szabály szerint összetar-
tozókat és késõbb felismerni az összetartozás szabályát is. 

Például elsõben megmutatjuk a két dobozt, csomagot,
amiben bedobjuk a korongokat, illetve, amelyben kiadja
a gép a választ. Megmondjuk, hogy ez a gép annyi kék ko-
ronggal válaszol a bedobott piros korongokra, hogy együtt
12 legyen. Így kérdezhetjük, hogy vajon mit válaszol a 7
piros korongra, a 4-re, a 8-ra, a 3-ra?… És hány piros ko-
rongot dobhattam be, ha 6 kékkel válaszolt, ha 9-cel…? 
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A nyíljelöléssel vagy nyitott mondattal való leírást ne-
künk kell megmutatnunk a szóbeli megfogalmazást
követõen. A „dobozok”, „csomagok” szerepeltetése az
általános megragadását segíti. A felsõ esetben így
mondhatjuk ki a „mindig” igaz összefüggést: amennyit
ebben a dobozban              bedobtunk és amennyit ebben
a csomagban         kidobott a gép, az együtt 12 korong. Te-
hát +     = 12. A második gép szabályát pedig a
dobozok segítségével így mondhatjuk ki: ebben a doboz-
ban bedobunk egy színes rudat, és a gép megméri
ennek a hosszúságát rózsaszín rudakkal. Azt a számot
dobja ki ebben a dobozban:    , ahány rózsaszín rúddal
tudta megmérni. (rózsaszín). Így a nyitott
mondatok színes világával az algebrai ismeretek elõké-
szítéséhez ismét hozzájárulunk. 

Amikor már úgy érzékeljük, hogy növendékeink tud-
ják, mit fejez ki egy adott táblázat (hogyan tartoznak ösz-
sze az egymás alá kerülõ dolgok), akkor lehet felhasznál-
ni arra is, hogy adott elempárok, elemhármasok között
keressenek azonos kapcsolatot, összefüggést. Azaz ke-
ressék a gép (lehetséges) szabályát.

Tudnunk kell, hogy egy „szabály” felismerése általá-
nosítás útján jön létre. A gép szabályaként csak olyan
összefüggés fogadható el, amely mindegyik bemenõ és ki-
jövõ értékpárra, értékhármasra fennáll. Ezt a közöset fel-
ismerve a gyerekek elõbb megtalálják az összetartozó pá-
rokat, hármasokat, és késõbb meg is tudják fogalmazni,
mi a közös viszony köztük. A nyíl-jelöléssel vagy nyitott
mondattal való tömör lejegyzés sok esetben csak 3–4.
osztályban lesz a gyerekek saját alkotása. Ezt sem érde-
mes siettetnünk!

Még egy tényezõ befolyásolhatja a feladattípus ked-
veltségét – és egyben a hasznát is. Az, hogy kellõen színes
világ tárul-e fel vele a gyerekek számára. Ha úgy használ-
juk, hogy mindig az éppen gyakorolt mûveletet kell felis-
merni benne, akkor elég természetes, hogy unalmassá
válik. Ha sokféle összefüggést tudunk megjeleníteni a
géppel, tudunk mindig valami újat mutatni vele, akkor
fenntarthatjuk az érdeklõdést, és valóban összefüggés-
keresés, összefüggés-felismerés lesz a gyerekek dolga. Eh-
hez az is hozzájárulhat, ha alkalmanként szándékosan
olyan táblázat elé állítjuk a gyerekeket, amely az õ isme-
reteik szerint is sokféleképpen folytatható,3 amely nem
korlátozza nagyon a lehetõségeket. A legegyszerûbben
úgy kerülhetjük el a „túlszabályozottságot”, ha kevés,
esetleg csak egy értékpárt (értékhármast) adunk meg.

Ilyenkor meglódulhat a gyerekek fantáziája (ha már volt
többféle elõzmény!): mit csinálhat ez a gép?

Például vajon milyen szabály szerint mûködhet az a
gép, amely a 24-re 8-cal válaszol? Ha az egyenlõ részekre
osztás témakörének idején vetjük fel a kérdést, akkor va-
lószínûleg a legtöbb gyereknek az lesz a sejtése, hogy a
bemenõ szám harmadával válaszol – tehát a 21-re 7-et, a
30-ra 10-et… fog kiadni. Ha azonban megszokták, hogy
nem csak egyféle válasz lehetséges, valakinek eszébe jut-
hat, hogy esetleg 16-ot elvesz a gép a bedobott számból.
Így a 21-re 5, 30-ra 14 lesz a válasz. De válaszolhat ez a
gép a 21-re a 2-vel, a 30-ra 0-val, a 45-re 20-szal – ha pl.
a számjegyek szorzatát adja ki. Többféle ötlet meghallga-
tása után adhatunk újabb információt (ha szeretnénk is-
mét valami meglepõt mutatni). Például eláruljuk, hogy a
21-re 11-et válaszolt a gépünk. És a 30-ra 2-t. – Így leszû-
kül a lehetõségek köre, és felismerhetnek olyan szabályt,
hogy a bemenõ számot 32-re pótolja a gép.

A gépjátékok és sorozatok szabályának, lehetséges sza-
bályainak felismerése, megfogalmazása hozzájárulhat a
számolási képességek fejlesztéséhez. Ugyanakkor igen
nagy szerepe van a függvényfogalom tapasztalati megala-
pozásában (akár a függvények fontos tulajdonságainak
érzékelésében is), az összefüggés-felismerõ képesség fej-
lõdésében. E témában alsó tagozaton általában nem cé-
lunk valamilyen szavakban is megfogalmazott ismeretek
kialakítása, de okos, színes használata nagyon mély
alapokat formálhat a további ismeretszerzéshez, függ-
vényszerû gondolkodáshoz, összefüggéslátáshoz.

A fejlesztés lehetõségeit jól kihasználva bízhatunk a
fogalmak hosszú érlelési folyamatában. Csapó profesz-
szor úr figyelmeztet, hogy „A tananyag, akár tárgyi tudás-
ról, akár egyszerûbb készségekrõl van szó, könnyen megfog-
ható. A tanulók értelmi, érzelmi fejlõdése, amire a tanításnak
hatást kellene gyakorolnia, nehezebben megfigyelhetõ.”
Azonban tudatos tervezéssel jól bevonható a gyakorlás
más, távolabbi célok, általános emberi értékek fejlesz-
tésének szolgálatára is.

3 Az az igazság, hogy néhány összetartozó értékpár, értékegyüttes
mindig sokféle (végtelen sok) függvényhez hozzátartozik. A gyere-
kek ismereteinek bõvülése során egyre több különbözõ szabályt ta-
lálhatnak majd, de kezdetben se hitessük el velük, hogy csak az le-
het az adott „gép” szabálya, amire mi gondoltunk!

Vagy áruljunk el csak annyit, hogy ez a gépünk valamilyen mérést végez a színes rudakkal, és a mérés eredményé-
rõl árul el valamit.

Célszerû elõször leolvastatni, hogy a lila rúdra azt mondta a gép, hogy 3, a bordóra azt, hogy
4, a pirosat 2-nek mérte. Ezután kérdezni, hogy vajon mit válaszolhat a gép a narancssárga rúd-
ra, mit a rózsaszínre? Ezt hamarabb meg fogják tudni válaszolni, mint hogy kimondanák: mind-
egyik rúd hosszát a rózsaszínnel mérte meg a gép.
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A felnõttek többsége úgy gondolja, hogy a geometriával
való foglalkozás normális útja, ha a síkgeometriával kez-
dünk, majd késõbb térünk át a térgeometriára. Valójá-
ban nem ilyen egyszerû a helyzet. A gyerekek elsõ tapasz-
talataikat a világról a térben szerzik, és késõbb a rajzolás,
majd az írás-olvasás tanulása során kezd elfogadhatóvá
válni, hogy megfigyeléseiket, tevékenységüket egy síkra,
az elõttük fekvõ papírlap síkjára korlátozzák. Sorozatunk
is ezt a gondolatmenetet követi. A korábban már bemu-
tatott oroszlánpoliéder2 segíti a térbeli tapasztalatokat
rendszerezni és szavakba foglalni. Most síkgeometriai kí-
sérleteket fogunk bemutatni. Ezek elvégzésével meg-
könnyíthetjük a gyerekeknek az alsó tagozat számára
elõírt követelmények teljesítését, valamint olyan fogal-
makkal és összefüggésekkel találkozhatnak, amelyeket
késõbb a sík- és térgeometriai számításokban is kamatoz-
tathatnak.

A tantervek idevonatkozó követelményelemeibõl
idézem a legfontosabbakat:

„Az egyenes és görbe vonal megismerése.
Tapasztalatgyûjtés egyszerû alakzatokról.
Tengelyesen tükrös alakzat elõállítása hajtogatással, nyí-

rással, megfigyelése tükör segítségével.
A tapasztalatok megfogalmazása.
Sík- és térbeli alakzatok megfigyelése, szétválogatása, meg-

különböztetése.
Síkidomok (négyzet, téglalap, háromszög, kör).
Tulajdonságok, kapcsolatok, azonosságok és különbözõ-

ségek.
Egyenesek kölcsönös helyzetének megfigyelése tapasztala-

ti úton: metszõ és párhuzamos egyenesek.
A szakasz fogalmának elõkészítése.
A szakasz és mérése.
Háromszög, négyzet és téglalap felismerése.
A téglalap és négyzet tulajdonságai: csúcsok száma, olda-

lak száma.

A téglalap és a négyzet kerületének kiszámítása. 
Négyzet, téglalap területének mérése különféle egységek-

kel, területlefedéssel.
A területszámítás fogalmának elõkészítése.
Az egybevágóság fogalmának elõkészítése.
És a legfontosabb fogalmak tömör összefoglalása: egyenes

és görbe vonal, szimmetria
Metszõ és párhuzamos egyenesek, szakasz, szög, három-

szög, téglalap, négyzet, kerület, terület.”

I. Hogyan segíthetjük 
a tantervi célok megvalósulását
hajtogatással, színezéssel?

Ebben az írásban két MiMa témából válogatom össze
azokat a feladatokat, amelyek segítik a geometriai fogal-
mak kialakulását és az összefüggések megértését, vala-
mint könnyen és gyorsan megvalósíthatók. A további
részletek iránt érdeklõdõ olvasóknak javaslom a két té-
ma elolvasását a honlapon. Mindkét téma legfontosabb
célja, hogy a gyerekeknek a transzformációkra, vagyis az
eltolásra, forgatásra és tükrözésekre vonatkozó tapaszta-
latait matematikai kontextusba helyezze. Hiszen a gye-
rekek állandóan arrébb tesznek, elfordítanak tárgyakat,
találkoznak tükörképekkel és észreveszik, szépnek tart-
ják a szimmetrikus formákat. Miközben a matematika-
órákon kísérleteznek, természetesen beszélgetnek is. A
beszélgetések nemcsak új matematikai szakkifejezések
megismerésére és gyakorlására kínálnak lehetõséget, ha-
nem a tapasztalataik rendszerezésére és elemzésére is. Így
gyakorolhatják a tanulás leghatékonyabb formáját, ami
elvezethet a tudományos megismeréshez is.

Színes háromszögek
Sok, 4-5 fõs csoportonként körülbelül 20 egyforma

méretû, de kétféle színû, egyenlõ oldalú háromszögre lesz
szükség. Ezeket lehet hajtogatni is téglalapokból, a MiMa
honlapon megtalálható a hajtogatás módja is, de egysze-

Munkácsy Katalin

Valószínûleg már ismerõs a kedves kollégáknak a MiMa program.
Részleteket olvashatnak magyarul is a www.mathematicsinthe-
making.eu. a honlapon. A módszertani kézikönyv magyarul is
olvasható1 a Materials/Videos rovatban. 

Kézmûves Matematika (7.)
Színes háromszögek, frízek 
(3–4. osztályosoknak javasolt téma)

1 Elérhetõ honlapunkról is: Könyvtár › Gyakorlat, módszertan › Ma-
tematika módszertan

2 Tanító 2015. december
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rûbb kivágni. Már így is szép áb-
rákat lehet létrehozni, de érde-
mes eggyel továbblépni. Az
egyik háromszög egyik oldalánál
vágjunk ki egy tetszõleges for-
mát, és ezt, amit kivágtunk, il-
lesszük hozzá ugyanannak a há-
romszögnek egy másik oldalá-
hoz, majd rögzítsük ragasztóval. 

Ezt a formát kell majd kétféle
színû lapokon sokszorosítani.
Kivághatják a gyerekek a saját
tervük alapján a lapocskákat, de

azt is megtehetjük, hogy a tervek közül kiválasztunk
egyet, és azt sokszorosítjuk. Nagyon egyszerûen, nagyon
különleges ábrák készülhetnek így el. A rakosgatás és ra-
gasztás közben beszélgethetünk a háromszögekrõl, meg-
figyelhetjük a mozgatásokat, tükrözéseket, s akár még az
is kiderülhet, hogy a matematikában használt közös ne-
vük ezeknek a változtatásoknak a transzformáció. 

A téma kapcsán érdemes megismertetni a gyerekeket
M. C. Escher szimmetriára3 épülõ különleges alkotásai-
val, mert mindig akadnak néhányan, akik számára ez
inspirációt jelent további próbálkozásra, tapasztalatgyûj-
tésre.

Sorminták
A másik síkgeometriai téma a sorminta készítése. Eb-

ben az esetben egy sávban kell elhelyezni az akár végte-
len soknak elképzelt mintát.

Technikailag változatos megoldások léteznek. Követ-
hetjük a MiMa javaslatokat és gipszbõl, gyurmából elké-
szíthetünk egy-egy alapformát. Vigyázzunk rá, hogy ne
szimmetrikus mintával kezdjünk, mert úgy kevesebb ta-
pasztalatot gyûjthetnek a gyerekek a transzformációk so-
rán. Használhatunk süteménykiszúrót. Jó, ha ezek kétol-
dalasak, és szintén ne legyenek szimmetrikusak. Ezeket a
mintákat nyomhatjuk gyurmába. A legegyszerûbb só-
liszt gyurma is megfelel a célnak. A legkevesebb elõkészí-
tést igényli, ha a gyerekek alkalmas, bõrbarát festékbe
mártják a tenyerüket. Érdemes a jobb és a bal kezet más-
más színûre festeni, és máris nyomdázhatnak egy csoma-
golópapírra. Ilyenkor persze a takarítás jelent több fel-
adatot.

Ennél a feladatnál, miután már sokféle sorminta elké-
szült, megfigyelhetjük, hogy melyek azok az ismétlõdõ
változtatások, amelyek sok ismétlés után sem vezetnek
ki a sávból. Ilyen lesz a sáv középvonalára történõ tükrö-
zés, a középvonalra merõleges egyenesre való tükrözés,
az egyszerû eltolás és a 90 fokos elforgatás. 

Kipróbálhatjuk a pontra való tükrözést és a csúsztatva
tükrözést is. Önökön, az osztályok érdeklõdésén múlik,

hogy a fenti felsorolásból a tapasztalatgyûjtésen túl men-
nyit nevezünk meg a gyerekeknek. A szimmetria és a ten-
gelyre vonatkozó tükrözés része az alsó tagozatos köve-
telményeknek, így ezeket a szavakat talán érdemes e fel-
adat kapcsán megemlíteni.

II. A kommunikációs
képesség fejlesztése

A jó hangulatú kézmûveskedés közben természetes a
beszélgetés, a gyerekek között is és a gyerekek és a tanító
között is. Sokat segít a kommunikáció terelgetésében, ha
a gyerekek számíthatnak a program végén megszervezett
kiállításra. Legegyszerûbb esetben az elkészült alkotáso-
kat érdemes kitenni az osztályterem vagy a folyosó falá-
ra, és meghívni más osztály gyerekeit vagy pedagóguso-
kat, akiknek tanítványaink elmondhatják, hogy azon kí-
vül, hogy szépek az alkotásaik, mi érdekeset lehet még
megfigyelni rajtuk. 

A MiMa té-
mák ismerteté-
sét befejezzük,
ebbõl az alka-
lomból örömmel
mutatjuk be,
hogy milyen egy-
szerûen és lé-
nyegre törõen
idézték föl a har-
madikos tanulók
a történéseket,
pedig nekik még
az írásbeli fogal-
mazás nehézsé-
geivel is meg kel-
lett küzdeniük.

III. Várható eredmények
Arra számíthatunk, hogy az érdeklõdõ diákok sok

olyan tapasztalatot gyûjtenek, sok olyan érdekes össze-
függést vesznek észre, ami az új fogalmak alapozásával
kiegészülve segíti további tanulmányaikat. Mindemel-
lett a feladatok érdekessége, szó szerinti színessége a ma-
tematikát kevéssé szeretõ tanulóknak is hasznos lehet,
hiszen a számolás nélküli matematika létezése még õket
is elvarázsolhatja.

3 Elérhetõ honlapunkról: Feladatbank › Digitális tanagyagok › Vi-
zuális kultúra
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II. Illeszkedni nem könnyû

Feladatlehetõségek, ötletek

A) Munkaformák szerint

Együttmûködést igénylõ feladatokat is kitalálhatunk,
s a differenciálás szempontját is érvényesíthetjük. (Ha
bízunk abban, hogy a gyerekek ösztönösen olyan felada-
tot fognak választani, ami optimálisan segíti a fejlõdésü-
ket, akkor rájuk bízhatjuk, hogy a feladat mely részét sze-
retnék megvalósítani.)

1. Sorakozó még egyszer!

A betûk vagy számok betûrendbe rakását csapatok-
ban, páros munkaformában laptopon/tableten vagy
frontálisan az interaktív táblán is elvégezhetjük.

A hagyományos és a korszerû eszköz is jól megfér egy-
más mellett:

Megfontolandó, hogy mely feladatoknál teremtünk
versenyhelyzetet az idõmérõ használatával. Eleinte való-
színûleg a játék önmagában is elég izgalmat biztosít, nem
biztos, hogy szükség van a versengés feszültségének be-
vetésére is.

2. Én számolok – te ellenõrzöd (páros munka)
a) A páros egyik tagjának úgy kell a táblázat számain

végighaladnia, hogy a számok összeg 51 legyen.

Andóné Nagy Katalin–
Cserbáné Dömse Mónika–
Ruzsa Ágnes

Felköltöztünk 
az internetre (4.)

! ! !

A nyílt pedagógiai hatásrendszer mûködtetésének akkor van realitása, ha le tudunk mondani
arról, hogy mindenki mindig azt csinálja, amit mondunk; hogy mindenki mindig ránk nézzen;
ha nemcsak mondjuk, hanem el is hisszük, hogy a tanulással tévedés is jár; ha tudunk örülni a
változatos megoldásoknak; … ha ismerjük az egyéni, a páros és a csoportmunka sajátosságait,
direkt vagy indirekt befolyásolásának lehetõségeit (M. Nádasi 2003a).
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b) A páros másik tagja a kirakóssal dolgozik, amelyet,
ha kirak, megvan megoldás!

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2c6e44c9faaf*

3. Keressük a megoldást közösen!
A pár tagjai elõször külön-külön dolgoznak, majd a

végleges megoldást közösen tudják megalkotni.
a) A százasok helyén álló szám: (6)

b) A tízesek helyén álló szám nem szerepel a kirakó
számai között. (5)

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=04b88daaf4d9

c) A kapott számjegyek felhasználásával a párnak 3-
mal osztható számokat kell alkotnia, az egyesek helyére
közösen kell számokat írniuk (651, 654, 657).

4. Külön kirakjuk – együtt nevetünk
Mindeközben a gyerekek szövegértését fejlesztjük. 
A differenciálást szolgálja, hogy a két különbözõ fel-

adatban eltérõ nehézségû szövegeket kell a tanulóknak
kirakniuk. A második feladatban rövidebbek a monda-
tok és kevesebb az elemek száma.

A pár egyik tagja a kérdéseket (számozott elemek),
míg a párja a válaszokat (betûjeles elemek) rakja össze.
Utána a számok és a betûjelek párosításával találják meg
a szóviccek helyes megoldását.

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1f22448b4b1f

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0a6939fe9650

Megfejtés:
Mikor boldog az asztronauta? Az ûr ha jó! (1-c)
Mi lesz a pisai ferde torony sorsa? Majd eldõl! (2-a)
Pistike, te ázol ott kint az esõben? Teázik a fene, be

akarok menni! (3-e)
Miért nem találják Palikát az erdõben? Mert Pál ma

fa… (4-b)
Melyik ország fér el a kezedben? Marok-kó (5-d)

III. Mindennapi rejtélyek
1. Kié a rajz? Rakd ki!

A gyerekek számára mindig izgalmas és örömteli, ha
saját munkájukra ismerhetnek rá, a személyes jelleg mo-
tiváló hatású. Egy gyerekmunkából készült puzzle-kép
remek lehetõség erre. A képen látható rajzos feladat so-
rán a levél különbözõ vonalakkal való kitöltése önmagá-
ban is összetett feladat. A rajzból készült kirakó pedig
még számos egyéb fejlesztési lehetõséget hordoz, hiszen
például a vonalelemek összeillesztése nem kis kihívás a
gyerekek számára.

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=04f8fc1c7f34

2. Különös sziget a mesébõl
A tájékozódást segíti az alábbi játék. Egy korábbi kö-

zös olvasmányélményhez készült mesebeli térkép újra-
hasznosításáról van szó. 

* A digitális formátumban mûködõ linkek a www.tanitonline.hu ol-
dal Olvasóink küldték gyûjteményében, a Felköltöztünk az inter-
netre címû dokumentumból elérhetõk. Ezek segítségével gyorsan
megtalálható és kipróbálható az összes itt bemutatott példa.
(A szerk.)
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A puzzle kirakása során a tanulók az égtájak neveivel
navigálhatják csak egymást.

Pl.: Északnyugatra vidd azt a szinte teljesen kék elemet!
Az a tenger!

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=2680f7e2b53e

A földrajzi ismereteket szolgálja, ha hasonlóképpen
játszunk valódi térképekkel is – rengeteget találunk az
interneten. 

3. Fenyegetõ üzenet
Talányok, rejtélyek és rejtvények – ezek megfejtése

egy kalandos szerepjátékban a legelemibb feladat.

http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=118e5b5dac6a

Amikor már lecseng a játék izgalma, érdemes tudato-
sítani a megoldás útját, az alkalmazott stratégiákat. Idéz-
tessük fel a gyerekekkel, hogy milyen szempont vagy lo-
gika mentén ügyködtek a megfejtés/kirakás során. A
megfelelõ önismeret, a tanulási stratégiák felismerése,
elemzése a sikeres tanulás egyik kulcsa lehet. 

A puzzle (és puzzle készítése) jó játék, de ne legye-
nek illúzióink…

… nem képes csodákra – önmagában nem fejleszti
sem a gondolkodást, sem a kreativitást. Elsõsorban tanu-
lóink motiválását fogja szolgálni, s ráadásként a tanulás-
hoz nagyon is szükséges figyelemkoncentráció és szinte-
tizáló képesség fejlõdésére is kedvezõ hatással lehet.

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/in-
dex.php?option=com_content&view=article&id=10
723:nf-s-sszc-o-fenykepes-puzzle-keszites-online-
egyszerbben-mar-nem-is-lehet&catid=130:ikt-az-osz-
talyomban&Itemid=215
https://www.oberonplace.com/products/jigsaw/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Margit_Ter%C3%A9zia_
magyar_kir%C3%A1lyn%C3%A9

Az adaptív oktatásra való felkészültség nemcsak szándék, hanem hozzáértés kérdése is. Látni
kell azonban, hogy a legszakszerûbb, legelhivatottabb pedagógiai munka sem lehet eredmé-
nyes, ha nincs mögötte az érdekeltek – a tantestület, a gyerekek, a szülõk – támogatása, ha nin-
csenek meg a szükséges tárgyi feltételek.

! ! !
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Differenciált fejlesztés 
és értékelés online eszközzel

A Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi In-
tézetének Oktatáselméleti Kutatócsoportja eDia elne-
vezéssel olyan online rendszert dolgozott ki, amely az
1–6. évfolyamok számára közel 20 000 matematika- és
természettudományos feladatot tartalmaz. Az internet
segítségével elérhetõ rendszer lényegét plenáris elõadá-
son prof. Molnár Gyöngyvér ismertette, konkrét (látható,
meghallgatható) feladatokkal színesítve. Az oktatás
megújítása, az elmúlt évek gyenge hazai és nemzetközi
felmérési eredményeinek jobbítása ráirányítja a figyel-
met a koragyermekkori nevelés fontosságára, minõségé-
nek javítására. Az internethasználatra épülõ technoló-
gia alkalmazásával nemcsak a visszacsatolás lesz egysze-
rûbb, hanem a tanulás és tanítás individualizálása is. A
pedagógus egyszerûen megállapíthatja, hogy tanítványa
a többi, azonos évfolyamon tanuló diákhoz képest ho-
gyan teljesít, milyen képességszinten van. Ez a „diagnó-
zis” azonban önmagában nem elég: megfelelõ „terápia” is
kell a fejlesztéshez, az esetleges lemaradások csökkenté-
sére, kiküszöbölésére. Ennek lehetõségeit boncolgatta
elõadásában az eDia diagnosztikus értékelõ rendszert ki-
dolgozó kutatócsoport vezetõje, prof. Csapó Benõ is, aki
a megoldást a tanórai munka alapos megújításában látja,
különösen a mobileszközök alkalmazásával. Konkrét
példákat, módszertani ötleteket ajánlott az infokommu-
nikációs eszközök használatára épülõ foglalkozáshoz (fel-
fedezéses tanulás, pár- és csoportmunka, délutáni fej-
lesztõjátékok stb.), ahol a hatalmas mennyiségû feladat-
bank jól megválasztott példái személyre szabott gyakor-
lásra, fejlesztésre adnak lehetõséget. A rendszer óvodai
és felsõbb évfolyamos kiterjesztése fejlesztés alatt áll. Az
eDia rendszerhez bármely iskola csatlakozhat az edia.hu
honlap információi alapján.

Kreativitásfejlesztés 
a vizuális nevelés során

A gyermek önfeledt, spontán lételeme a játék, vizuá-
lis tevékenységét is játékként éli meg. A formák, színek
megjelenítésével, ösztönzõ pedagógiai környezetben sza-
bad alkotási vágya teljesül, ám napjainkban erre a hagyo-
mányos rajzeszközök mellett akár a digitális világ eszkö-
zei közül is válogathat. „Képességfejlesztés és értékelés mo-
bil infokommunikációs eszközökkel az esztétikai nevelésben”
címmel prof. Kárpáti Andrea, az ELTE TTK UNESCO
Médiapedagógiai Központjának vezetõje tartott látvá-
nyos elõadást. Bepillanthattunk vizuális képességvizsgá-
lati kutatási eredményeibe, megcsodálhattuk a tablettel
készített digitális gyermekrajzokat, elgondolkozva azon,
hogy az új eszközök hogyan formálják a vizuális tartalma-
kat, fejlesztik a kreativitást, és miként segíthetik a mûvé-
szeti nevelést. A pedagógusokat konkrét múzeumi,
mobilos applikációk tervezésére is biztatta, amely lehe-
tõség kicsiket és nagyokat is örömmel visz végig egy kiál-
lításon, annak ismeretanyagát ösztönzõen közvetítve. A
Gyermekkori informatika szekció egyik elõadója, Nagy
Ildikó Mária (Fõvárosi Pedagógiai Szakszolgálat XIV. Ke-
rületi Tagintézménye) részt vett az ELTE képi kifejezõ-
készséget vizsgáló kutatásában. Nemrégiben kidolgozás-
ra került az Óvodai digitális pedagógiai módszertan is,
amely épít az IKT-eszközök és online technológiák alkal-
mazására elsõsorban interaktív tábla, laptop, tablet hasz-
nálatával. Tapasztalatai szerint a kicsik bátran, teljesen
természetesen alkottak az eszközökkel: a kompozíciók
esztétikuma nem változott, a formaalkotás kevésbé volt
részletes, a színhasználat egyszerûsödött, az idõfaktor tá-
gult, ám a szem-kéz koordináció fejlõdött, a koncentrá-
ció és a motiváció erõsödött, hatással volt a manuális te-
vékenységek aktivitására is. Az óvodások többek közt
kedvenc mesehõsük házát/lakását rajzolták le hagyomá-

Kõrösné dr. Mikis Márta

Ezzel a címmel rendezték meg hazánkban elsõként a mobiltechnológia ok-
tatási alkalmazásait bemutató konferenciát Veszprémben 2016. novem-
ber 11–12-én. A konferencia célja az volt, hogy lehetõséget adjon az ok-
tatás különbözõ területein dolgozó gyakorló pedagógusok, valamint a té-
makörrel foglalkozó kutatók és PhD-hallgatók elõremutató párbeszédére
és tapasztalatcseréjére. A több mint 100 résztvevõ – érdeklõdésének meg-
felelõen – a plenáris elõadásokat követõen tíz szekció 48 elõadása közül
választhatott. Az alsó tagozatos tanulás és az óvodai nevelés IKT-s jó
gyakorlatát a Gyermekkori informatika szekció elõadói mutatták be.1

Mobileszközök az oktatásban
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nyos és digitális technikával, a produktumok a fantázia,
kreativitás nagyfokú érvényesülését jelezték. Az interak-
tív tábla szoftverének segítségével rajzolhattak, majd ve-
zérelhettek különféle alakzatokat, formákat. A laptopon
és tableten kísérleti fázisban lévõ, magánfejlesztésû, vi-
zuális tevékenységre alkalmas applikációt, illetve szoft-
vert használtak. Az egyszerû és ösztönös kéz-, illetve ujj-
mozdulatokkal új dimenziók nyíltak meg a gyermekek
számára az interaktivitás terén. Könnyedén, bátran, tel-
jes természetességgel azonosultak az eszköztár nyújtotta
lehetõséggel.

Tabletek az osztályteremben
Egyre gyakrabban halljuk, hogy alsó tagozatos osztá-

lyoknak is lehetõségük van a tanórán tablet rendszeres
használatára. Tarné Éder Marianna, az újpesti Csokonai
Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium tanítója már
évek óta elkötelezett a tabletek alkalmazása iránt, mind-
ezt ügyesen ötvözve a projektpedagógia elõnyeivel. Leg-
utóbbi, A falu elnevezésû projektjük a palotási, másodi-
kos testvérosztályukkal közösen zajlott, akiket kirándu-
lással személyesen is meglátogattak. Választottak képze-
letbeli, közös falujuknak nevet, polgármesteri hivatalt,
orvosi rendelõt, rendõrséget, faluújságot terveztek és
mûködtettek, miközben a különféle mûveltségterülete-
ken számos új ismeret birtokába jutottak. Rajzaikat, fo-
tóikat, videóikat, meséiket az iskola honlapján publikál-
ták. A szülõk bevonása és a megosztható online felületek
lehetõvé tették, hogy a gyerekek otthon is elérjék elké-
szített munkáikat, sõt idõnként szülõi segítséggel szer-
kesztették is azokat. Készítettek szófelhõt, skype-oltak,
QR-kódokba rejtették az információkat, blogoltak és
eredményeiket is online, a ClassDoJo2 alkalmazással rög-
zítették. A téma során feldolgozott olvasmányokhoz, az
anyanyelvi készségek fejlesztéséhez, egy-egy motiváló já-
ték végrehajtásához rendkívül jól használhatók voltak a
tabletek. Ha szükség volt rá, minden tanuló önálló
tablettel dolgozhatott, de ugyanígy szabadkézi rajzok,
írások is születtek.3

A ClassDojo tanulói értékelõ rendszer vidám szörnyecskéi

Második osztályban belépõ tantárgy a magyar nyelv-
tan, amely komoly kihívást jelent a kicsik számára. Meg
kell tanulniuk helyesírásunk alapjait, megismerniük az
egyes nyelvtani szabályokat. Mobileszközökkel segített
projektet indított ehhez Csányi Judit, az orosházi Vörös-
marty Mihály Általános Iskola tanítója.4 Balázs Ágnes:

Hetedhét háború a Hangok földjén címû foglalkoztató
könyvét (Móra Könyvkiadó) hívták segítségül, amely a
gyerekeket egy mesén keresztül tanítja meg a magán-
hangzókhoz tartozó nyelvtani szabályokra, a betûk/han-
gok csoportosítására, az ábécére. Nyelvtani ismereteik
mellett fejlõdik a hangos olvasásuk, és a könyv szövegér-
tési, szövegalkotási feladatok megoldására is lehetõséget
teremt. A mese barangolásai során érzelmi kapcsolat ala-
kul ki a szereplõkkel (a betûkkel), tudásszerzésük varázs-
latossá, élményszerûvé válik, az egyéni tanulási utat
igénylõ tehetséges, továbbá SNI-s tanulók is találnak
megfelelõ feladatot. Folyamatosan használják az inte-
raktív tábla, internet, tablet lehetõségeit, szinte észre-
vétlenül tanulják meg a nyelvtan mellett a tanulásmód-
szertani fogásokat is. A tanév során születõ illusztrált
mesék az osztály saját, digitális mesefalára kerülnek fel.
Az évfolyam mindhárom, párhuzamos osztályában diag-
nosztikus mérést végeznek, amit évközben azonos szint-
felmérés követ, a formatív értékelésre pedig a CassDojo-t
alkalmazzák. Kíváncsian várják az év végi eredménye-
ket. Már az elsõ hetek is örömteli élményeket hoztak,
például a szófelhõvel, ami a gyerekek szerint egy „kreatív,
szórakoztató játék”, és a tablettel, amelynek sikerét egy –
egész nap teljes figyelemmel, kitartással dolgozó – autista
gyermek így fejezte ki: „Ha ma jó leszek és szépen tanulok
az iskolában, akkor délután megkaphatom anya okostelefon-
ját és tanulhatok rajta egy órát a padlettel és a szófelhõvel…”5

A tablet már a legkisebbek kezében is hasznos eszköz
lehet. Ezt illusztrálta kis videórészletek bejátszásával
Éder Márta, a tapolcai Szász Márton Általános Iskola ta-
nítója. Sok játék utánzásból fejlõdik ki, ahol a felnõtt a
modell, ezért nem csodálkozhatunk azon, ha a kisgyer-
mek elõszeretettel babrálja a távirányítót, telefont,
tabletet. Tapasztalata szerint a kicsi gyermekek lételeme
továbbra is a mozgás, már csak ezért sem kell attól tarta-
ni, hogy egy óvodáskorú gyermek órákig fog „táblagépez-
ni”. Ám ha az eszköz a kezébe kerül, olyan alkalmazáso-
kat keressünk számára, amelyek a beszédkészség, megfi-
gyelõképesség, tájékozódás, logikus gondolkodás, prob-
lémamegoldó gondolkodás, emlékezet, vizuális memória
fejlesztésében segíthetnek. Elõadásában az internetrõl
elõzetesen letölthetõ, késõbb online csatlakozást nem
igénylõ, egyszerû játékokat mutatott be a színek, memó-
ria, mesefigurák megfigyelésére. Az iskolai munkában a
Lapodamese gyermeki meseszerkesztõ programot aján-
lotta egyszerû, megfigyelõképességen alapuló, játékos
feladatokkal (pl. Ki vagyok én?, Bábkészítés), amely
szoftver – bõséges képválasztékával – a pedagógus felké-
szülését is jól segíti, mivel pillanatok alatt behívható, el-
készíthetõ egy-egy szemléltetõ kép vagy jelenet.

Rejtett mintaadás, 
vagy tudatos nevelés?

Az új technikai eszközök kisgyermekkori használata
során mindig felvetõdik a kérdést: vajon jól választot-
tunk, döntöttünk? Eredményeink valóban az újdonsá-
goknak köszönhetõek? A szakmai konferenciák célja ép-
pen az, hogy a bemutatott eszközök, módszerek alkalma-
zásának feltételeit és tapasztalatait elemezzük, közzé te-
gyük, tanuljunk egymástól, majd továbbfejlesszük saját
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gyakorlatunkat. A jól mûködõ fejlesztési folyamatokat
megismerjük, hozzáértéssel adaptáljuk a jó példákat, és
ne fogadjuk el kritika nélkül a piac által kínált informa-
tikai eszközöket, ajánlásokat. Nem szabad megfeledkez-
nünk arról sem, hogy kis tanítványaink a digitális világ
számos példájával találkoznak, és akarva-akaratlanul jó
vagy káros tapasztalatokat is szereznek. A „rejtett minta-
adás” fontosságára hívta fel a figyelmet elõadásában Vil-
lányi Györgyné, a Kisgyermek folyóirat felelõs szerkesztõ-
je. Véleménye szerint a rejtett mintaadás jelentõségét
még nem vesszük igazán figyelembe, amikor az iskolás-
kor elõtti élethelyzetekben a nevelés akaratlan mellék-
hatása hat eredményesen, és mélyebb, sokszor feldolgo-
zatlan nyomot hagy a kisgyermekben, mint a tudatos ne-
velési tevékenységek. Az erre való odafigyelés is szemlé-
letváltást igényel, csakis a digitális eszközök használatá-
ra felkészült pedagógusok tudnak segítséget nyújtani a
jövõ nemzedékének egészséges fejlõdése-fejlesztése, az
információs korra való felkészítése érdekében.

Kincskeresés
Az ezredforduló egyik újdonsága volt a GPS-technoló-

gia alkalmazásán alapuló népszerû geolokációs játék, a
Geocaching (https://www.geocaching.hu/). Kicsik és na-
gyok, fiatalok és idõsek keresgélték az utcán, a parkok-
ban, a természetben a jól eldugott kis ládikát, amely meg-
találásának öröme a nemzetközi rendszerben regisztrált
jutalompontot is jelentett számukra. A mobileszközök
fejlõdésével sorra hódítanak a virtuális kincskeresésre
ösztönzõ játékok, például a Munzee, a városjáró Sighter
vagy a legutóbbi újdonság, a Pokémon Go. Bár e játékok
elsõsorban a szabadidõs tevékenységek tárházát gyara-
pítják, a hazai kincskeresésben élen járó Lukács István, a
budapesti Gyermekház Iskola tanára oktatási alkalmazá-
sukban is fantáziát lát. Hiszen van már olyan magyar al-
kalmazás is, ahol QR-kódokat kell leolvasni, majd a hoz-
zá kapcsolódó mûemléket lefotózni és megosztani. Azaz
felállni a számítógép mellõl és lakókörnyezetünkben ta-
nulni. Mobileszközökkel a kezünkben hagyjuk el az osz-
tálytermet, sõt, az iskola falait is! Erre biztatott elõadásá-
ban Kõrösné Mikis Márta pedagógiai kutató, aki a legelsõ
hazai mobil tanulási projekt, az eMapps eredményeire
pillantott vissza közel 10 év távlatából. E nemzetközi
projekt egyik nem titkolt szándéka az volt, hogy az úttö-
rõként bekapcsolódó európai iskolák kipróbálási ered-
ményeinek ismeretében a kidolgozott tartalmak bárhol,
bármikor átvehetõk legyenek, és a világhálón bemutat-
va a tanulási keretet adó játékterveket, valamint az idõ-
közben születõ tanulói produktumokat, egy újfajta, spe-
ciális oktatási EU-térkép rajzolódjon ki a mobiltechno-
lógia használatának egyre gyakoribb, jó példáiból. A
9–12 éves tanulók egy elképzelt ARG játék6 szereplõi-
ként sajátították el az új, több mûveltségterülethez köt-
hetõ tudnivalókat. A tér és idõ korlátait legyõzve a kép-
zelet, kreativitás és mindennapi tapasztalat együttesére
építve (hely)történeti utazókká váltak, lakóhelyükön
keresgélve az egyes játékszintekhez elrejtett kincseket,
miközben a nem megszokott tanulási környezetben az is-
meretszerzésen és digitális tudnivalókon túl számos kész-
ség, képesség erõsödésével számolhattunk. Sajnálatos,
hogy oktatásszervezési és pénzügyi problémák miatt e já-

ték akkoriban nem terjedhetett el, ám ma már a köny-
nyebben hozzáférhetõ mobileszközöknek köszönhetõen
van remény az újjáéledésére.

Simogasd a sárkányodat!
Egy szakmai konferencia eredményességét az is fém-

jelzi, hogy a résztvevõk jutnak-e „aha”-élményhez. Csu-
pán passzív befogadói-e az elhangzottaknak, vagy aktí-
van bekapcsolódnak a szakmai munkába? A szekciók je-
len esetben szakmai mûhelyként is mûködtek, különö-
sen a virtuális valóságot elénk varázsoló, AR a gyakorlat-
ban elnevezésû interaktív workshop Aknai Dóra Orsolya,
Fehér Péter és Czékmány Balázs vezetésével. Az AR, azaz
Augmented Reality, a kiterjesztett valóság alkalmazása a
közoktatásban még kiaknázatlan, ám hatalmas lehetõsé-
geket kínál. A legújabb mobileszközök bevetésével a lát-
ványalapú, kollaboratív tanulási módszerek a Bloom-
taxonómia szerinti magasabb szintû gondolkodási mûve-
letek fejlesztésére is képesek, hiszen a diákok nemcsak
megtekintõi, hanem létrehozói és elemzõi is a kiterjesz-
tett valóság alkalmazásainak. Az elõadók az
Aurasma.com alkalmazás ajánlásával és használatával
remek gyakorlati példákat vetítettek elénk, azaz ki-ki sa-
ját mobilján csodálhatta meg a látványt. Nem megszo-
kott, hogy a résztvevõk a konferencia alatt sétálgatnak,
de most a teremben a falakon elhelyezett „hívóképek”
fotózásával jutottak információhoz, majd a tabletjüket,
mobiljukat egy kinyomtatott háttérkép felé helyezve iga-
zi 3D látványban részesültek. Konkrétan egy kis sárkány
jelent meg, amelyet a mobileszköz simogatásával lehe-
tett életre kelteni, mozgatni. Ez a játékos feladat a kicsik-
nél jutalmazásra is jó, a nagyobbak számára pedig – a tan-
tárgyaktól függõen – ugyanígy, szinte „kézzelfoghatóan”
megjeleníthetõk a domborzati térkép részei, a molekulák
szerkezete, az emberi test szervei stb. Földrajzórán hasz-
nos lehet a LandscapAR alkalmazás, amely a tanulók ál-
tal megrajzolt szintvonalakból 3D-s felszíni rajzot készít,
ha a telefont ráirányítják. Az alkalmazás a térbeli gon-
dolkodást, a tervezõkészséget is fejleszti. A képek mögé
videókat, feladatokat lehet rejteni, és ami a legfonto-
sabb: a diákok is „tananyagszerzõvé” válhatnak, ha saját
maguk alkotnak látványos feladatokat.

Jövõre mobillal ugyanitt!
A szervezõk, az IKT MasterMinds Kutatócsoport mun-

katársai döntöttek: az I. Mobileszközök az oktatásban
konferenciának lesz folytatása újabb és újabb mobilos
gyakorlati alkalmazások megosztásával. Jó lett volna az
összes elõadást végighallgatni, ami persze az idõbeli pár-
huzamosság – és számomra a Gyermekkori informatika
dupla szekciójának vezetése – miatt lehetetlen volt. Hi-
szen a felsõ tagozatos és középiskolás pedagógusok is bõ-
ven profitálhattak a változatos, egyéni ötleteken alapuló
módszertani példákból. Csak néhány ötlet és sokatmon-
dó elõadáscím a mobilok alkalmazására: Hajnali házte-
tõk – irodalmi séta (Márkus László Zsolt), Tabletek SNI
szegregált csoportban (Benedekné Fekete Hajnalka),
Online szerepjáték fizikaórán (Csányi László), Unser
digitales Klassenzimmer (Novák Károly), Ingyenes al-
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kalmazások a testnevelés oktatásában (Berki Tamás), A
digitális világ KRESZje – DigiDili tanóra (Gálik Zsófia),
VR7 vizuális kultúra órán (Medve Katalin), Hozd a saját
telefonod! – interaktív bemutató (Medvegy János). Ad-
dig is ajánlom az internet böngészését, a pedagógiai por-
tálokon és IKT-s blogokon a jó gyakorlat példáinak fel-
kutatását, sõt, saját tanulóinkkal való kipróbálását. Min-
denképp használjuk ki a kezünkben lapuló mobileszkö-
zök változatos, élményt és tudást nyújtó lehetõségeit!

Rajzolás tablettel

Jegyzetek
1 A konferencia honlapja: https://mobiloktatas.wordpress.com/, il-

letve Facebook-oldala: https://www.facebook.com/mobiloktatas/,
ahol a konferencia anyagai (absztrakt- és tanulmánykötete, prezen-
tációk) folyamatosan publikálásra kerülnek.

2 A ClassDojo egy játékos, egyszerûen kezelhetõ, motiváló, ingyenes
értékelõ rendszer, amellyel a pedagógusok, diákok, szülõk nyomon
követhetik az iskolai munkát, a haladást. https://www.
classdojo.com/ 

3 A projekt produktumai megtekinthetõk az iskola honlapján:
http://www.protopage.com/csokonai2b_2016

4 Prezentációja elérhetõ: http://www.slideshare.net/JuditCsnyi1/
barangols-a-hangok-fldjn-veszprm 

5 Padlet = virtuális fal
6 ARG = Alternate Reality Game, „alternatív valóságjáték”, külön-

bözõ mûfajok keveréke: kincsvadászat, interaktív történetmesélés,
videójáték az online közösségek szokásaival ötvözve. A játék törté-
nései a játékos való életébe is benyúlnak, játékkarakterek bukkan-
nak fel és segítik, vagy zavarják a játékost küldetése végrehajtásá-
ban.

7 VR = Virtual Reality, virtuális valóság, speciális szemüveg vagy si-
sak viselésével, mozgásirányító gombok használatával akár 360 fo-
kos sétát tehetünk egy animációval életre keltett képen, helyszí-
nen.

! ! !

A differenciálás kétféle értelmezésén gondolkozva természetesen újabb egyoldalúsághoz vezet-
ne, ha egyik vagy másik megoldás kizárólagossága mellett érvelnénk, inkább egymást kiegészí-
tõ, komplementer jellegére hívnánk fel a figyelmet.

a www.tanitonline.hu oldal Feladat-
bankjában.

Információk nemcsak a szöveg, hanem
a feladatok típusáról és nehézségérõl.

Hogy tudjuk, mit miért érdemes csinál-
nunk…

Nemcsak tanulói feladatlap, hanem
teljes javítókulcs a könnyebb használ-
hatóság érdekében.

! ! !

MATEMATIKA és SZÖVEGÉRTÉS
MÉRÕLAPOK
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A Spartakuszban, avagy
a Szpartakuszban sportolnak?

Valamennyiõnket elfoghatja a bizonytalanság egy-egy
idegen eredetû szó kiejtésekor, különösen akkor, ha a szó
többféle ejtésváltozatban ismert. A címbeli szót is magában
foglaló szócsalád tagja többek között a spartakiád, szparta-
kiád szó is, mely az elmúlt század látványos munkás-sport-
versenyeinek és -ünnepélyeinek a neve. A két szóváltozat
közül az Idegen szavak és kifejezések szótárának legutolsó
kiadása a spartakiád írott alakot és a vele megegyezõ kiej-
tést tartja helyesnek1; a 2015-ben megjelent új helyesírási
szabályzat2 mindkét alakot kifogástalannak ítéli.

Maga a szó az i. e. 1. században lezajlott római rabszol-
gafelkelés vezérének, Spartacusnak a nevébõl származik,
akinek történetét Hacsaturján táncjátékából is sokan is-
merhetik. A legendás balett címének köznyelvi kiejtése
azonban már eltér írásképétõl,3 és ki’Spartakusznak’ ej-
tette és ejti ki, ki pedig a latinos kiejtés alapján:
’Szpartakusznak’. Ez utóbbi a helyes. Az elõbbi kiejtési
módot az a Magyarországon évszázadokon át elterjedt
kiejtési hagyomány magyarázza, mely szerint a latin ábé-
cé s betûjét nem sz-nek, hanem s-nek kell kiejteni. Ez a
kiejtésmód figyelhetõ meg például az agilis, a stabil sza-
vak kiejtésekor, noha e szavakban a nem magyar nyel-
ven beszélõk sz hangot ejtenek, ahogy a latinban is hang-
zott. Ez a ’magyaros’ kiejtés azonban az idõk során szá-
mos szó kiejtésekor megváltozott. Ennek vagyunk tanúi
akkor, amikor az s végû luxus vagy a ricinus szavak mel-
lett ott találjuk például az sz végû mínusz, plusz szavakat
is. E változásnak tulajdonítható többek között, hogy az
állást, álláshelyet jelentõ ’státus’ helyes ejtésében is in-
gadozás figyelhetõ meg: a ’státus’ helyett igen gyakran
halljuk a státusz felemás változatot is. Azt azonban nem-
igen halljuk, hogy valaki magyar szövegben sztátuszt írna
vagy mondana, pedig ez volna az egészen szabályos lati-
nos ejtés. S e ponton el is értünk a fenti típusú nyelvi-ki-
ejtésbeli ingadozások okához, azaz:

• ha egy latin eredetû szó sp vagy st betûkapcsolattal
kezdõdik, akkor a s betût hagyományaink szerint s-nek
és nem sz-nek ejtjük, pl.: spekuláció, struktúra. E nyelvi

szabály érvényes az összetett szavak kiejtésekor is (pl.:
kon-spiráció, kon-stans).4

E kiejtésbeli ingadozás más esetben is elõfordul. Pél-
dául a közismert stratégia és statika szavakat is hallani
sztratégia, illetve sztatika formában. E szavak azonban
végsõ soron görög eredetûek (az Idegen szavak és kifeje-
zések szótára mindkettõt gör–lat megjelöléssel jegyzi5),
ezért kiejtésükkor a görög nyelv szabályai a követendõk
(pl.: szferoid, szfigmográf és még számos görög eredetû
tudományos kifejezés).

Nyelvi hagyományainkhoz igazodva ezúttal nyugodtan
írhatunk stratégiát, statikát, hiszen más nyelvbõl átvett
szavaink is alkalmazkodtak kiejtési hagyományunkhoz:
startot, stopot mondunk például, noha az angol nyelvben
ezek sz-szel ejtendõk. De tény az is, hogy e szavak a ma-
gyar nyelvbe közvetett módon, többnyire a német nyelv
közvetítésével kerültek, amelyben az st, sp betûkapcsolat
éppúgy hangzik, mint nálunk (pl.: Stück, sprechen). Ab-
ban az esetben, ha valamely szót közvetlenül kölcsönöz-
tünk az angol nyelvbõl, akkor már sz-nek ejtjük s írjuk az
s-t p vagy t elõtt pl.: sztár – star; szpíker –speaker. Bár a ha-
gyomány olykor még itt is érvényesül: a ’szabvány’ jelen-
tésû standard (e.: sztenderd), de gyakran hallható betûhív
kiejtéssel is, s ez forma sem kifogásolható. 

Az sk betûkapcsolat s betûjét – az sp, st betûkapcsola-
tok kiejtéséhez hasonlóan – többnyire s-nek ejtjük (pl.:
skála, skorpió, de: szkepszis› görög eredetû szó).

Nyert – nyerte?
Tudjuk, hogy anyanyelvünkben a határozott tárgy tár-

gyas ragozású igealakot kíván (pl.: Nézi a könyvet), a ha-
tározatlan tárgy mellett pedig alanyi ragozású az ige áll
(pl.: Néz egy könyvet). Elõfordul azonban az, hogy egy
igének határozott meg határozatlan tárgya is van. Mi-
ként alakul ilyenkor az ige ragozása?

• ’Ezen a versenyen a fiatal sportoló a legértékesebb
díjat: aranyérmet nyert.’

E mondatban a határozott névelõs, tehát határozott
tárgyhoz (a legértékesebb díjat) értelmezõként egy hatá-
rozott névelõ nélküli, vagyis határozatlan tárgy kapcso-
lódott: aranyérmet. E példában a nyer ige az elsõre tár-

Számtalanszor tapasztalhatjuk, hogy az idegen szavak használata: írása,
de kiváltképp helyes kiejtése gyakran ütközik kisebb-nagyobb nehézség-
be. Az okok között elsõ renden legtöbbször a szavak eredetének hiányos
ismerete áll. E cikkünkben a helyesírási és a szótörténeti témájú írásunk
mellett közismert idegen szavak eredete után jártunk azért, hogy a meg-
ismerés révén is segíthessük a ma már elfogadott szavak hibátlan írásá-
nak és kiejtésének elsajátítását és használatát.

D. Kenedli Eszter Anyanyelvi figyelõ
Hogy is írjam, hogy is mondjam? (3.)
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gyas – a legértékesebb díjat nyerte, a másodikra viszont
alanyi ragozással utal – aranyérmet nyert.

Hogyan változtathatnánk e nehézkes és hibás mon-
datszerkesztésen? 

Ha a mondat második tárgya (aranyérmet) elé is hatá-
rozott névelõ tennénk, akkor az ige mindenképpen tár-
gyas ragozásba kerülne: ’a legértékesebb díjat, az aranyér-
met nyerte’. De ha valaki félreérthetõnek tartaná ezt a
megfogalmazást, akkor ketté is bonthatja a mondatot a
következõképpen: ’a legértékesebb díjat nyerte, aranyér-
met kapott’, esetleg így: a legértékesebb díjban részesült,
aranyérmet nyert.

Nézzünk egy másik példát! 
’A büntetõket pontosan – 16-ból 16-ot – rúgott be.’
Hol a tévedés?
A mondatbeli ige ragozása ismét csak az egyik tárgyra

utal: a büntetõket pontosan rúgta be, ugyanakkor: tizen-
hatból tizenhatot rúgott be. Másként szerkesztve így ala-
kulhat a mondat: A büntetõket igen pontosan rúgta be, ti-
zenhatból tizenhatot értékesített.

A mondat tárgyának határozott vagy határozatlan
volta más szempontból is figyelmet érdemel.

Lássunk példákat erre az esetre is!
A vonatkozó névmás – az aki, amely, ami – határozat-

lan tárgy, így alanyi ragozást vonz. Alanyi ragozású az ige
például a következõ mellékmondatban: Õ az, akit keres.
Ez az, amit már oly régen vár. 

Ellenben akkor, ha az összetett mondat fõmondatá-
ban határozott tárgy van, hibás mondatszerkesztést
okozhat. Tévesen tárgyas ragozású az alábbi mondat ki-
emelt igéje: 

Pl.: ’A katonát, akin a csatában nem fogott a kard,
nem érték a golyók,…’

A mellékmondatban a ’nem érték a golyók’ helyett: a
’nem értek a golyók’ alak a helyes, vagyis: csak az alanyi
ragozási forma fogadható el. 

Még hibásabb az efféle mondatszerkesztés: 
’Útja során elsajátította a földrész számára addig isme-

retlen tanait, melyeket hazatérve az itthoni földbe átül-
tette.’ 

E mondatban több javítanivaló is akad. 
– A hibát részben kiküszöböljük, ha a mellékmondat

igéjét alanyi ragozásúvá alakítjuk: ’… amelyeket átülte-
tett…’

– Ha az alárendelést mellérendeléssé alakítjuk át, a
tárgyas ragozású igealak a helyére kerül. ’Útja során elsa-
játította a földrész számára addig ismeretlen tanait, s ha-
zatérve átültette õket az itthoni földbe.’

– De van néhány javaslatunk – közülük itt most csak
nyelvi – annak a fiatalembernek is, aki ’a születésnapi
ajándékát csekély összegért eladta, amely összeget azu-
tán elköltötte.’ Helyette: ’amely összeget azután elköl-
tött’; ’azt az összeget azután elköltötte’, ’a kapott összeget
pedig elköltötte’.

Szavaink múltjáról…
Nulla vagy zérus?

Elöljáróban: mindkét szó idegen eredetû, de régóta
befogadott és elfogadott tagjai nyelvünknek, a tudomá-
nyos és a köznyelvben egyaránt használatosak. 

Régi nyelvünkben a 0 számjegy neve általában ’cifra’
volt: Ha a 0 került szóba, így számoltak az emberek: ’Cif-
ra meg cifra, az cifra.’ Egyik régi eredetû szólásunk e je-
lentésében meg is õrizte az utókor számára: ’A cifra sem-
mit sem ér = ‹utalással a cifra szó régi ’nulla’ jelentésére:›
nem a külsõ alapján kell megítélni az embereket és a dol-
gokat. (rég)”6 A zérus (eredeti alakja: z é r ó)
hindu–arab–olasz–francia–német közvetítéssel – latino-
sítva – került nyelvünkbe.7 A nulla nyelvünkbeli léte
ugyanakkor közvetlenül a latinból való átvételnek
köszönhetõ8. A szóhasználatbeli fejlõdés és változás ered-
ményeként már több árnyalata és jelentése is létezik. Fõ-
névként: „Teljesen értéktelen ember.”9 Pl.: ’Ha így foly-
tatja, csak egy nagy nulla lesz belõle.’

Arany János irodalmi kritikájában, mely elsõ alkalom-
mal 1860-ban a Szépirodalmi Figyelõben jelent meg, a
zérusnak is a nulláéhoz hasonló jelentése van:

„Kardos Pál, maga ugyan zérus, de kit felvágyó neje
méltóságos rangra tuszkolt; rozzant vagyoni állapotban,
de legkitûnõbb világi polczon valamennyi Kardos kö-
zött.”10

Nyelvbéli múltja, köznyelvibb volta alapján, általános
használatra a nulla szót javasoljuk. A zérus szó azonban
feltétlen elõnyt élvez szakmai, tudományos szövegben,
illetve akkor, ha olyan, jelentésében már megszilárdult
szóösszetételben fordul elõ, amelyet a mûszóként tart szá-
mon a szakirodalom.
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EGY HELYEN MINDEN,
ami a tanórákra való felkészülésünket segítheti!

www.tanitonline.hu
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ONLINE SZAVAZÁS – mert az Ön véleménye is fontos

– A gyenge tanulók felzárkóztatására és/vagy a tehetséges tanulók fejlesztésére irá-
nyuló foglalkozást.

– A differenciálás spontán folyamat, melyben minden tanuló az adottságainak meg-
felelõ szinten sajátítja el a tananyagot.

– A valamennyi tanuló fejlõdését támogató tanulásszervezést.

– Igen.
– Nem.
– Nem tudom.

– A külsõ: tantervi, tárgyi, szervezeti feltételek.
– A belsõ feltételek: módszertani felkészültség, attitûd, motiváció.
– Nem tudom.

tanito@sprintkiado.hu

Legyen partnerünk Ön is
a közös nevezõk
keresésében,
megfogalmazásában!

! Mit érthetünk differenciáláson a pedagógiai munkában?

! A feltételek rendelkezésre állnak a tanítók többsége számára a valamennyi
tanuló fejlõdését támogató tanulási folyamat tervezéséhez és
irányításához?

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

! A valamennyi tanuló fejlõdését támogató, hatékony tanulásszervezés
megvalósításához a külsõ vagy belsõ feltételek hiányoznak inkább?
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