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A pedagógus szerepe 
és hatása

Jól látható, hogy a kisgyermekkori nevelés igen fon-
tos, mert ebben a szakaszban fejlõdnek ki a késõbb oly
fontos nem kognitív szkillek, de a hatékony tanuláshoz
szükséges végrehajtó funkciók is ekkor alakulnak ki, és a
különbözõ motivációk is ekkor alapozódnak meg. Ebben
a szakaszban a gyermek legfõbb nevelõje a szülõ, de a szü-
lõ legfontosabb partnerei a kisgyermekkori nevelés szak-
emberei is, az óvodapedagógusok és tanítók. A koragyer-
mekkori nevelés minõsége tehát annak is a függvénye,
hogy az mennyire tudatos tevékenység. Vajon mennyire
van a helyzet magaslatán a mai magyar koragyermekko-
ri nevelési szakember? Habár a kisgyermekkori nevelés-
nek a gyermekek fejlõdésére való hatását illetõen széles
a szakirodalom, sajátos módon a koragyermekkori neve-
lés szakembereirõl jóval kevesebb kutatási-tudományos
publikáció áll rendelkezésünkre Magyarországon. Az el-
érhetõ pedagóguskutatások zömmel a tanárokra fóku-
szálnak, vagy nem tesznek különbséget a különbözõ pe-
dagógusok között. Mindazonáltal talán nem érdektelen
számba venni a legfrissebb tanulói teljesítményeket vizs-
gáló kutatások, illetve pedagóguskutatások eredmé-
nyeit, mert ezek rávilágítanak néhány olyan mûködési
hibára, amelyek forrása a pedagógus maga. Ezen hibák
kiélesítése minden bizonnyal hozzásegíthet a pedagógu-
sok, így a tanítók és óvodapedagógusok saját munkájuk
iránti reflexivitásuk növeléséhez. Következzen tehát né-
hány – friss kutatásokból kimutatható – pedagógiai
mûködési hiba, amit el kellene kerülni.

Tanulási stratégiák
A tanulás eredményessége szempontjából fontos,

hogy milyen tanulási stratégiák alkalmazására kerül sor

a tudás elsajátításának folyamatában. A magyar gyere-
kek a nemzetközi átlagnál kevesebbet hiányoznak az is-
kolából, több leckét írnak, többet magolnak, viszont ke-
vesebb eredményt érnek el (Csüllög-Molnár-Lannert,
2014). A környezõ országokkal összevetve az elemzés
azt mutatja, hogy Magyarországon a zsúfolt tananyag, az
egy tantárgyra jutó alacsony óraszám és a matematika-
órák unalmas jellege együttesen azt eredményezi, hogy a
fiatalok számára a tanulás az örömtelen, fárasztó és
idõigényes magolást jelenti. A PISA 2003. és 2012. évi
magyar tanulók adatait a környezõ országok tanulóival
összehasonlító tanulmány megállapítja, hogy ugyan a
magyar tanulók iskolai elkötelezõdése nagyobb az átlag-
nál, a matematikai önhatékonyság terén szignifikáns
csökkenés következett be 2003-hoz képest, és a mate-
matika iránti érdeklõdésük is alacsony. A hozzánk ké-
pest sikeresebb lengyelekhez viszonyítva pedig feltûnõ-
en nagyobb arányban alkalmazzák a magolás különbözõ
stratégiáit a matematika terén. Ez összefügg azzal is,
hogy bár matematikatanulásra sok idõt fordítanak a ma-
gyar tanulók, de arányaiban jóval nagyobb rész jut az is-
kolán kívüli tanulásra. A környezõ országokhoz viszo-
nyítva, míg ott átlagosan heti öt matematikaóra van,
addig nálunk ez csak három. Ráadásul az öt vizsgált or-
szág közül a magyar és szlovák tanulók találkoznak leg-
kevésbé kognitív aktivitást igénylõ feladatokkal a tan-
órákon. Ez is magyarázza, hogy a zsúfolt tananyag és a
tanításra fordítható iskolai idõ viszonylag alacsony szint-
je (amit részben a felduzzadt tantárgyak száma kénysz-
erített ki), nem ad idõt a gondolkodás és kreativitás
fejlesztésére, így nem meglepõ módon a legmagasabb
hatodik képességszinten lévõ tanulók körében is szigni-
fikánsan jellemzõbb a memorizációs stratégia használa-
ta a környezõ országok tanulóihoz képest (Csüllög, D.
Molnár, Lannert, 2014)

A megfelelõ tanulási stratégia a matematika terén
azért is fontos, mert azok a diákok, akik a matematikai

Lannert Judit

Miért fontos a kisgyermekkori
nevelés, és hol a pedagógus
szerepe ebben? (2.)
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összefüggéseket csak memorizálni próbálják, sikere-
sek lehetnek bizonyos ideig az iskolában, de a mély
megértés hiánya késõbb jelentkezni fog olyan való élet-
beli feladatokkal való találkozáskor, amik nem rutinsze-
rû megoldást, hanem kreatív, kritikai gondolkodást igé-
nyelnek (OECD, 2016, 1. o.). Az OECD kifejlesztett egy
összetett memorizációs indexet, mely egy 0-4-ig terjedõ
skálán méri, hogy milyen arányban használ egy diák
memorizációs stratégiát tanuláskor, azaz mennyit „ma-
gol”. A PISA-teszteredmények vizsgálata azt mutatta ki,
hogy minden egy egységnyi növekedés a memorizá-
ciós index értékében átlagosan majdnem 31%-kal
csökkenti az esélyét annak, hogy egy diák helyesen vála-
szolt a 2012-es teszt legnehezebb, „Forgóajtó” feladatára
(OECD, 2016, 3. o.). Ráadásul, ha a hátrányos helyzetû
diákok olyan arányban lennének képesek hatékony ta-
nulási stratégiákat alkalmazni, mint a jobb családi hát-
térbõl származó diákok, akár 20%-kal csökkenhetne a
teljesítménykülönbség a két csoport között (OECD,
2013, 1. o.) Ahhoz tehát, hogy a 15 éves diákok jól telje-
sítsenek, a matematikát olyan ambiciózus, kreatív mó-
don kéne tanulniuk, ami teret ad az alternatív megoldá-
sok felfedezésére, a kapcsolatok megtalálására a kü-
lönbözõ témakörök között, a különbözõ perspektívák
megtapasztalására, és a feladatok mögötti valós tarta-
lom meglátására.

Értékelés
A hatvanas-hetvenes években nagy port kavart R.

Rosenthal és L. Jacobson szerzõpárosnak a pedagógus
hatásáról, az ún. „Pygmalion” hatásról szóló cikke
(Rosenthal-Jacobson, 1968). Eszerint azok a tanulók,
akiket a pedagógus kedvezõen ítél meg, sokkal többet
fejlõdnek egy tanév során, mint azok a tanulók, akiknek
a képességeit a tanár kedvezõtlenül ítéli meg. A tanár el-
várása a diák felé önbeteljesítõ próféciaként mûködik
(Rosenthal, 1987 és 1991): ha sokat várnak el tõle, ja-
vulni fog a teljesítménye, ha keveset, akkor romlani fog.
Ugyanannak a folyamatnak tehát egyaránt van pozitív
és negatív oldala. Pygmalion hatásként inkább a pozitív
oldalt hangsúlyozzák, míg a negatív hatásmechanizmust
szokás „Gólem hatásnak” is nevezni (Glenn-O'Brien,
2002). A Pygmalion-Gólem hatás nem direkt módon
mûködik, a tanár a tanuló felé nem szándékolt, nem ver-
bális viselkedésén át közvetíti az elvárásait (Rosenthal,
1997). A pedagógusok tanulók iránti jövõbeli elvárásai
orientálják a tanulókat, akik ennek megfelelõen kezde-
nek el viselkedni. A pedagógusok viszont az elvárásaikat
gyakran a tanulók olyan tulajdonságai alapján alakítják
ki, mint a testalkata, neme, etnikuma, neve, kiejtése,
családi háttere. Ugyanakkor a pedagógusok – miután ez
a folyamat nem tudatos és nem kontrollált – gyakran
nincsenek tisztában azzal, hogy mekkora hatást gya-
korolhatnak a tanuló viselkedésére és eredményeire
(Tauber, 1998). 

Egy, az Országos Kompetenciamérés adatait elemzõ
tanulmány (Csüllög-Lannert-Zempléni, 2015) a mate-
matika-teszteredmények és az osztályzatok összevetésé-
vel azt mutatta ki, hogy a pedagógusok Magyarországon
hajlamosak a hátrányos helyzetû tanulókat alulértékel-
ni. Az adott évben kapott matematikaosztályzat és kom-

petenciamérésen elért tesztpontszám összehasonlítása
alapján három kategóriába kerültek a gyerekek: alulér-
tékelt, amennyiben a teszteredmény magasabb volt, mint
az osztályzat, jól értékelt, ha nem volt különbség és felül-
értékelt, amennyiben az osztályzat volt magasabb, mint a
teszteredmény (a teszteredményeket az osztályzatokkal
közös skálára alakították). A tanári értékelés hatással
van a késõbbi teljesítményre, hiszen a 8.-ban alulértékelt
tanulók teszteredménye 77 ponttal alacsonyabb lett 10.-
re, míg a felülértékelt diákoké 70 ponttal javult (lásd 1.
táblázat). A hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamos
eredményeket összevetve ráadásul az derült ki, hogy a
valós teljesítménynél alacsonyabb pedagógusi értékelés
hosszú távon nemcsak a tanuló késõbbi matematikai
kompetenciamérési eredményeire hat ki negatívan, de a
továbbtanulási aspirációira is.

1. táblázat

A tanári értékelés hatása a teszteredmény
alakulására, matematika

A pedagógusi értékelés tehát alapvetõen befolyásolja
a tanulók tesztben mérhetõ eredményességét. A kutatás
azt is kiderítette, hogy a pedagógusok elsõsorban azo-
kat a tanulókat hajlamosak alulértékelni, akiknek a
szülei alacsonyabban iskolázottak és kevésbé járnak el
a szülõi értekezletekre. Jellemzõ módon csak ott tud a
magyar iskola reziliens  tanulókat kitermelni, ahol a hát-
rányos helyzetû család kultúrája a pedagógusival össze-
békíthetõ (a szülõk aktívak, járnak szülõi értekezletre,
vannak otthon könyvek) (Csüllög-Lannert-Zempléni,
2015). Ebben rejlik a magyarázata annak is, hogy miért
nálunk magyarázza meg legjobban a PISA-mérésben
részt vevõ országok közül a családi háttér az iskolai telje-
sítményt. 

A kutatás tanulsága, hogy a pedagógus és az iskola na-
gyon is számít. Nem igaz, hogy a pedagógus hatása csekély
lenne, sõt. Minél inkább következetes, kritériumorien-
tált és elõítélet-mentes az értékelés, annál inkább meg-
nõ az esélye annak, hogy a hátrányosabb helyzetû ta-
nulók is motivált és jól tanuló diákok legyenek. Sajnos
ennek a fordítottja is igaz, a nem megfelelõ értékelési gya-
korlat tanulók sokaságát terelheti „parkolópályára”. A
nem megfelelõ értékelés elbátortalanítja a tanulót, demo-
tiválja és leszoktatja arról, hogy erõfeszítéseket tegyen. 

Differenciálás
2014-ben sor került mintegy 5000 legalább 10 év ta-

pasztalattal és valamilyen innovatív gyakorlattal rendel-
kezõ pedagógus online megkérdezésére egy, a pedagógus-

Tanári értékelés matematikából 8.-ban
alulértékelt jól értékelt felülértékelt
Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás

Matematika teszt-
eredmény változá-
sa 8.-ról 10.-re
(pontszám)

-77 183 33 134 70 115

Matematika osz-
tályzat változása
8.-ról 10.-re (%)

0,63 1,00 -0,30 1,01 -1,00 0,94
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minõsítést fejlesztõ TÁMOP program keretén belül.  Töb-
bek között a pedagógiai attitûdökre és módszerekre is rá-
kérdeztek. Az OECD TALIS tanárkutatása kérdéseit al-
kalmazva többváltozós elemzést végezve négy faktorba

rendezõdtek a pedagógiai módszerek (lásd 2. táblázat): az
elsõ faktor a hagyományos pedagógiai módszereket sûríti,
a második a differenciáló pedagógiai hozzáállást, a harma-
dik a gondolkodtató, a negyedik a frontális módszereket.

A különbözõ pedagógiai módszerek faktorait iskolafo-
kozat szerint vizsgálva elmondható, hogy a differenciá-
lás az általános iskola felsõ tagozatától eltûnik, mint
módszer.  A differenciálás legerõsebb az óvodában és az
alsó tagozaton. A felsõ tagozaton a hagyományos mód-
szerek dívnak, és a gondolkodtató pedagógusi attitûd
szinte csak a hat és négy évfolyamos gimnáziumokban
van jelen, a szakképzõ intézményekben viszont a frontá-
lis módszerek uralkodnak. 

Úgy tûnik az eredményekbõl, hogy a pedagógus mód-
szertana nem a gyermekek igényeire reagál, hanem in-
kább saját tanulási stratégiáira. A PhD-val rendelke-
zõk minden körülmények közt inkább gondolkodtatnak,
de nem differenciálnak, tanulói összetételtõl függetle-
nül. A differenciálás pedig elsõsorban a tanulók szociális
helyzetétõl függ és gyógypedagógiai célzatú. Jellemzõ,
hogy a hátrányos helyzetû gyerekeket általában nem
gondolkodtatják, helyette hagyományos módon vagy
jobb esetben differenciáltan oktatják. Árulkodó, hogy a
többségében nem hátrányos helyzetû közegben viszont
látványosan eltûnik a differenciálási attitûd. Ez való-
színûleg azt jelenti, hogy a differenciálást elsõsorban a
szociális helyzettel hozzák kapcsolatba a pedagógu-
sok, és így az gyakran gyógypedagógiai jellegû vagy pusz-
tán az elvárások differenciálását jelenti. Ezáltal félõ, hogy
nem annyira korszerû módszerként mûködik, mint in-
kább a gyereket beskatulyázva önbeteljesítõ prófécia-
ként. 

A 21. századi igények
és az erre válaszoló 
jól mûködõ osztályterem

Azt a tényt, hogy a munkaerõpiaci sikeresség jobban
összefügg a nem kognitív készségekkel, mint a kognití-
vakkal, egy McKinsey-kutatás is alátámasztja. Világszer-
te megkérdeztek több vállalatot, és ez alapján úgy tûnik,
hogy a leginkább hiányolt készségek nem a hagyományos
iskolai tudás terén mutatkoznak meg, hanem a lágy kész-
ségek terén. A vállalatok a fiatal munkaerõben legin-
kább a csapatmunkára való készséget, a kreativitást,
problémamegoldó készséget, kommunikációs képes-
séget és munkamorált hiányolják.

Ezeket a készségeket pedig, mint láttuk, a koragyer-
mekkori szakaszban lehet a leghatékonyabban elsajá-
títani. Miután az iskolai kognitív eredményesség és a
munkaerõpiaci sikeresség között nincs erõs összefüggés,
ezért nagyon fontos, hogy a hagyományosan értelme-
zett iskolai eredményesség helyett másra helyezzük a
hangsúlyt. De hogyan is lehetne a mai „iskolás” iskolát
iskolátlanítani? Az osztálytermi mûködést egy alacso-
nyabb teljesítménybõl egy magasabb teljesítményre kell
állítani.

Az angliai Kreatív Partnerség program értékelése  rá-
mutat arra, hogy a tanuló „magasan teljesít” az olyan

2. táblázat

A pedagógiai módszerek négy faktorában szereplõ itemek

Forrás: Pedagógus online kutatás, 2014, T-Tudok, Az Oktatási Hivatal TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 azonosító számú „A pedagógusminõsí-
tési rendszer kiegészítése, kipróbálása és korrigálása” címû projektje keretében a hivatal megbízásából.

1. Hagyományos 2. Differenciáló 3. Gondolkodtató 4. Frontális

o A diákokkal közösen átné-
zem az elkészített házi fel-
adataikat.

o Ellenõrzöm a diákok (mun-
ka)füzeteit.

o Kérdésekkel ellenõrzöm,
hogy a tananyagot megér-
tették-e a diákok.

o Világosan közlöm a tanóra
célját.

o A tanóra elején röviden
öszszefoglalom az elõzõ óra
anyagát.

o Röpdolgozatot vagy tesztet
íratok velük, amellyel fel-
mérem a tanulásukat.

o Eltérõ feladatokat adok ta-
nulási nehézségekkel küz-
dõ tanulóknak és/vagy
azoknak, akik az átlagosnál
gyorsabban képesek halad-
ni.

o Külön-külön, egyénileg
foglalkozom a diákokkal.

o A tanulók képességeik sze-
rint kialakított csoportok-
ban dolgoznak.

o A tanulók elemzik és érté-
kelik saját munkájukat. 

o A tanulók kisebb csopor-
tokban dolgoznak, és közö-
sen kell megoldást találni-
uk egy problémára vagy fel-
adatra.

o Arra kérem a diákokat,
hogy írjanak esszét, amely-
ben hosszabban kifejtik sa-
ját gondolataikat és érvei-
ket.

o A tanulók megvitatnak egy
megadott témát és érvel-
nek egy megadott álláspont
mellett, amely nem feltét-
lenül azonos a saját állás-
pontjukkal.

o A diákok olyan produktu-
mot állítanak elõ, amelyet
valaki más fog használni.

o Azt kérem a tanulóktól,
hogy egy feladat/folyamat
minden egyes lépését je-
gyezzék meg.

o Új tananyagot ismertetek
(frontális tanári elõadás).
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oktatási közegben, ahol maga is a tanulás alapvetõ for-
rása, s ahol a mobilitás, az érzelmek, a csapatmunka és
a kockázat a tanulási folyamat szerves részét képezik
(lásd 1. ábra). Az ilyen jellegû oktatásban a gyermek
egész lényével tapasztalja meg a tanulás élményét - a ta-
nulás tehát nem csupán mentális folyamat, hanem olyas-
valami, ami testüket, érzelmeiket, társas készségeiket is
megmozgatja. Ez a fajta „magas teljesítmény” a gyermek-
ben a jólét érzését alakítja ki, ami pedig a sikeres tanulás-
hoz szükséges reziliencia és magabiztosság alapja. E gya-
korlati módszerek hatékonysága abban rejlik, hogy köz-
vetlenül hatnak a tanuló kompetencia-, autonómia- és
összetartozás-érzésére. Támogatják a fenntartható tanu-
lás két fontos forrását: az aktivitást és a motivációt. 

„Ebben az oktatási progressziós modellben a gyerekek a
mások által már ismert tudás elsajátításától továbblépnek ar-
ra a szintre, ahol e tudást képesek adott kereteken belül ren-
dezni, majd eljutnak odáig, hogy túl sok segítség nélkül, saját
gondolkodási folyamataikra támaszkodva saját egyéni kere-
teket tudnak létrehozni vagy meglévõ kereteket átrendezni.”
(Galton, 2007:5-6).

1. ábra.

Az ún. jól mûködõ osztályterem jellemzõi 

Forrás: Kreatív Partnerség

A jól mûködõ osztályteremben rugalmas a tér- és idõ-
használat, a tanuló érzelmeit elfogadják és õ maga is a sa-
ját tanulásának forrása, ahol a tanár elsõsorban nem irá-
nyító, hanem mediátori-partneri szerepet tölt be. A ma-
gyar iskolarendszerben az alsó tagozaton ezek az ele-
mek még fellelhetõk, vigyázzunk rá, hogy inkább erõ-
södjenek, hassanak a felsõbb szakaszokra, és ne sor-
vadjanak el.

***

A tanulmányhoz tartozó összes ábra és
forrásjegyzék elérhetõ honlapunkon:
Könyvtár › Kutatás, elmélet › Iskolai telje-
sítmény. A nyomtatott változatban megje-
lenteken kívül további ábrákat tettünk köz-

zé ugyanitt, melyek szemléletesen mutatják meg a tár-
gyalt kérdéskör, vagyis a tanítók munkájának hosszú tá-
vú, kiemelt jelentõségét. (A szerk.)
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Elérkeztünk a tanév végéhez. Eseményekben gazdag volt ez
az év is. A pedagógus számára a tanév végi munka fontos ré-
sze, hogy leltárt, összegzést készítsen. A tanító az év végi be-
számolóját megírja, ebben szól az eredményekrõl, de az eset-
leges kudarcairól is említést kell tennie. Ez a szembenézés
rendkívül fontos, ugyanis nemcsak közel kétszáz nap történe-
tét kell összefoglalnia, hanem – s ez sokkal lényegesebb – egy
folyamatról kell számot adnia; arról kell nyíltan beszélnie, mi
valósult meg a szeptemberi terveibõl, és mivel maradt adós.
Igazán felelõsségteljes feladat. Tény, a szaktárgyi összegzést
lényegesen könnyebb elkészíteni, ugyanis a tanulói teljesítmé-
nyek viszonylag egyszerûen mérhetõk, azaz átválthatók ér-
demjeggyé. 

A nevelés eredményeirõl számot adni nehéz, sõt nagy kö-
rültekintést, tapintatot kívánó feladat. Miért is?

Elsõsorban azért, mert a gyerekek fejlõdési üteme eltérõ. A
6–10 éves korosztályban vannak érzékenyebbek, akik a pe-
dagógus közvetlen beavatkozására folyamatosan igényt tar-
tanak. Ugyanakkor nem ritka az önállóan döntõ, egészen fel-
nõttesen gondolkodó és cselekvõ gyerek. Komoly pedagógiai
feladatot jelent az eltérõ viselkedési szokások kezelése. Az
sem hagyható figyelmen kívül, hogy a gyerekek más és más
környezetbõl érkeznek. A családi minta pedig meghatározó.
Ami az egyik családban érték vagy elvárás, azt másutt leszól-
ják, megmosolyogják. Talán erre is visszavezethetõ, hogy az
iskolai szabályokat néhányan minden gátlás nélkül átlépik,
míg néhányan kínosan betartják. Ez az eltérõ magatartásfor-
ma azonnal magával hozza, illetve gerjeszti a konfliktusokat,
amelyeknek a kezelése igencsak eltérõ. Van pedagógus, aki
azonnal beavatkozik, azaz szankcionál, bizonyos esetekben
megerõsít, ám ez a ritkább, s van, aki elhárítja a problémát. A
helyes viselkedést a szituáció határozza meg. Most csak két
szélsõséges típust vázoltunk fel, ám azt tudnunk kell, hogy a
tanítói viselkedésmódok között árnyalatnyi különbségek van-
nak. Az egyik tanító így válik követendõ, szerethetõ és szere-
tett példaképpé, míg a másiktól szorong, fél a gyerek, s viszo-
nya nemcsak a tanítóval, hanem az iskolával is végleg meg-
romlik.

Nem könnyû tehát nevelni, sõt, nagyon nehéz! Az pedig
minden tanítótól elvárás, hogy egy tanév fejlõdési állapotát
értékelje. Mit is mondhat a pedagógus? Leginkább a közösség
fejlõdési útját vázolhatja fel, azokat az eredményeket említhe-
ti meg, amelyek a szabályok megtartását segítették elõ, azaz a
közös nyelv kialakítását eredményezték, vagy kollektív élmé-

nyeket sorolhat fel, amelyek mindenkinek örömet biztosítot-
tak, s ezzel baráti kapcsolatok jöttek létre vagy erõsödtek meg.
S ezek a korai baráti kapcsolatok értékké válhatnak. A taní-
tó ugyanis pontosan tudja, hogy egy baráti segítés, egy baráti
mosoly milyen komoly értékkel bír. 

A fenti sorokkal szeretném a közelgõ nyári napokat kö-
szönteni, kívánom, a szünidõ kellemesen teljen, jusson idõ a
pihenés mellett a következõ idõszakra való felkészülésre is.
Tehát teljen nagyon kellemesen a jól megérdemelt pihenés né-
hány hete! 

A következõ két eset bemutatásában is a barátságról szó-
lunk. 

Barátság – konfliktus 
– örök harag

Gerda a tantestület oszlopos tagja, huszonkettedik
tanévét tölti az iskolájában. Hûséges típus, azt vallja,
mindenütt lehetnek nézeteltérések, de jó szóval, türe-
lemmel és érvekkel lehet alakítani a közösségen. Ezt a
meggyõzõdését az eltelt évek alatt tettekben is megvaló-
sította, így kezdeti lelkesedése nem kopott meg. Most
lényegesen tudatosabb a munkavégzésben és a feladat-
vállalásban is. A tantestület tagjai segítõkész kollégá-
nak tartják, ezért sok-sok kedves munkatársa van. Mi-
lyen jó, ha egy pedagógusról ilyen kedvezõ kép rajzolha-
tó fel!

Gerda tanítói munkáját mindenki nagyra értékeli, s
ezért is kérték fel évekkel ezelõtt az iskola alsós munka-
közösségének vezetésére. Megtiszteltetésnek vette,
örömmel vállalta el a feladatot. A választást megelõzõen
ajánlója a következõket mondta: „A kolléganõnk tudatos,
jól képzett szakember, aki tanítói munkájában mindig az újat
keresi. Gondoljuk csak végig, hány eredményes szaktárgyi
versenyt rendezett! S ami még ennél is fontosabb, mindannyi-
unkat jól mozgósít, a közös munkavégzés kellemes és eredmé-
nyes!” – Ezek a szavak komoly elismerésnek számítottak,
a közösség vita nélkül, egyhangúlag választotta meg,
pontosabban kérte fel Gerdát a munkaközösség-vezetés
nem csekély feladatára.

Egy közösségen belül nem csak kedves munkatársak
dolgoznak, hanem – szerencsés esetben – barátokra is

Csillag Ferenc Párhuzamos történetek
Barátságok és haragok
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szert tesz az ember. Gerda legjobb barátnõje az azonos
korú Erika. A véletlen hozta úgy, hogy egyazon évben
kerültek az iskolába. Az elsõ idõszakban hasonló prob-
lémákkal találkoztak. Együtt keresték az eredményes
megoldásokat, a hibákból okultak, szakmai fogásaikat
megosztották. A harmonikus munkakapcsolat így ne-
mesedett barátsággá. Noha a két tanító hasonló módon
gondolkodott, értékeik közel álltak egymáshoz, vér-
mérsékletük alapvetõen különbözött. Gerda megfon-
tolt volt, a véleményét mindig elmondta, kritikai észre-
vételeit õszintén megfogalmazta, de folyamatosan arra
törekedett, hogy se a kollégáinak, se a tanítványainak
ne okozzon fájdalmat, rossz perceket. Erika lényegesen
indulatosabb volt. Sokszor csatázott. Nem is egyszer
gúnyosan, olykor bántón szólt a munkatársaihoz.
Ahogy Gerdával, a barátnõjével mindig megtalálta a
hangot, úgy a tantestület tagjaival ez sokkal nehezeb-
ben ment. Nem is élvezett túlzott népszerûséget. Jelzés-
értékû volt, hogy többen csak a legszükségesebbeket
beszélték meg vele. Mentségére legyen mondva, a ta-
nítványaival való együttmûködésben megértõbb, elné-
zõbb volt, sõt ott minden szeretetet megadott és meg is
kapott. 

Szóval, Erika minden szakmai profizmusa ellenére a
közösség peremére szorult. Barátnõje, Gerda ezt látva,
amikor csak lehetett visszafogta. A nagyobb értekezlete-
ken egymás mellett foglaltak helyet, s amikor valamiféle
vita volt kialakulóban, s Erika éppen felcsattant volna,
akkor Gerda igyekezett csillapítani. Elõször csak a karját
érintette meg, s odasúgta: „Nyugi, ne indulatoskodj!” – Ez
néhányszor hatásos volt, de elõfordult olyan este is, hogy
határozottabban kellett közbelépnie. Ilyenkor félhango-
san mondta, úgy, hogy a körülöttük ülõk is hallják: „Most
nem akarsz szólni, mert az indulatod elvisz! Nem kell vagdal-
koznod!” – Akik ezt hallották, hálásan néztek Gerdára.
Ám az is elõfordult, hogy Erika nem figyelt a tanácsra, s a
helyérõl felpattanva elmondta, inkább elharsogta a véle-
ményét. Azt mindenki tudta, hogy több dologban is iga-
za van, de sajnos mindig személyeskedõvé, pontosabban
kioktatássá vált a hozzászólása. Épp a szubjektivizmus
miatt Erika mesteri módon terelte el a lényegrõl a figyel-
met.

Ahogy az évek múltak, úgy egyre nehezebben sikerült
jobb belátásra bírni Erikát. 

Ebben a tanévben a félévet értékelõ értekezlet sokak
emlékezetében maradandó nyomot hagyott. A hagyo-
mányoknak megfelelõ módon a szakmai munkaközös-
ségek kezdték a félévi munka értékelését. Gerda, mint
az alsó tagozat képviselõje kiállt, s a meghatározott idõ-
keretet felhasználva elmondta azt a beszámolóját, ame-
lyet korábban a kolléganõivel egyeztetett. Sorra kerül-
tek az eredmények, a gondok, meghatározták a máso-
dik félév feladatait is. Igényes, reális volt az elemzés, a
beszámolóra mindenki figyelt. S amikor Gerda záró-
mondata elhangzott, „köszönöm az együttmûködést, vá-
rom a további segítséget!” – akkor Erika felpattant, nem
volt a közelében olyan kolléga, aki visszatartsa, s indu-
lattól túlfûtött beszédbe kezdett. A hozzászólásában a
tanító nehezményezte, hogy az iskola eszközparkja nem
fejlõdik, sõt tönkremegy. „Senkinek nem jut eszébe a pót-
lásról gondoskodni. Lassan középkori körülményekhez té-
rünk vissza. Ezt korábban is elmondtam, de a beszámoló er-

re természetesen nem tért ki. Elvárom a munkaközösség-
vezetõtõl, hogy reális beszámolót adjon, és ne torzítson! Bár
ez így többek igényét kielégíti, de nem azokét, akik igényes
munkát akarnak végezni!” – A hallgatóság döbbenettel
hallgatta az indulatos hozzászólást, senki nem szólt sem-
mit. Kínos, néma percek következtek. Végül Gerda szó-
lalt meg: „Sajnálom, hogy a beszámolómban nem kapott
nagyobb hangsúlyt az említett probléma, de ez olyan általá-
nos gond, amely nem csupán az alsó tagozaton jelentkezik.
Gondoltam, más is említést tesz errõl. Optimista ember va-
gyok, ezért úgy gondolom, a vezetõség kezeli ezt az általános
gondunkat.” – Erika, aki még állt, csak erre a mondatra
várt. Már mondta is: „Az a vezetõség, amely csak az iro-
dájában érzi jól magát, az nem is tud semmirõl! Ezért hibás
a beszámoló! A magam részérõl nem is fogadom el!” – Eri-
ka elégedetten ült le. „No, ez is megvolt!” – jött egy ész-
revétel a sorok mélyérõl. Gerda körbenézett, halkan a
következõket mondta: „Kollégám elégedetlen a munkám-
mal, ezért azonnali hatállyal leköszönök a munkaközösség-
vezetésrõl. Köszönöm az eddigi bizalmat.” – A félévi érte-
kezlet elõre eltervezett menete felborult. Mindenki
Gerda mellé állt, Erika a véleményével egyedül maradt.
Többen is szerették volna Gerdát lebeszélni a lemon-
dásról, nem sok sikerrel. 

Az értekezlet után Gerda odalépett Erikához, s hal-
kan, de határozottan a következõt mondta: „Fogalmam
sincs, mi a kifakadásod oka. Azt tudd, vérig sértettél. Néhány
kritikusnak vélt mondatoddal két évtized barátságát rombol-
tad le. Befejeztük, lezártuk, semmi közünk egymáshoz!” –
Erika válaszára Gerda már nem volt kíváncsi. Ellépett,
kisietett a terembõl. 

A félév úgy telt el, hogy a két egykori barátnõ nem
szólt egymáshoz, kerülték a találkozást. Sokan mondják
az ismerõsök között, ezt a kapcsolatot már nem lehet
rendbe hozni. Kár, mert mindketten vesztesek!

Barátság születik
Könnyû, vagy nehéz barátra lelni? Ki az igazi barát? A

barát az mindig segít, mindig jelen van? Az igazi barátság
egy életre szól? – Milyen sok kérdés merül fel akkor, ami-
kor ezt a témát boncolgatjuk. Minden pedagógus jól tud-
ja, hogy a gyerekek – különösen kisiskoláskorban – köny-
nyen kötnek barátságot, de azzal is számolnak, hogy ezek
a barátságok nem egy életre szólnak. Rövidebb idõtarta-
múak, törékenyek. Apróságok okozhatják egy barátság
felbomlását, egy kis duzzogás, néhány könnycsepp, s az
ügy lezárul. S lehet, hogy éppen egy ilyen szakítás terem-
ti meg a következõ barátságot. 

Éretté kell ahhoz válni, hogy a klasszikus barátságok
megköttessenek. Mindannyian tudjuk, hogy a mély ba-
rátság felelõsséget jelent. Mert adni éppúgy kell, ahogy
az elfogadást is meg kell tanulni. Az igaz barátság sok
mindent elbír, de épp ebben a kötõdésben meg kell élni
azt is, hogy a szavaknak, a tetteknek súlya van. Ezért fon-
tos és szükséges az érettség. 

Péter másodikos, Hanna negyedikes, testvérek. Sze-
retõ családban nevelkednek. Hanna kissé anyáskodó
természetû, s ennek Peti sok-sok elõnyét élvezi. Hanna
baráti köre meglehetõsen széles. Vannak benne egykori
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óvodai társak és jelenlegi iskolatársak, de a szomszéd gye-
rekek is ideértendõk. Valaki mindig van Hannánál és ez-
zel együtt Petinél is. A gyerekeknek volt honnan tanul-
niuk ezt a nyitottságot, a szülõk is ilyen befogadók. A fel-
nõttekhez elsõsorban segítségért jönnek az ismerõsök.
Van, aki tanácsért ugrik be, van, aki örömét osztja meg,
és van, aki csupán egy csésze kávé mellett folytatott be-
szélgetésért teszi tiszteletét a Molnár családnál. Ez a moz-
galmasság valamiféle nagy-nagy derût is jelent a család
életében.

Míg Hannát sok-sok társ veszi körül, addig Peti kissé
bizonytalanabb. Örül mindenkinek, aki vele játszik vagy
beszélget, de a kezdõ lépéseket nehezen teszi meg. Han-
na erre a bizonytalanságra jól ráérzett, s amikor egy-egy
társát meghívta, akkor a következõ szavakkal invitálta a
vendégeit: „Várjuk az öcsédet is!” – Persze jöttek a gyere-
kek. Hanna szervezte a programot. Míg õ a barátnõivel
játszik, addig a fiúk a másik szobában vannak. Elõkerül-
nek Peti féltett kincsei, s ragyogóan telnek a délutánok. 

Hanna legkedvesebb barátnõje Dia. Ez a barátság az
iskolában szövõdött. Hamar eljutott a két lány a meghí-
vásig. Mondanom sem kell, hogy Hanna tette meg az el-
sõ lépést. „Akkor várlak szombat délután!” – búcsúzott el
pénteken Diától Hanna. – „Ugye, várhatjuk a testvéredet
is?” – Dia elsápadt, az arcáról lefagyott a mosoly. – „Nem,
õt nem hozom. Õ beteg, Attila nem jöhet!” – Hanna elcso-
dálkozott, de nem tulajdonított nagyobb jelentõséget a
visszautasításnak. Úgy képzelte, hogy a kisfiú bizonnyal
lázasan fekszik otthon, ahogy ez minden családban idõ-
rõl idõre elõfordul. 

Elérkezett a szombat délután, a megbeszélés szerint
Dia megérkezett. A kislányt az édesanyja kísérte át. Jó
alkalom volt ez arra, hogy a felnõttek összeismerkedje-
nek. Petihez nem jött vendég. A fiú nem esett kétségbe,
örömmel ült le a tévé elé, ahol a kedvére való filmet kap-
csolhatta be. A lányok jól elvoltak. Amikor elérkezett
az idõ, akkor Dia és édesanyja elköszöntek, s indultak
haza. „Remélem, legközelebb Attila is átjön hozzánk!” –
mondta búcsúzásként Hanna. A mondatra nem érke-
zett válasz.

Hanna és Peti családjában a vacsorák különös szertar-
tással zajlottak. Mindenki az asztal köré telepedett, s az
eltelt napról beszélgettek. Ezen az estén az anyuka kezd-
te a beszélgetést: „Hanna, nagyon örülök, hogy meghívtad
Diát és az anyukáját. Kedvesek, jól is érezték itt magukat.
Nincs könnyû életük. Attila nem úgy beteg, ahogyan azt te
képzeled. A kisfiú fogyatékosan született. Annyi idõs, mint a
mi Petink, de egy rendellenesség következtében nem tud min-
dent megtanulni. Úgy nevezik ezt az állapotot, hogy Down-
kór.” – A beszélgetés során a szülõk mindent elmondtak
errõl a rendellenességrõl. Azt sem titkolták el, hogy At-
tila szereti a kortársait, s jól lehet vele játszani, de ha egy
játéknak szabályai vannak, akkor azt türelmesen kell el-
magyarázni. „Tudjátok, errõl is beszélgettünk Dia anyuká-
jával.” – Peti gyorsan reagált. „Jöjjön át Attila is, majd én
gondját viselem!”

A következõ hétvégére Molnárék meghívták a teljes
családot. Jött Dia, Attila és a szülõk. A belépéskor a ven-
dég kisfiú arcán mosoly ült, a felnõtteknek kezet nyúj-
tott, nagyon különös volt ez a jelenet. Majd Petihez for-
dult, akit átölelt. Az üdvözlés ezen módja meglepte Petit,
de viszonozta a gesztust. Attilát az édesanyja kísérte be a

fiú szobájába, a következõket mondta: „Attila, ne vegyél
elõ minden játékot! S ha valamivel már nem akarsz játszani,
azt Peti segítségével rámold össze!” – Attila mindent meg-
ígért, s elkezdõdött a játék. 

Peti rendkívül készséges volt. Attila minden kérését
teljesítette. A két gyerek játékán nem lehetett észre-
venni, hogy ez az elsõ találkozásuk. Attila leginkább a
Lego-építést élvezte. Több alkalommal is elõfordult,
hogy egy-egy elemet nem talált, s ekkor Peti azonnal se-
gített. Az elkészült háznak együtt örültek. De játszottak
mással is. Amit Peti észrevett, az csupán annyi volt, hogy
Attila kevésbé türelmes, mint korosztályának tagjai. Ha
valami elsõre nem sikerült, akkor a további játékhoz
már nem volt kedve, s másba kezdett. Édesanyja egy-
szer-egyszer bejött, s örömmel nyugtázta, hogy a két fiú
jól megvan. A felnõttekhez visszatérve a következõt
mondta: „Ati jól érzi magát, nem sír, nem nyafog. Egymás-
ra találtak a fiúk!” 

A délután eltelt, s a vendégek készülõdtek. Attila az
elsõ szülõi szóra az elõszoba felé indult. Ez is meglepõ
volt, hiszen más vendég gyerekek húzták az idõt, kérlel-
ték a szülõket a játékidõ meghosszabbítására. A fiú a
szülõi utasításnak eleget tett, s már öltözködött is. Peti
pedig segített neki, õ volt a magasabb gyerek, így köny-
nyebben elérte a fogason lógó kabátot és sapkát. A bejö-
vetelkor oly szokatlan üdvözlési formát ismét alkalmaz-
ta Attila, a felnõttekkel kezet fogott, Petit átölelte, Han-
nától csak felszólításra köszönt el. Már nyílt az ajtó, ami-
kor Attila visszafordult, s így szólt: „Anya, ide máskor is
eljövünk, itt jól lehet játszani, és Peti a barátom.” – Ennél
nagyobb elismerést nem kaphatott volna Peti és a csa-
ládja sem. 

Az összerámolás nem volt sürgõs, az anyuka a családot
a felnõttek szobájába terelte, szerette volna a fia vélemé-
nyét a délutánról hallani. „Hogy éreztétek magatokat a
vendégeitekkel?” – kezdte a beszélgetést. „Dia nagyon ara-
nyos, jót beszélgettünk. Alig várom, hogy újra együtt legyünk”
– értékelte a délutánt Hanna. Peti hallgatott, hallgatott.
Látszott, nagyon komoly gondolatok foglalkoztatják.
Nem siettették a szülõk. Egyszer csak, mint egy komoly,
öreg bölcs szólalt meg: „Nagyon jó volt Attilával. Engem az
nem zavar, hogy egyszer-egyszer ismételni kell valamit, ha ki-
csit lassabban is, de megtanulja. Ha már meg tudja csinálni,
akkor az neki hatalmas öröm. Ugye milyen szép házat állított
össze? És meg is köszönte, hogy segítettem neki! Olyan, mint-
ha egy kicsit fiatalabb gyerekkel játszanék. Örülnék, ha gyak-
ran eljönne hozzánk. Nekem õ lesz az igazi barátom. Örülök,
hogy megértjük egymást.” – Ez az összegzés megnyugtatta a
szülõket. Peti elégedettsége visszajelzése volt az õ nyi-
tott, barátságokat fenntartó, mûködtetõ eszméiknek. És
Péter korát meghazudtoló módon, érett felnõttként vi-
selkedett akkor, amikor Attila értékeit felmérte, és ba-
rátról, barátságról döntött. S a barátság alapelvét, a köl-
csönös megérést megfogalmazta.

Hanna és Dia, Péter és Attila, valamint a szülõk barát-
sága az elmúlt bõ fél évben megszilárdult. Ebben a kap-
csolatban mindenki jól érzi magát. Attila a saját közössé-
gében örömmel meséli el, hogy az igazi barátjával milyen
jókat játszik, Peti sem gondolja másképp. Megszilárdulni
látszik egy értékes kapcsolat.

Valahol itt, az elfogadásnál kezdõdik el az igazi barát-
ság.
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Nagymamák
Esetünkben az anyai és az apai nagyszülõk elégelték

meg a dolgot. Azért õk, mert a válófélben lévõ szülõk in-
kább egymással vannak elfoglalva, így a két lányunoká-
juk velük tölti a legtöbb minõségi idõt. Bár, még ez sem
egészen pontos így…

A nagyobbik leány – aki februárban múlt tizenegy éves
–, rendszerint Piri nagyinál, az apai nagymamánál szo-
kott víkendezni. Õ elõbb ment nyugdíjba, mint Kati, a
másik nagymama, ezért neki az idõsebb unokával sokkal
régebbi és mélyebb érzelmi kapcsolata van, mint annak
ötéves húgával. Rögtön hozzáteszi, ez persze nem jól van
így, de valahogy így alakult.

Pár hete a két nagymama szinte egyszerre ébredt rá,
nagy a baj. Akkor, amikor hosszú idõ után végre egy va-
sárnapi ebéd alkalmával mindannyian együtt ülték kör-
be az asztalt, és feltûnt nekik a két kislány közötti kiáltó
különbség. Összenéztek és azonnal hathatós lépésre
szánták el magukat, annak érdekében, hogy legalább az
unokáik ne menjenek rá a szülõk elhúzódó civakodásá-
ra. Merthogy a bajok eredetét mindketten a család fe-
szült légkörében látták.

A szülõk
Velük csak hetek múlva, nagy nehezen sikerült egy ta-

lálkozót egyeztetnem, mindketten olyan elfoglaltak. Úgy
mondták – éppen a lányokra tekintettel –, jobban teszik,
ha „elhúzzák” a válást, mert úgy gondolják, nem célszerû
hirtelen elválasztani a testvéreket, igaz, ez csak végsõ
megoldásként került szóba közöttük. 

Azt találták ki, hogy a szétváláshoz vezetõ, fokozatos
átmenet érdekében az idõsebb lány hétvégenként Piri
mamához megy, ahogy addig is történt, és ott együtt le-
het az édesapával. Ezalatt az ötéves Kati nagymamánál
tölti a hétvégéjét az édesanyával.

Arra a kérdésre, hogy ezek a hétvégék milyen jellegû él-
ményeket nyújtanak az egymástól elválasztott lányoknak,
kínos gondolkodás után, csak nagy nehezen bökték ki: va-
lójában kéthetente vannak a gyerekkel, mert mindketten
vágynak privát kapcsolatra is, egy másik partnerrel.

További érdeklõdésemre, hogy miért nem együtt – és
kéthetes váltásban – szervezik a család életét, arra hivat-
koztak, hogy a nagyszülõk lakásmérete és életvitele miatt
õk csupán egy-egy unokát tudnak kényelmesen fogadni.

Ez volt a korábbi gyakorlat is, bár azt – látható bûntudat-
tal – elismerték, hogy a hétvégi különválasztás ellen a lá-
nyok annak idején határozottan tiltakoztak.

A hétköznapok
Amikor egy átlagos hétköznap menetérõl érdeklõdtem,

az addig kulturáltan válaszoló többdiplomás szülõk körül
felizzott a levegõ, felerõsödtek az indulatok, olyannyira,
hogy jobbnak láttam külön-külön meghallgatni õket. 

Az édesapa szerint idegtépõk a reggelek, mert neki kell
indítani a lányokat óvodába, iskolába. Mivel csak ki-
lencre kell beérnie a munkahelyére, a lányokat fél hét-
kor kelti.

(A felesége mindennap hatkor indul a vidéken lévõ
munkahelyére, de elõtte azért elkészíti számukra a regge-
lit és a lányok tízóraiját.) 

A nagyobbikkal semmi gond sincs, mindent elvégez
magától, de a kicsire, gyakorta „rájön” ilyenkor a játsz-
hatnék, amivel az õrületbe kergeti az apukát. Például el-
dugja a cipõjét, vagy valami más, az évszak miatt kihagy-
hatatlan ruhanemûjét, amit csak hosszas keresés után
találnak meg nõvérével. Közben apjuk vérnyomása és
hangereje is egyre nõ, néha már fenyegetést is kilátásba
helyez, amin a kis „boszorkány” jókat derül, majd egy
édes kacaj kíséretében – hipp-hopp – elõvarázsolja a ku-
tatott holmit. Szülõként kényelmetlenül érzi magát a
gyerekei elõtt, mert annyira kiborítja õt ez a felfordulás.
Igazán azt sem érti, miért pont hétfõnként gyakoriak ezek
a bosszantó nõi szeszélyek.

Ezek után persze mindenki feszülten indul el otthon-
ról. Az idõhúzás miatt gyakran a nagyobbat sincs ideje az
iskoláig elkísérni. Nagyon sajnálja, mert látja rajta,
mennyire szomorú ezért. Az intézményig tartó rövid séta
alatt volt módjuk személyes élményeikrõl és érzéseikrõl
beszélgetni. 

Utolsó kérdésemen sokáig törte a fejét az informati-
kus apa, majd kibökte: legutoljára négyszemközt, meg-
hitt légkörben a nagyobbik lányával, úgy fél éve beszél-
getettek. Arra is épp azután került sor, hogy bejelentet-
ték lányaiknak a válási szándékukat. Célja az érzelmi
megerõsítés lett volna, miszerint a jövõben is ugyanúgy
szeretni fogja, mint addig, bár így utólag visszaemlékezve
– részérõl – ez kevésbé meggyõzõen sikeredett. A tizen-
egy évest annyira felzaklatta a hír, hogy heves sírásba és
görcsös öklendezésbe torkollott a beszélgetésük.

Markovits Judit

Mindannyian azt szeretnénk, hogy a felnövõ generációk tagjai egészséges
lelkületû és jó fizikumú emberekké váljanak. Idõrõl idõre olyan határozatok
születnek kormányszinten, amelyek mind ezt célozzák. Mégis azt tapasz-
taljuk, egyre több a kedvetlen, fáradt tekintetû, unott arcú fiatal, aki gör-
nyedten jár ferdén kitaposott cipõjében. Érthetetlen a kívülálló számára,
vajon mi nincs rendben egy középosztálybeli gyermek életében?

Néma üzenetek
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Az édesanyára hárultak a hétköznapok délutáni és es-
ti rutinjai. Mint egy jól bejáratott menetrendet, egymás
után sorolta: iskola után egy kis kerülõ a játszótér felé, a
mozgásuk érdekében, utána vásárlás, majd otthon lec-
keellenõrzés, vacsora, fürdés, mese, korai fektetés, alvás. 

– Minden ilyen simán megy, ahogy most elhangzott? –
kérdeztem.

A száját kicsit elhúzva, lekicsinylõen utalt férje neve-
lési módszereire, majd hozzátette: tud a reggeli cirku-
szokról, de vele ilyet nem mer megtenni a kicsi. Belõle
senki sem csinálhat bohócot!

Késõbb elismerte, hogy azért a játszótér elhagyása elég
nehézkes, de olyankor némi jutalom kilátásba helyezésé-
vel könnyebben hazaindulnak a lányok. 

– Mivel vesztegeti meg õket?
Azonnal kikérte magának, ez nem megvesztegetés! Leg-

feljebb rugalmas kompromisszum alkalmazása a részérõl,
egy közeli cukrászdában. A kicsinek akkora az étvágya,
hogy rendszerint a testvére sütijébõl is kér egy-két falatot.
A nagyobb meg, aki egy csupa szív leányzó, mindig ad neki. 

Látszik a kicsin, milyen haspók. Már a háziorvos is el-
küldte õt a túlsúlya miatt néhány vizsgálatra, de szeren-
csére nincsen semmiféle egészségügyi problémája. Hiá-
ba, Kata nagymama nagyon finoman süt-fõz, naponta
akár többször is. Hétvégeken, amikor vele van a kicsi,
szinte folyamatosan eszik. Természetesen Kata mama
mindig küld a nagyobbik unokájának is a finomságokból,
de a húga még arra is rájár.

Különben õ is úgy látja, a lányok erõsen ragaszkodnak
egymáshoz, bár külsõleg és belsõleg teljesen eltérõ tulaj-
donságúak. 

Az édesanya figyelme inkább a kicsire irányul, a na-
gyobbal bensõségesen már rég beszélgetett. Közös prog-
ramja a lányaival alig volt. (Lehajtott fejjel, hosszan el-
gondolkodott, és ráébredhetett, hogy ez utóbbi szavai
mögött milyen mulasztása rejtõzik.)

Mentséget abban találhat, hogy a nagyobbik önállóbb,
okos, kitartó az iskolai feladatok megoldásában. Kitûnõ
tanuló egy magas oktatási színvonalú iskolában. Vele
semmi gond, azon kívül, hogy zárkózott, mint az apja. El-
lentéte az ovis húgának, aki bezzeg igazán cserfes. Bárki-
vel könnyen teremt kapcsolatot, elég a vörös loknijait
megráznia és máris mosolyognak rá az emberek, olyan
szép és vidám, bújós kislány.

Találkozás a testvérpárral
A kicsi igazi huncut, arcán mély griberlikkel, nagy bar-

na szemekkel. Valóban jó húsban van, bár kövérnek még
nem mondható. Kérésemre ügyesen lerajzolta a család-
ját. A lap bal felén az apja kézen fogva áll a nõvérével, a
másik felén õ maga, a „mamijá”-val. A rajz két felén álló
párok között nincs közvetlen kapcsolat. A kezek nem ér-
nek össze, mégis középen a lányok közelebb állnak egy-
máshoz. Jellemzõen a szülõk kifelé tekintenek a képbõl.
Az alakok arányosak és színesek, a részletek a kicsi lány
életkorának megfelelõen kidolgozva. Találkozásunkkor
hamar feloldódott az ovis, rajzolás közben folyamatosan
kommentálta a tevékenységét.

A nõvére megismerésekor erõsen igyekeztem kontrol-
lálni érzéseimet, mert nagy szükség volt rá. Ilyen vézna
lánykát rég nem láttam! Elmondása szerint õ „rossz evõ”,

ezért sovány, amit a családja régóta elfogad, emiatt orvos-
nál nem jártak. Apja szerint õ is magasra fog nõni, tõle örö-
költe az alkatát és tisztában van azzal, hogy ahhoz sokkal
több fõzeléket, húsfélét, gyümölcsöt kellene ennie. Dél-
utánonként a testvérével viszonylag sok süteményt legyûr.
(A kedvencei közül vagy tízféle süteményt megnevezett.)

Kezdetben csendesen, kicsit visszafogottan mesélt
magáról. Végig intelligensen fejezte ki gondolatait, idõn-
ként rám nézett hosszasan kémlelve: vajon folytassa-e
még, valóban érdekel-e, amit nekem mond? Kis biztató
bólintásomra aztán újra belelendült. Kitûnõ tanuló,
mégis elégedetlen önmagával. Otthon sohasem kap pozi-
tív megerõsítést szüleitõl, akik – mint mondta – nem érnek
rá vele foglalkozni. Elsõszülöttként tõle több megértést
várnak el. Gyakran nem is igyekeznek eltitkolni elõle a
veszekedéseiket, mert úgy gondolják, képes elviselni,
hisz õ már nagylány. Helyzetét az is nehezíti, hogy a test-
vére nagyon szép, õ meg „csúnyácska”, ahogy a nagyapja
néha szólítja is. (Ekkor peregni kezdtek a könnyei.) 

Amint összeszedte magát, azzal folytatta, hiába ér el
kiváló eredményeket, és segítõkész odahaza, mégis mel-
lékszereplõként kezelik. Rendszerint pesztrának használ-
ják, különösen reggelente, amikor az apjának elfogy a tü-
relme, de mégse akarja a kisebbet megütni. Így neki kell
rábírnia a testvérét az együttmûködésre. Õ is utálja a
hétfõi jeleneteket, amikor a hétvégén a nagymama által
agyonkényeztetett testvére nem akar szót fogadni az ap-
jának, akit szerinte így akar bosszantani, mi több, büntet-
ni azért, mert el akarja hagyni az édesanyjukat.

Ennél a pontnál megállt, de látta, várok még a folyta-
tásra. Õ a feszült otthoni légkör miatt nem tud enni. Any-
ja, nagyanyja állandóan unszolják, de sehogy se megy. 

Az apja már felhagyott a kínálgatással, mégis, ha este
magához hívja az asztalhoz, amikor nagy ritkán otthon
vacsorázik, akkor hajlandó a kedvéért néhány falatot le-
nyelni. Meglepetésemre pontosította, kanállal etetve,
ahogy kicsi korában tették. 

Felismerve ezt a „rossz szokását”, az iskolában az egyet-
len barátnõje, és/vagy a napközis tanító nénije is adogat-
ják a falatokat a szájába. Ezért a többiek csak Fiókának
hívják. Különben ott senki sem ellenséges vele, hiszen
kérés nélkül is szívesen segít bárkinek. Szeret iskolába
járni, ahol társai kedvelik, elismerik a jó eszéért.

Otthon annak örül a legjobban, ha hagyják önállóan
alkotni a szobájában. Ruhákat tervez a babájának, és sze-
ret még díszeket, bábot, párnát, apróbb használati tár-
gyakat készíteni textíliákból. Örömmel meséli, néhány
nap múlva saját kiállítása lesz alkotásaiból az iskolában.
A megnyitóra meghívta a nagyszüleit is. (Feltûnt, min-
dig egyenrangúként emlegette a nagymamákat, õ soha
nem tett különbséget közöttük.) Ennél a pillanatnál fel-
ragyogott és áradt belõle a szó. Lesz ének hangszeres kí-
sérettel, és eljönnek a többi napközis csoportból is az ese-
ményre. Maga álmodta meg a falak díszítését, amiben
majd az osztálytársai is segédkeznek. (Közben folyama-
tosan fürkészett, még mindig érdekel-e, amirõl mesél.)

Fontos pillanata volt addigi életének, amikor rátalált
erre a kifejezési módra. Éreztem, milyen erõs motivációt
jelent a számára a textilmûvészet. Elõ is rántott a táská-
jából néhány darabot, bizonyítandó milyen ügyes és kre-
atív munkái vannak. Végül megígérte, szívesen eljön
hozzám beszélgetni máskor is.
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Elfogadhatatlan
Mind a kicsi, mind a nagyobbacska lány evési szokása-

ikkal üzenni kívántak környezetüknek. Sajnos, szüleik
nem megfelelõen vették az adást, a kicsi üzenetét is csak
a testvére értelmezte a jól: „játékaival” büntetni akarja
az apját. Örökös étvágya az elmaradt apai szeretet iránti
vágyára utal.

A nagyobbik esetében viszont a szülõk „süketek és va-
kok” voltak. Pedig õ igazán átérezte a közelgõ vihart, ne-
vezetesen azt, hogy pillanatokon belül semmivé válhat
kettejük biztonsága a családban. A szülõk addig is soroza-
tosan rossz döntéseket kényszerítettek rájuk, különösen,
amikor a hétvégekre elválasztották õket egymástól. Mi-
csoda önzõ megoldás ez! Felnõttként senki sem hivat-
kozhat egy gyerek szófogadatlanságára vagy akaratossá-
gára, mert azok ösztönös vészjelzések. 

A nõvér már kóros, jól látható soványsága, de a kicsi
falánksága is azt üzente szüleiknek: vegyetek észre ben-
nünket is!

Az örökös idõszûke, és az abból következõen elmaradó, de
a számukra szükséges szülõi figyelem hiánya veszélyeztetik a
gyermekek személyiségének fejlõdését, valamint önbecsülés-
ük koruknak megfelelõ alakulását.

A szülõk figyelmét rá kellett irányítanom arra is, hogy
a családi életbõl fakadó szorongásai elvezethetik a lá-
nyukat az evészavar súlyosabb fokáig, ami már komoly
betegségnek számít. Amennyiben a családi légkör nem
változik, a lányuk folytatni fogja az önként vállalt éhe-
zést, ami ebben az életkorban különösen veszélyes. Hi-
ánybetegségek léphetnek fel szervi szövõdmények kísé-
retében.

(Az anorexia nervosa súlyos, függõségen alapuló betegség,
melynek egyfajta testképzavar a lelki háttere. Késõi felismeré-
se és a terápia halogatása miatt akár halálos kimenetelû is le-
het, amikor a szervezet normális mûködését már nem lehet
helyreállítani.)

Érthetetlen, hogy testsúlyproblémájával miért csak a
kisebb gyereket vitték eddig orvoshoz, miközben a na-
gyobbik lányuk a korosztályához képest láthatóan elma-

radt testi fejlõdésében, és ezt az iskola orvosa már több-
ször javasolta.

Ellensúlyok
Váláskor a gyermek mindig áldozata a körülmények-

nek. Nincs jó válás, bármennyire is hangoztatják a szülõk
a saját megnyugtatásukra, mert abban a gyerekek mindig
elveszítenek valakit, valamit. A kisebbek különöskép-
pen, mivel még beleszólásuk is alig lehet a dolgok mene-
tébe. Tiltakozásuk kifejezésére ezért folyamodnak egyéni
jelzésekhez. A nagyobbik testvérlány soványka testével, a
kisbabás etetés szokásának visszaidézésével régóta a szü-
lõk törõdését óhajtotta elérni. Szeretné, ha a családja
túlélné ezt a válságot, és a szülei végleg kibékülnének,
hogy „minden legyen úgy, ahogy régen volt”.

Ma a nevelõintézmények mentálhigiénés szerepe óri-
ási. A pedagógus a korai „vészjelzéseket” felismerve, na-
gyon sokat tehet annak érdekében, hogy a gyermekek –
a családban megtépázott – biztonságérzete ne vesszen el.
E szándéka, beleérzõ képessége és tudása segít kiteljesed-
ni nevelõi létét.

Az óvodában és az általános iskolában mindenkinek
éreznie kell, hogy nevelõjéhez bátran, bármikor fordul-
hat, mert õ az, akitõl minden idõben bizonyosan támoga-
tásra számíthat. 

Történetünk két gyermekszereplõje is ennek köszön-
hette, hogy személyiségük fejlõdésének folyamata a meg-
választott eljárások, mi több, a sikerek biztosításával foly-
tatódott. Elmondhatjuk, a hatékony pedagógiai módsze-
rek képesek ellensúlyozni a válság okozta traumákat, ami-
nek a kislányok csupán elszenvedõi voltak.

Minél inkább elhúzódik ez a nehéz idõszak, a bizton-
ságvesztés folyamata, annál jobban megviseli a család
minden tagját, különösen a gyerekeket. Akik érzéke-
nyebb lelkületükkel már sokkal korábban megérzik, ha
odahaza „nincs valami rendben”, mint az a szülõkben tu-
datosulna. Tapasztaljuk, a gyerekek sokkalta többféle sí-
kon és módon fejezik ki örömüket, bánatukat és vágyai-
kat, mint a felnõttek.

Demeter Katalin Pszichológia 
a tanítási órán 9.
A beszédképesség fejlõdésének
egyik akadálya

Gyakran elhangzik, hogy tanulóink nem tudnak beszél-
ni. Az alacsony szintû beszédképesség okát pedig igen so-
kan abban látják, hogy a túlzott írásbeli munka, a fel-

adatlapok kitöltögetése veszi el az idõt a beszéd gyakor-
lásától. A különös csak az, hogy nemcsak a beszéd, ha-
nem az írásképesség alacsony szintjérõl is szólnak a pana-

! ! !
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szok. Márpedig az írásbeliségnek, a képesség–tevékeny-
ség adekvát kapcsolata alapján, ezt fejlesztenie kellene.
Bármilyen elterjedt is az a nézet, hogy a beszéd fejletlen-
ségének az írásbeliség az oka, érdemes közelebbrõl meg-
vizsgálni ezt a vélekedést. Széles körben elterjedt néze-
tek bizonyulhatnak hamisnak, mint ahogyan az sem volt
igaz, hogy a gyenge olvasásért a globális (szóképes) olva-
sástanítás volt felelõs. Már régen nincs szóképes olvasás-
tanítás, de az olvasásteljesítmény tovább romlott.

Elõször is vizsgáljuk meg, korábban beszéltek-e a ta-
nulók! Évtizedekre visszamenõen számos vizsgálatból
kitûnik, hogy nem. G. Clauss és H. Hiebsch 1958-ban
végzett vizsgálata azt mutatta, hogy egy-egy tanítási órán
a pedagógus átlagban 2100 szót használt, a mintegy 35-
40 tanuló összesen 530 szót. A mérés kimutatta, hogy
vannak nevelõk, akik az összes elhangzó szó 90%-át ad-
ják, s csupán 10% a tanulók „részesedése”. 

Szokolszky 1965 tavaszán végzett vizsgálata szerint a
tanulók csak az egy-két mondat terjedelmû közléseikben
érik el (együttesen) a tanári közlések számát. Az ezt meg-
haladó terjedelmû beszédben már a tanári részvétel 89%,
s csupán 11% jut a tanulókra. Hasonló adatokról, a ta-
nulói beszéd hiányáról számolt be Okon, Tausch, Kiss Á.,
Lénárd F. és mások. A beszéltetés szándéka és látszata
volt (van) meg csupán a kérdve kifejtõ és a beszélgetés
módszereinek alkalmazásában. A látszatot az is fokozta,
hogy a rövid terjedelmû tanulói megnyilatkozás számos-
sága elérte ugyan a tanárét, de tudni kell, hogy a tanulók
közötti megoszlása szélsõségesen fordul elõ. Egyes tanu-
lók gyakran szólalnak meg, más tanulók hétszámra nem
hallatják a hangjukat.

A második probléma elméleti, elvi kérdés. Vajon az
írásbeliség akadálya-e a beszéd fejlõdésének? Vegyük
elõször is figyelembe a képességek, s így a kommunikáci-
ós képességek hierarchikus jellegét. Elsõ szinten helyez-
kedik el a beszéd, amely már maga is többszintû az egy-
szerû közlésektõl a magas színvonalú szónoklatig. A be-
szédre épül az olvasás, s a kommunikációs képességek
csúcsán helyezkedik el az írás. A képességek és a képes-
ségszintek egymásra épülésébõl következik, hogy aki ír,
az egyúttal a beszédet, ti. az írott beszédet is gyakorolja. S
ezzel azt is kifejeztük, hogy a beszéd nemcsak szóbeli, ha-
nem írásbeli is. Pszichológiai tapasztalat, hogy aki írni
tud, az általában beszélni is tud. Fordítva ez nem igaz: aki
beszélni tud, igen gyakran nem tud írni. Úgy tûnik, hogy
az írásbeli beszéd gyakorlása nem ronthatja az élõ beszéd
képességét.

A harmadik probléma: nézzük meg, mit írnak a tanu-
lók. Az óriási tanulói segédlethalomból találomra kivá-
lasztottam egy anyanyelvi feladatlapfüzetet, és találomra
kinyitottam. Az oldal egy kiváló magyar költõ vidám, ze-
nei, a gyerekek körében igen kedvelt versét tárgyalja ösz-
szesen hét feladat során. Nézzük meg a feladatokat az
írásbeliség szempontjából!

Az elsõ feladat arra szólítja fel a tanulót, hogy a közölt
hét ábra közül jelölje meg azt, amely dolog a versben
elõfordul. A gyerek írásmunkája a jelölés színezéssel. A

második feladatban hat adott szó közül azokat kell alá-
húzni, amelyek rokon értelmûek a vers egyik adott sza-
vával. Az írásmunka három szó aláhúzása. A harmadik
feladatban meg kell állapítani, hány mondatból áll az ol-
vasott vers. Az írásmunka egyetlen számjegy leírása. A
negyedik feladat a vers egyik fogalmának értelmezésé-
hez járul hozzá, karikával kell megjelölni azt a tulajdon-
ságot, amely megfelel a feltételezés szerint ismeretlen
szónak. Az írásbeliség egy karika leírását jelenti. A hato-
dik feladatban két fogalmat kell egy-egy jelzõs szerkezet
kimásolásával „értelmezni”. Itt kétszer két szót másol a
tanuló. A hetedik feladat arra ad utasítást, hogy a tanu-
ló verssorokat húzzon alá a feladatban közölt nyolc kép-
nek megfelelõen. Az írásbeliség tehát sorok aláhúzásá-
ban nyilvánul meg.

Kihagytam a felsorolásból az ötödik feladatot, amely
olvasástechnikai feladat, s egyáltalán nem is való tanulói
segédletbe. A szerzõ átveszi a tanító feladatát, a tanulón
keresztül „súg” neki. Igazi, és a tanulói segédletekben
gyakran elõforduló kommunikációs zavar. 

Felsoroltam egy kitûnõ vershez kapcsolódó hét fel-
adatot. Hat feladat esetében kellett íróeszközt kézbe ven-
ni, s valamilyen grafikus munkát végezni; ez volt színe-
zés, aláhúzás, karikával jelölés stb. Egyetlen feladatban
jelent meg a nyelv, ez is egy-egy szószerkezet reprodukci-
ója volt csupán. A válaszok sem szóban, sem írásban nem
kapcsolódtak nyelvi struktúrákhoz. 

A jelenséget általánosíthatónak találom: a tanulók a
tanulói segédletekben nem írnak. Nem írnak szavakat, szó-
szerkezeteket, mondatokat, szövegeket. (Elõttem fek-
szik egy 1. osztályos matematikai segédlet, abban a vá-
laszadást igen gyakran színezéssel kérik, még a számje-
gyeket sem kell leírni.) A feladatmegoldásokhoz jelzése-
ket alkalmaznak csupán. Az írott beszéd leggyakrabban
az ún. kiegészítéses feladatokban jelenik meg, amelyek-
ben egy-egy szó, jó esetben szókapcsolat leírása, „beszú-
rása” a feladat. Önálló gondolatot kifejezõ, két-három
mondat terjedelmû (vagy ezt meghaladó!) írás igényével
csak véletlenül találkozunk még a 3–4. osztályban is.

Azt mondhatjuk tehát, hogy a tanulók beszédképes-
ségének nem a feladatlapok kitöltése az akadálya, ha-
nem az, hogy ez a „kitöltés” alig kapcsolódik beszédhez.
Következésképpen nem a feladatlap, különösen nem a fel-
adat! elhagyása a megoldás, hanem a tanulói tevékenység
produktivitásának növelése. Az elõbb felsorolt feladatok
például könnyûszerrel átalakíthatók úgy, hogy ne csak
felismerés, hanem felidézés szintûek legyenek, s ezzel már-
is tettünk egy lépést elõre. Jelenleg még az irodalmi érté-
kû olvasmányok mondanivalója is gyakran feleletválasz-
tásos feladat formájában kerül a tanulók elé, s nincs
egyéb feladatuk, mint a jó válasz felismerése és megjelö-
lése. Ehelyett az önálló gondolatokat kifejezõ válaszok
megfogalmazására és indokolására lenne szükség. Írás-
ban. Az írásbeliség a szóbeliséggel szemben sok elõnnyel
rendelkezik. Az egyéni írásbeli munkák megvitatása, kö-
zös értékelése, kiegészítése megteremti az egyensúlyt az
írásbeliség és a szóbeliség között.
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Az értékelés nehézségei
Az értékelés mindig is a tantárgy egyik legkényesebb

pontja volt. „Mit és hogyan lehet értékelni ennél a tan-
tárgynál?” kérdezik a pedagógusok 2013 óta. Vajon mi-
ért? A pedagógiai értékelés révén arról adunk visszajel-
zést, hogy a tanuló tudása, képességei vagy személyes tu-
lajdonságai, viselkedése hogyan változott egy adott idõ-
szakban. Ennek egyrészt informáló, másrészt – reménye-
ink szerint – fejlesztõ hatása van: késztetést, motivációt
jelenthet a javulásra. Az értékelés csak úgy mûködik, ha
– kimondva vagy kevésbé tudatosítva – van egy szem-
pontsorunk, amelyhez viszonyítani tudjuk a változást
vagy a stagnálást. Ezt a szempontsort leggyakrabban a
tantervekben rögzítik – ha nem központi dokumentum-
ban, akkor a helyi szabályozásban –, illetve gyakran tá-
maszkodunk a tankönyvekre, mivel a tartalmuk alapján
tervezzük meg a különbözõ ellenõrzõ anyagokat – vagyis
„dolgozatot íratunk a tananyagból”. Vannak olyan érté-
kelések, amelyek képességek fejlõdésére vonatkoznak:
ezeket általában valamilyen gyakorlatsor, mûvelet el-
végzésének sikerességével ellenõrizzük. Itt az értékelés-
hez nemcsak (objektív) szempontokra, hanem „skálára”
is szükség van: meg kell határozni, milyen mértékû sike-
resség jelent kettes, hármas stb. érdemjegyet. (Az osz-
tályzás kérdésére vissza fogunk térni.) Az értékelések egy
részének azonban nincsen rögzített szempontsora (pél-
dául a „szorgalom” esetében) vagy meglehetõsen általá-
nos megfogalmazású a rögzített szempontsor, így szub-
jektíven értelmezzük, mondjuk a magatartásnál. Pél-
dául, ha a házirend ki is mondja, hogy „a tanuló nem za-
varhatja magatartásával az órát”, az, hogy milyen csele-
kedet mennyire zavarja az adott órát, viszonylagos.

Az erkölcstan értékelésének nehézségét többek kö-
zött ilyen problémák okozzák. (Néhányról volt már szó a
korábbi cikkekben is.) Elõször nézzük meg sorban eze-
ket, majd próbáljunk megoldást keresni. 

Az erkölcstan alapproblémája az, hogy a legfontosabb
célt: a gyermek erkölcsi fejlõdésétnem lehet értékelni, még-
pedig két okból. Egyrészt ennek nincsen egyértelmû
szempontsora, a konkrét megítélés pedig nagyon szub-
jektív lenne. Kit neveznénk „erkölcsösnek” vagy „fejlet-
tebb erkölcsû”-nek, és milyen alapon? Ki döntené el ezt?
(Csak gondoljunk ennek a kérdésnek a kifordított válto-
zatára, amikor néhány éve felmerült az a javaslat, hogy az
etikát csak „feddhetetlen” tanárok taníthassák: olyanok
nem, akik például elváltak, dohányoznak vagy pornót
néznek.). A kerettanterv pedig ki is mondja, hogy „sze-
mélyes vélemény, erkölcsi ítélet” nem értékelhetõ isko-
lai keretekben – és ezzel sok pedagógus egyet is ért. De
még ha így is akarnánk tenni, hogyan is dönthetnénk el,
mit is osztályozunk? Aki mindig igazat mond, az ötös?
Aki csak néha, az hármas? Talán ezekbõl a szándékosan
élesen megfogalmazott példákból is látszik az ellentmon-
dásosság, ami más tantárgynál nem okoz problémát. Ma-
tematikából tudjuk, hogy 4×5=20, és ezt kell a tanulók-
nak is tudni bizonyos idõszak elteltével.

Az erkölcstan értékelését segítené az, ha jól körülírha-
tó (számon kérhetõ) ismeretanyaggal rendelkezne. A
kerettanterv azonban szándékosan nem tartalmaz ilyen
anyagot, mivel – ahogyan már többször kifejtettük – el-
sõsorban egyéni tapasztalatokra és személyes vélemé-
nyekre építi a fejlesztést. A kísérõ ismeretanyag más szak-
területekhez tartozik: természetismeret, társadalmi is-
meretek (történelem), honismeret, kommunikáció, pszi-
chológia stb. Ennek egy része ugyan új lehet a tanulók
számára, ám nem az a dolgunk erkölcstanórán, hogy eze-
ket megtanítsuk nekik, hanem hogy ezek megértése ré-
vén árnyaltabban lássák a világot és differenciáltabb le-
gyen a véleményük. Az ismeretanyag a kerettantervben
a fogalmak felsorolásánál értelmezhetõ valamennyire,
de itt is kicsit másképpen kell gondolkodnunk. Ezek nem
„fogalmak, amelyeket meg kell tanulni”, hanem olyan
fogalmak, amelyekrõl már van tudásuk a tanulóknak –
legfeljebb még nem tudják ezt szóban kifejezni –, és amit

Fenyõdi Andrea

Az erkölcstan tanítását áttekintõ sorozatunk utolsó részéhez érkez-
tünk. Reméljük, hogy az elmélet – a valamelyest sajátos tanítási szem-
lélet megismerése – és a gyakorlati szempontok, tapasztalatok bemu-
tatása hasznos más tantárgyak vagy iskolai tevékenység, nevelés szá-
mára is. Most a talán legvitatottabb vagy legtöbb tanácstalanságot
okozó témához érkeztünk: az értékelés kérdéséhez. Az errõl szóló gon-
dolatok után pedig a szakmai önfejlesztés lehetõségeivel búcsúzunk.

Tapasztalatok és lehetõségek
az erkölcstan tanításában
és azon túl (6.)
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évrõl évre gazdagítunk. Gondoljunk például a segítség
fogalmára. Egészen biztosan ismeri minden óvodás gyer-
mek is. Ám a közeli, ismerõs személyek közötti segítség-
tõl évek alatt a társadalmi szolidaritásig jutunk el – így
bõvítve a fogalmi szerkezetet. 

Az ilyen kijelentõ, leíró tudásfajta persze már mérhetõ
és értékelhetõ lenne. Csakhogy az erkölcstanban nem
adjuk meg azt a segítséget a tanulóknak, hogy a tankönyv-
ben definiáljuk a fogalmat, és onnan megtanulhatják –
pedig lenne rá igény. De ez is szándékos. Ha leírjuk, meg-
tanítjuk, azzal konzerváljuk is a tudást, nem hagyjuk azt,
hogy egyénileg, a maga menetében fejlõdhessen. Mégis
itt már van egy lehetõségünk a fejlõdés értékelésére. Ha a
kulcsfogalmakra idõrõl idõre rákérdezünk, például meg-
kérjük a gyerekeket arra, fogalmazzák meg, mi is az a se-
gítség, a felelõsség, ünnep, szokás, idõ stb. – azért valljuk
be, igen nehéz fogalmak ezek –, akkor megfigyelhetjük
azt, gazdagodik-e a tartalom. Például maradva a segítség-
nél: Miért fontos a segítség? Kinek lehet szüksége segít-
ségre? Kinek a dolga segíteni? Csak az ismerõsünknek se-
gítsünk, vagy idegeneknek is? Egy ilyen felmérésnél nem
egy szempontsorhoz érdemes hasonlítani a válaszokat,
hanem a tanuló korábbi gondolataihoz: történt-e valami-
lyen változás? Értelemszerûen olyan témákra kérdezzünk
rá, amelyekkel foglalkoztunk az órán, és ilyen módon
megfigyelhetjük, mennyi tudás „rakódott le” ennek hatá-
sára. (Ugyan az iskolai értékelés az oktatás hatására, an-
nak kereteiben történt változásra kell, hogy reflektáljon,
az erkölcstannál különösen nehéz kideríteni, hogy meny-
nyiben az oktatás hatására történt változás.)

Hasonlóan járhatunk el, amikor az erkölcstan talán leg-
fõbb vállalt célját helyezzük a középpontba: az erkölcsi gon-
dolkodásmód fejlõdését. Az „erkölcsi gondolkodás” össze-
tett rendszer: magába foglalja a jó/rossz megítélésének ké-
pességét (ez az emberre jellemzõ, velünk született képes-
ség), bizonyos – könnyebben vagy nehezebben megfogal-
mazható – elvek, szabályok ismeretét, és azt, hogy milyen
helyzetekrõl ítéli meg valaki azt, hogy bennük erkölcsi íté-
letet kell hoznia. Például: ha azt látja, hogy valaki eltapos
egy bogarat, az szerinte jó, semleges vagy rossz? Ha rossz
vagy jó, miért? Milyen elv alapján ítéli jónak vagy rossz-
nak? Például: „Nem szabad bántani élõlényeket”. De az is
lehetséges, hogy ha semlegesnek tartja az esetet, akkor is
megvan ez az elv az illetõben, csak éppen a bogarakra nem
vonatkoztatja. Tehát, visszatérve az értékelésre: ilyen ese-
tek elemzésével – például kérdések segítségével – nem azt
kell figyelnie a tanítónak, hogy „helyes” elveket vall-e a
gyermek, hanem hogy változnak-e vagy gazdagodnak-e
a megítélési szempontok, például figyelembe vesz-e má-
sokat, gyakrabban megjelenik-e az empátia, nézõpont-
váltás stb. Persze, ezeket nem kell valamilyen teszt vagy
dolgozat alapján megfigyelni – kisebb korban pedig nem is
lehet –, történhet a tanítás folyamatában is. (Ami azért is
jobb, mivel egy írásbeli – „felmérésgyanús” – helyzet le-
blokkolhatja a gyerekeket.)

Az értékelés alapja: 
a szempontsor

Sokat segít az értékelési rendszer kialakításában, ha a
fejlesztési célokat vesszük alapul, mivel – ismeretanyag

híján – az erkölcstannak ezek a legjobban meghatáro-
zott területei. Ebben elsõsorban a kerettantervre tá-
maszkodhatunk. A két évfolyampár tartalmi egységei-
nek összefoglaló táblázata végén szerepelnek ilyen meg-
határozások például: A tanuló képes kapcsolatba lépni és a
partner személyét figyelembe véve kommunikálni környeze-
te tagjaival, különféle beszédmódokat tud alkalmazni. A be-
szélgetés során betartja az udvarias társalgás elemi szabá-
lyait. Képes átélni a természet szépségét, és érti, hogy felelõ-
sek vagyunk a körülöttünk lévõ élõvilágért. (1–2. évfolyam)
A tanulónak életkorának megfelelõ szinten reális képe van
saját külsõ és belsõ tulajdonságairól, és késztetést érez arra,
hogy fejlessze önmagát. Képes másokkal tartós kapcsolatot
kialakítani, törekszik e kapcsolatok ápolására, és ismer olyan
eljárásokat, amelyek segítségével a kapcsolati konfliktusok
konstruktív módon feloldhatók. Érti és elfogadja, hogy az
emberek sokfélék és sokfélék a szokásaik, a hagyományaik is;
kész arra, hogy ezt a tényt tiszteletben tartsa, és kíváncsi a
sajátjától eltérõ kulturális jelenségekre. Érti, hogy mi a jelen-
tõsége a szabályoknak a közösségek életében, kész a megér-
tett szabályok betartására, részt tud venni szabályok kiala-
kításában. (3–4. évfolyam) Ezek a fejlesztési célok érte-
lemszerûen nem elért végállapotokat fogalmaznak meg,
hanem a legoptimálisabb célokat: a valóságban termé-
szetesen nem lesz „tökéletes tanuló” a két tanév végére,
hanem egy hosszú folyamatban halad mindenki elõre.
Mégis, a célok alapján kialakítható egy – a tanulócso-
porthoz adaptált – szempontsor, amely segíti a tanító
megfigyeléseit. Ez leginkább a szöveges értékelésre ha-
sonlít. Álljon itt egy, a kerettanterv alapján összesített
„kérdõív”:

Önismeret: Hogyan viszonyul önmagához a tanuló?
Gondolkodik-e saját magán, érzelmein, viszonyain, tulaj-
donságain? Reflektál-e saját cselekedeteire, fejlõdésére, igé-
nyeire? Képes-e egyre pontosabban kifejezni – verbálisan, al-
kotással – belsõ világát, gondolatait, véleményét?

Fejlõdésre törekvés: Meglátja-e a saját cselekvései/kész-
tetései és állapotai közötti összefüggéseket? Megfogalmaz-e
célokat a maga számára? Figyelembe veszi-e a külsõ és belsõ
körülményeket?

Társas kapcsolatok: Átlátja-e társas viszonyrendszerét
(egyre bõvülõ körben)? Reflektálni tud-e a kapcsolatok jelle-
gére, minõségére? Fel tudja-e mérni, mitõl rossz/mitõl lehet
jobb egy-egy kapcsolat? Látja-e benne saját (viselkedésének)
szerepét? Ismer-e kapcsolaterõsítõ (pl. kommunikációs, ud-
variassági, konfliktuskezelési) technikákat, elemeket? Törek-
szik-e arra, hogy alkalmazza ezeket?

Társak figyelembevétele: Cselekvéseiben, együttmûkö-
déseiben megjelenik-e a másik (érzéseinek, érdekeinek) figye-
lembevétele: nézõpontváltás, empátia, az „aranyszabály” al-
kalmazása? Általános szabályok, elvek elemzésekor megjele-
nik-e a társ/közösség szempontja?

Kötõdés, attitûd: Meg tudja-e fogalmazni, hogy számára
kik a szeretett emberek, melyek a fontos, kedvelt dolgok? Tá-
gul-e ez a kör (tágabb csoportok, nemzet, emberiség, kultúra,
természet felé)? Ismeri-e a szeretet, odafigyelés, törõdés for-
máit? Megjelenik-e a kölcsönösség abban, ahogy a kapcsola-
tairól beszél? 

Elfogadás: Növekszik-e tudása a (kulturális, biológiai)
sokféleségrõl? Érdeklõdéssel fordul-e efelé? Képes-e (vagy
legalább megpróbálja) magát egy eltérõ tulajdonságú, kö-
rülményû vagy identitású embertársa helyébe képzelni?
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Megtalálja-e a közös vonásokat? El tudja-e fogadni a más-
ságot bizonyos mértékig? Ha nem, tud-e reflektálni arra,
miért nem?

Viszony a világhoz: Törekszik-e tudásának bõvítésére
(az éppen tárgyalt témában)? Alkot-e ítéletet erkölcsi vagy
egyéb jellegû helyzetekrõl? Árnyaltabbá, körültekintõbbé vá-
lik-e az ítéletalkotás folyamata (pl. több információ figyelem-
bevételével)? Megfontoltabb-e az információszerzésben (a
„valódi” és virtuális világban is)? Tudatosodik-e benne a kü-
lönbözõ nézõpontok, vélemények sokfélesége?

Szabályok: Felismeri-e az életét meghatározó (írott, ki-
mondott vagy kimondatlan) szabályokat? Hajlamos-e követ-
ni õket? Meg tudja-e fogalmazni egyes (életéhez legközelebbi)
szabályok értelmét, célját? Tudja-e ugyanakkor kritikai
szemmel is értelmezni és hozzáállását kifejezni? Részt tud-e
venni egy szabály megalkotásának folyamatában, figyelembe
véve különbözõ szempontokat? 

Felelõsség: Különbözõ viszonyaiban megjelenik-e a fele-
lõsségérzet, illetve az ilyen cselekedet? Például mikor érzi úgy,
hogy segítenie kell másoknak, vigyázni kell tárgyakra, a kö-
zösség számára hasznos cselekvést kell végeznie? Gondolko-
dik-e felelõsséggel önmagáról? Elõretekint-e a jövõbe, végig-
gondolja-e a jelen cselekvéseinek következményeit?

Természetesen a sorozat bõvíthetõ, az erkölcstan ta-
nításakor felmerült legfõbb értékekre vonatkozó kérdé-
seket alkothatunk. Ezeken kívül érdemes kiegészíteni a
következõ, gyakorlatibb szempontokkal, amelyek azon-
ban ugyanúgy kapcsolódnak a fejlesztési célokhoz.

Együttmûködés: Csoportos, páros feladatokban, közös
munkában együttmûködõ-e a tanuló? Követi-e a játékszabá-
lyokat? Részt vesz-e a közös munka/játék szabályainak alakí-
tásában?

Vitakultúra: Beszélgetések során figyel-e társára? Kifeje-
zi-e saját véleményét, reflektál-e a másikra? Be tudja-e tarta-
ni a moderálási feltételeket? Tudja-e alkalmazni a tanult
kommunikációs technikákat?

Alkotás: Meg tudja-e találni a számára legmegfelelõbb
módot az önkifejezésre? Törekszik-e a munkája igényes kivi-
telezésére (verbális és nemverbális módon is)?

Értékelés: Tud-e saját, illetve mások munkájára vagy cse-
lekvéseire (viselkedés, beszédmód) reflektálni? Meglátja-e a
pozitívumot, a neki személyesen tetszõt és tud-e udvariasan
kritizálni?

Csoportdinamika: Hogyan fejlõdik a csoport együttmû-
ködése, odafigyelés, konfliktuskezelés, elfogadás, egymás se-
gítése? Milyen szerepe van ebben egyes tanulóknak?

A tevékenység értékelése
és az osztályzás

Eddig az értékelésrõl mint a fejlõdésre történõ tanári
reflektálásról beszéltünk. Ehhez igyekeztünk minél meg-
alapozottabb, minél részletesebb szempontsort összeállí-
tani – amely így csakugyan nagy feladatot jelenthet a ta-
nító számára. Ez a (valódi pedagógiai) értékelés azonban
nehezen váltható át osztályzatokra. Sajnos sok helyen
dönt úgy az iskola, hogy osztályozni kell a tantárgyat –
ámbár a törvény lehetõséget ad a helyi választásra: ér-
demjegy vagy szöveges értékelés. Ha így van, kétféle mó-
dozatot javaslunk.

1. Különbözõ tanulói tevékenységek osztályozása, de
nem tartalmuk, hanem minõségük szerint. Ez azt jelenti,
hogy egy fogalmazás esetében nem a tartalmát osztályoz-
zuk, hanem a megfogalmazás, érvelés igényességét. Ilyen
tevékenységek például: aktivitás az órán – szívesen vesz-e
részt feladatokban, beszélgetésekben, játékokban; fel-
adatok végzése – kutatás, fogalmazás, alkotás; csoportban
való aktív, önálló produktív részvétel. Ki lehet emelni
egy-egy különösen „érett”, érdekes, egyéni gondolat
megfogalmazását, és azt jutalmazni. A munkákból össze-
állítható az év folyamán személyes mappa, avagy „port-
fólió”, amely tükrözi, hogy a tanuló aktívan részt vett a
tanulásban. Itt nem a tanulás eredményét értékeljük,
hanem a folyamatát.

Két fontos megjegyzés: ha lehetséges, ne legyenek
rossz osztályzatok! Az ötös és a négyes elegendõ, már
csak azért is, mert amint súlyosabb osztályzatok tûnnek
fel, a gyerekek kedvét elvehetik attól, hogy önmagáért a
tantárgyért dolgozzanak, és a nyitott, bizalmas légkör is
elveszhet. Érdemes elõre megbeszélni, mi mindenre és
mit figyelembe véve kapják az osztályzatot, ez egyben
a tantárgyi fejlesztést is szolgálja. A másik pedig az,
hogy mindig vegyük figyelembe, honnan indul egy tanu-
ló: aki nem szeret mások elõtt megnyilvánulni, nem kap-
jon rosszabb jegyet ezért, de legyen lehetõsége például al-
kotásokat létrehozni. Az a legjobb, ha az értékelést több
pillérre helyezzük.

Jó, ha a pedagógus az általa kidolgozott értékelési-
osztályzási rendszert bemutatja a szülõknek is. Még
mindig rendkívül sok félreértés vagy tisztázatlanság, bi-
zonytalanság van a tantárggyal kapcsolatban. Használ-
juk ki a tájékoztatási lehetõségeket! Ezenkívül nagyon
hasznos és elõrevivõ – különösen nagyobb iskolákban –,
ha a tanítók és etikatanárok megpróbálják közösen ki-
alakítani az értékelés alapjait, majd a saját osztályaikra
dolgozzák ki pontosan.

2. Végül említést kell tennünk a legegyszerûbb osztá-
lyozási módról, amikor egyszerûen minden tanuló ötöst
kap. Ezzel gyakorlatilag a „részt vett” minõsítést adjuk. Ez
azt jelenti: itt voltál, velünk voltál, önmagadat adtad, ezt
köszönjük, és csak így tovább. Ugyanakkor a korábban
kifejtett szempontok alapján folyamatosan jelezhetünk
vissza a gyerekeknek, vagy kérhetjük õket önreflexióra
és egymás értékelésére is. Mielõtt megkönnyebbülve
egyetértünk, vagy esetleg felháborodunk ezen a gyakor-
laton, végiggondolásra ajánljuk a következõket.

– Az erkölcstan értékelésének osztályzáshoz kötése
mellett valós szakmai érvek nem sorakoztathatók. A
tantárgy tanítási szemléletével nem egyeztethetõ össze,
és inkább negatív hatással van a tanulási folyamatra.
Ha a tantárgy megszabadul az osztályzás terhétõl és kö-
töttségétõl, a valódi tanulásra fordíthatjuk a figyelmün-
ket és az energiáinkat. (És kiderülhet, hogy érdemjegyek
nélkül is van fejlõdés.)

– Bár sok pedagógus úgy érzi, hogy nem szabadna osz-
tályozni a tárgyat, a tantestületi viták során gyakran ki-
derül, hogy az osztályzás mellett érvelõk fõ indoka az,
hogy az érdemjegy egyfajta motivációs – de inkább fe-
gyelmezési – eszköz. Ugyanakkor az osztályzás mint
szummatív értékelési forma, valamiféle objektív mérce
állítását kell jelentse, legyen az bármily nehéz is. Az ér-
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demjegy nem lehet büntetési vagy fegyelmezési esz-
köz.

– Minden tantestületnek lehetõsége van arra, hogy
ne az osztályzást válassza az erkölcstan esetében. Mi-
vel itt az osztályzással többet ártunk, mint amennyi
haszna lehet, ráadásul bizonytalanságot szül, tisztában
kell lennünk azzal, hogy ez bizony a mi felelõsségünk is.
Akkor is így van ez, ha joggal vethetõ fel a kérdés: a köz-
ponti szabályozás miért kínálja fel egyáltalán az érdem-
jeggyel való értékelés lehetõségét? Ezért, ha iskolánkban
mégis az osztályzás a meghatározott értékelési forma, bá-
torítsuk egymást a rossz gyakorlat megváltoztatása
melletti szakmai érvelésre.

Azoknak a kollégáknak, akik esetleg tartanak attól,
hogy osztályzás nélkül „leértékelõdik a tantárgy”, egy
nyolcadik osztályban tanító pedagógus visszajelzését
szeretnénk idézni: „Az erkölcstan órákon a témák nagyon
változatos munkaformákat, feladatokat tesznek lehetõvé. A
gyerekek megszokták, s már gátlások nélkül beszélgetnek, al-
kotnak véleményt. Tudják, hogy rossz válasz nincs. A zár-
kózottabb vagy gyengébb képességekkel rendelkezõ gyerekek
is megnyílnak, szívesen vesznek részt a tevékenységben. Az
otthoni munkát általában nem szívesen végzik, de az évek
alatt ez is megváltozott ennél a tantárgynál. Bemutatókat
készítenek, megnézik az ajánlott filmeket, tovább kutatnak a
témában. Annak ellenére, hogy »nem tanulunk«, nincs dol-
gozat, számonkérés, nagyon sok minden megragad bennük,
melyek egy-egy ilyen típusú feladatnál újra felszínre kerül-
nek. Sokszor évekre visszamenõleg is emlékeznek témákra,
példákra.”

Szakmai önfejlesztés
Az erkölcstan tanításához a köznevelési törvény nem

ír elõ kötelezõ végzettséget a tanítók számára. A tantárgy
bevezetésekor a meglévõ szakmai tapasztalat és a fellel-
hetõ tanítási segédanyagok (tankönyvek, kézikönyvek)
segítségével készülhetett fel egy tanító a tanításra. Azóta
a tanítóképzõ intézmények kidolgozták az erkölcstan
tantárgy-pedagógiáját és beépítették képzésükbe, tehát
a végzettek bizonyára fel vannak vértezve a kellõ tudás-
sal. Ezenkívül az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet ki-
dolgozott egy harmincórás képzést tanítók számára,
amely tömör és intenzív áttekintést ad a tantárgy lénye-
gérõl és módszertanáról. Ezeket a Pedagógiai Oktatási
Központok szervezik, érdeklõdni, tájékozódni pedig a
http://tovabbkepzes.sulinet.hu/ újonnan (2017. január)
nyílt weboldalon lehet. A részt vevõ tanítók általános
visszajelzése, hogy a kurzus „megerõsített abban, hogy eddig
is megfelelõ módon tanítottam, és bátorságot adott ahhoz,
hogy még nyitottabban, rugalmasabban, játékosabban tanít-
sak”. Többek számára azonban nem mindegyik eleme el-
fogadható a tantárgyi szemléletnek: például a túlzott ru-
galmasság, a nehezen tervezhetõség és a pedagógus mo-
derátor szerepe.

Mindezek a lehetõségek azonban a kollégák nagy ré-
széhez nem jutnak el, így gyakorlatilag továbbra is az ön-
képzés marad számukra – és némi bizonytalanság. Szük-
séges lenne a megerõsítés, a szakmai ötletekhez, anya-
gokhoz való hozzáférés. Erre három megoldást javas-
lunk.

1. Sokan támaszkodnak értelemszerûen a tankönyvek
anyagaira. Jelenleg két tankönyvcsalád rendelhetõ álta-
lánosan (négy évfolyamra): a volt NTK és a volt Apáczai
Kiadó Erkölcstan tankönyvei. Jelenleg mindkettõ OFI-
kiadvány. Elérhetõek még a Mozaik Kiadó 1. osztályos
nyomtatott és 2. osztályos digitális tankönyvei Útravaló
címmel, valamint a Raabe Kiadó Én, te, õ/mi 4 évfolya-
mos tankönyvcsaládja (rendelhetõk a kiadónál). Sokan
azonban tankönyv nélkül tanítanak, vagy mert nincs
szükségük rá, vagy azért, mert nem fér bele a keretbe –,
mégis javasoljuk, hogy legalább a könyvtár próbáljon be-
szerezni többféle kiadványt, különösen a kézikönyveket,
amelyek tele vannak jobbnál jobb ötletekkel, feladatva-
riációkkal és háttérismerettel. (Megjegyzés: az NTK-s
tankönyvekhez nem tartoznak kézikönyvek, a volt Apá-
czai tankönyveihez viszont mindhez elkészültek, de na-
gyon nehezen lehet megtalálni õket. Errõl kérhetnek in-
formációt a kapcsolat@erkolcstant-tanitok.hu címen.) Öt-
letadó segédletek még például Csendes Éva Életvezetési
ismeretek címû alsó tagozatos könyvei, a Harmat Kiadó
Kívül-belül c. munkafüzete (remek kézikönyv is kísérte)
és Játéktár c. könyve. 

2. Az interneten elérhetõ anyagok, óratervek, gyûjte-
mények stb. szintén gazdag forrást kínálnak. Ezek közül
ajánlunk néhány weboldalt: erkolcstan.hu, erkolcstant-
tanitok.hu, ofi.hu/erkolcstan (a bal oldali menüpontokban
lehet keresgélni az Erkölcstan címszó alatt). A peda-
gogusvilag.hu oldal is sok  anyagot nyújthat, és a Móra Ki-
adó megjelentet a honlapján tematikus ajánlókat –
mindkettõ regisztrációval érhetõ el. Külön figyelmet ér-
demel – úgy is mint rendkívüli pedagógiai érték – a Szo-
ciális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése prog-
ramcsomag, amely tartalmában sok átfedést mutat az er-
kölcstannal, és megtalálható a kooperativ.hu weboldalon.

3. A leggazdagabb forrást azonban a kollégák tapasz-
talata jelenti. Egy közös adatbázis létrehozása minden
tantárgyból rendkívül hasznos. A „megosztás – sharing”
nem a digitális korszakban kezdõdött: egy közös mappa
vagy polc lehet a tanáriban, ahová az újdonságok vagy
jól bevált anyagok kerülnek: versek, mesék, kérdésso-
rok, játékleírások, óratervek vagy tematikus tervek, kö-
zösen használható képanyagok, filmek. A technika szé-
lesíti a lehetõségeinket: többek által elérhetõ felületekre
menthetjük a dokumentumokat, a tanórai anyagokon
túl ajánlásokat csatolhatunk, és különösen érdekes lehet
egy-egy reflexió a lezajlott óráról. Egy megosztott doku-
mentumot közösen is szerkeszthetünk: ezzel folyamato-
san szélesedik a használhatósága. A közösségi oldalakat
is kihasználhatjuk: több szakmai csoport alakult a
Facebookon, ahol azonnal megoszthatjuk híreinket, ta-
pasztalatainkat vagy kérdéseinket. Ilyen módon ismeret-
len kollégákkal is kapcsolatba kerülhetünk, és más kö-
rülményekkel is megismerkedünk. Mindez növeli a szak-
mai tudásunkat, és erõsíti az önbizalmunkat. Ilyen ta-
pasztalatok gyûjteményében keresgélhetünk például a
http://www.erkolcstant-tanitok.hu/ti-irtatok/ oldalon –
ahol az értékelési lehetõségekrõl is szó van.

Az erkölcstan – etika – tanításáról szóló cikksoroza-
tunk végére értünk ezzel. Kívánunk minden kollégának
sok sikert és örömöt a gyerekekkel közös tanuláshoz.

Fenyıdi6.qxd  2017.05.23.  11:30  Page 16



17

A együttnevelés, együtt-
oktatás (integráció) 
fogalmának meghatározása

A nevelés-oktatásban megvalósuló együttnevelés
(integráció) a speciális nevelési szükségletû, sajátos ne-
velési igényû, fogyatékossággal vagy egyéb akadályo-
zottsággal élõ gyermekek, fiatalok beilleszkedését jelen-
ti a többségi nevelési-oktatási intézményt látogató ta-
nulók közé. Az együttnevelési folyamat szoros összefüg-
gésben áll az esélyegyenlõség biztosításával abban az
értelemben, hogy mindenki számára nyitottá teszi a
nevelési-oktatási intézményeket, tekintet nélkül egye-
sek akadályozottságára, s az esetleg tapasztalható na-
gyon eltérõ képességekre, a tehetségestõl a gyenge
adottságúig.

Az együttnevelés egy folyamat, melyben a sajátos ne-
velési igényû (közöttük akár fogyatékossággal élõ) és ép
gyermekek együtt vesznek részt az óvodai nevelésben, is-
kolai nevelés-oktatásban, és közöttük az együttmûködés
teljes körben megvalósul. Az inklúzió az integráció leg-
magasabb foka.

Magyarország közoktatásában az 1980-as évektõl je-
lentek meg az integrációval kapcsolatban törekvések,
próbálkozások.

Az együttnevelés (integráció) fajtái: 
• lokális
• szociális
• funkcionális (részleges, teljes)
• spontán

Az együttnevelés alapvetõ feltételei: 
• intézményi szándék, akarat
• befogadó szemléletû többségi pedagógus
• az együttnevelést segítõ gyógypedagógus
• az együttnevelést elfogadó szülõ
• együttnevelhetõ gyermek

Az együttnevelést segítõ köznevelési tényezõk:
• tanterem mérete, berendezése, bútorzat mozgatha-

tósága (lásd: mozgássérült, vak tanuló)
• optimális osztálylétszám (30 fölötti létszámnál ne-

hezen valósítható meg)
• tanulás szervezése (többségi pedagógus felkészültsé-

ge a differenciált tanóra vezetésére)
• tanulók értékelése (többségi pedagógus felkészült-

sége a differenciált, egyénre szabott értékelésre, az „ön-
magához viszonyított fejlõdés” átlátására)

Csibi Enikõ

Újra és újra visszatérünk a differenciálás fogalmához, mert nagyon úgy
tûnik, hogy munkánkban megkerülhetetlenné vált. Az alábbi írás beve-
zetéseként érdemes felidézni Gyarmathy Éva nekünk szóló gondolatait1:
„A 21. századi oktatás elsõsorban nem a technikai eszközökrõl szól.
Sokkal inkább a sokféleség kezelésérõl, vagyis az egyénre szabott tanítás-
ról. Ehhez pedig inkább a tanításszervezés, mint a közvetlen tanítás se-
gít hozzá. A tanítónak sokkal nagyobb elõzetes felkészülésre van szük-
sége, hogy a tanulás különbözõ formáit – páros, kiscsoportos, egyéni –
megtervezze, a különbözõ feladatokat elõkészítse. Viszont a tanítás so-
rán sokkal kevesebb feladata van, hiszen nem õ kell hogy aktív legyen, ha-
nem a gyerekek. Amikor pedig a gyerekek képességeiknek megfelelõen te-
vékenykedhetnek, akkor fejlõdnek, és a viselkedésproblémák is jelentõsen
csökkennek.” (A szerk.)

A tanórai differenciálásról…
nemcsak SNI-s és BTMN-es
tanulók esetében

1 Megjelent a Tanító 2017. áprilisi számában Tanulás és harmónia
címmel.
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• taneszközök, segédeszközök (többségi pedagógus fel-
készültsége a differenciáltsegédeszköz-használat terén)

Az együttnevelés – fentiekbõl adódóan – nem való-
sítható meg frontális oktatási módszerrel, ez kizárólag
a differenciált foglalkoztatás, nevelés, oktatás formájá-
ban lehet sikeres.

A differenciálás kérdésköre 
a pedagógiában2

„A differenciálásnak a tanulásszervezésben két jelentést
tulajdoníthatunk: egy pedagógiai szemléletet, mely a tanító
érzékenységét fejezi ki tanítványai egyéni különbségei iránt,
és egy pedagógiai gyakorlatot, mely a különbségekhez való
illeszkedést próbálja megvalósítani minden rendelkezésre álló
eszközzel.” (Báthory, 1992.)

A differenciálás szintjei:
• szervezeti differenciálás: pl. A, B, C osztály, nívócso-

port (külsõ)
• tantervi differenciálás: pl. tagozatos iskolák (külsõ)
• differenciálás a tanulásszervezésben, tananyagren-

dezésben, értékelésben: osztályon belül (belsõ)
A differenciálás legitimációs és gyakorlati feltételei: 
– rendszeres és teljes körû együttmûködés a többsé-

gi pedagógus és az együttnevelést segítõ gyógypedagógus
között

– a tankönyv-, taneszközválasztás felülvizsgálata, op-
timalizálása, gyermekközösséghez való adaptálása
(gyógypedagógus segítségével, véleményének kikérésé-
vel)

– az új, differenciáló módszerek adaptálása, megjele-
nítése az intézményi dokumentumokban

– a tanmenetek célzott, a differenciálást mint szem-
pontot szem elõtt tartó átalakítása;

– a tanulókörnyezet együttnevelésre való átalakítása
– az együttnevelés tárgyi feltételeinek biztosítása,

különös tekintettel a sajátos nevelési igény típusára és
annak hatására a tanulásszervezésre

– belsõ mérési, értékelési rendszer mûködtetése,
mely a tanulói heterogenitást, a képességek különbö-
zõségét tiszteletben tartja és kezelni tudja

– intézményi módszertani adatbank létrehozása, a „Jó
gyakorlat” átadása a követõk részére.

A differenciálás 
megvalósításának módozatai

1. Differenciálás a segítségadásban (a tananyag még
azonos)

– A tananyag kis lépésekre bontása, a tanított ele-
mek sorrendjének meghatározása, a tanított elemek bo-

nyolultságának egyénre szabása, a tartalmi részek egy-
másra építettségének módozatai, szintje, kapcsolata a ta-
nuló már meglévõ ismereteivel, tapasztalataival, a tanu-
lói érdeklõdésre építve.

– A megfelelõ nyelvi szint figyelembevétele: kidol-
gozott nyelvi kóddal rendelkezõ tanulók számára –
komplex tudástartalmak átadása és elvárása, számon ké-
rése; korlátozott nyelvi kóddal rendelkezõ tanulók ese-
tében – redukált ismeretanyag átadása, elvárása és szá-
mon kérése; aktív, passzív szókincs felhasználhatósága
az ismeretek átadása és elsajátíttatása során.

– A pedagógus jelenléte az órán: differenciálás az
egyénre fordított idõ mennyiségében és minõségében
(segítséget kérve, kapva, az egyénre odafigyelve, õt eliga-
zítva, csak együttlétként stb.)

2. A differenciálás megvalósítása a feladatok szintjén
– a feladatok mennyiségének egyénre szabása;
– feladatok technikai kivitelezésének egyénre szabott

segítése pl. olvasással, rajzolással, kirakóval stb.;
– exteriorizációs szint szerinti differenciálás, amikor az

elsajátított tudást a tanuló valamely formában nyilvá-
nosságra hozza (felismeri, megnevezi, reprodukálja, vagy
már alkalmazza):

pl. gyümölcsök 1. szint: képek válogatása, felismerése
2. szint: képek válogatása, felismerése, megnevezése
3. szint: felsorolás, azaz reprodukálás
4. szint: tevékenykedés a gyümölcsökkel, alkalmazás;
– differenciálás az utasítások szintjén: leírva, pikto-

grammal jelölve, szóban elõadva, a nyelvi szint figyelem-
bevételével.

Példák a szavak szintjén (a csillagok száma jelzi a ne-
hézségi fokot)

* Kösd össze a hasonló jelentésû szavakat!
orvosság nem figyel
leng gyógyszer
következõ hintázik
figyelmen kívül hagyta utána jön (kisakkozza)

** Válaszd ki és húzd alá a kifejezések magyarázatát!
az ingán lengve – az ingán hintázva

– az ingán lobogva
– az ingán lógva

figyelmen kívül hagyta – nagyon figyelt
– kint hagyta
– nem figyelt oda 

(vagy tudja, vagy nem)

*** Mit mondhatunk a következõ szavak helyett?
megállapította
kisettenkedett
leng
figyelmen kívül hagyta (önálló reprodukcióra van

szükség)

Példák a szöveg szintjén
* Húzd alá azokat a tulajdonságokat, amelyek a tündérre

jellemzõk! (felismerés)

2 A témában elérhetõ legfrissebb összegzõ szakirodalom M. Nádasi
Mária: Adaptív nevelés és oktatás címû mûve. Elérhetõ a www.tani-
tonline.hu oldalról is: Könyvtár › Gyakorlat, módszertan › Mód-
szertanról általában.
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jóságos, durva, kedves, jószívû, udvariatlan, segítõ-
kész

** Melyik szereplõre illenek a következõ tulajdonságok?
Rajzold le!

kedves, barátságos, segítõkész, jószívû, jóságos (meg-
fordítva)

*** Milyen tulajdonságokkal jellemeznéd a tündért?
(önálló reprodukálás szintje)

felsorolás:____________, ________________,
_____________, 

3. Differenciálás a tevékenység szintjén (azaz annak
meghatározása, hogy mivel és hogyan dolgozzon a tanu-
ló):

– eszközhasználat mint segítség, és az eszköz választá-
sának lehetõsége;

– tankönyvek és munkalapok használata;
– auditív, vizuális, audio-vizuális eszközök mint segítõ

eszközök használata;
– szemléltetés és annak részletezettsége, a tanulói igé-

nyekhez igazodóan;
– saját készítésû (tanár, tanuló) eszközök haszná-

lata;
– „csak” verbális támogatás, ha ez elegendõ.

4. Differenciálás a munkavégzés ütemében, tempó-
jában, igazodva a tanulói igényekhez, a tanulói feladat-
végzés sebességéhez való igazodás: lassú, gyors, meghatá-
rozott idõre, csak egyéni tempóban, kiegészítõ feladatok
adásával.

5. Differenciálás a szociális keretek szintjén:
– egyéni munka
– páros munka
– tanulópár (páros munka)
– csoportmunka (minimum 3 fõ)
– kooperatív csoportmunka
– differenciált rétegmunka

6. Differenciálás a tanulási stílus szerint, amit a peda-
gógusnak szem elõtt kell tartania:

– van auditív csatornát preferáló tanuló (hallott infor-
máció fontossága);

– van vizuális csatornát használó (ha a tanuló „lefény-
képezi” az információt, azaz vizuális úton rögzíti jobban
az ismereteket);

– megoldás lehet a motoros-taktilis csatorna össze-
kapcsolása (az ismeretrögzítés mozgással összekötve tör-
ténik, alsó tagozatban jó);

– reflektív-impulzív beszámolás (a választ a gyermek
gondolja végig, mielõtt elmondja);

– van, aki csendben, van olyan is, aki háttérzajban
rögzíti könnyebben az ismereteket, erre érdemes figyel-
ni;

– van, aki egyedül, és van olyan is, aki együtt tanulva
rögzíti könnyebben az ismereteket, erre is érdemes fi-
gyelni.

Természetesen kombinációk is alkalmazhatók: audi-
tív, vizuális, audiovizuális, kinesztetikus, komplex, inte-

raktív, manipulatív módon vagy szimbólumok feldolgo-
zása révén stb.

Fontos, hogy a választott tanulási stílus igazodjon a ta-
nulói igényekhez, erõsségekhez!

7. Differenciálás az értékelésben:
– diagnosztizáló: hibafeltáró, fejlesztést alapozó érté-

kelés
– formatív: fejlesztõ hatású, tanulási motivációs bázis

alakítására fókuszál
– szummatív: félévkor, év végén, összegzõ; részletes

leírást, összegzést tartalmaz az eredményekrõl 

Differenciált rétegmunka
A differenciált rétegmunka alkalmazása nagy körülte-

kintést, alapos elõzetes felkészülést követel a pedagógus-
tól. Tisztában kell lennie a tanulók egyéni képességeivel,
elõzetes tudásszintjével, rendelkeznie kell az egyéni fej-
lesztés stratégiájával, s mindezeket a tanulókban is tuda-
tosítania kell. 

A tanuló megismerése elengedhetetlen, a folyama-
tos dokumentálás ajánlott. A differenciált rétegmunká-
ban a pedagógus nagymértékben támaszkodhat az egyé-
ni és páros munkára, de helyet kaphat a csoportmunka
is. Ezekben alkalmazható a reciproktanítás módszere is.
Ez fejleszti az értõ olvasás, a lényegkiemelés és a gondol-
kodás képességét, hisz a diákoknak önállóan el kell ol-
vasniuk az adott szövegrészt, el kell mondaniuk a tartal-
mát, kérdéseket kell feltenniük az olvasottakkal kapcso-
latban. Ugyanakkor figyelniük kell társuk beszámolójára
és a kérdésekre adott válaszaira. Ez a munkaforma lehe-
tõséget ad mennyiségi és minõségi differenciálásra egy-
aránt. Szinte minden tanórán alkalmazható, amelyeken
szövegfeldolgozás történik. 

Idõkitöltõ feladatként adható a tanulási képessége-
ket (figyelem, memória, testséma, síkbeli és téri tájéko-
zódás, gondolkodás, kreativitás) fejlesztõ, a tananyaghoz
kapcsolódó rejtvény, játékos nyelvi, matematikai felad-
vány, játék.

Az elõzetes tudás feltérképezése a további differenciá-
lás alapjául szolgálhat. Kiemelt figyelmet kell fordítani az
önálló tananyag-feldolgozásra, mely sikerélményhez jut-
tatja a tanulót az ismeretbõvítés útján.

A differenciált rétegmunkában pl. kártyákat alkal-
mazhat a pedagógus minden olyan tananyag feldolgo-
zása során, amelyeken fogalmakkal, szabályokkal ke-
rülnek szembe a tanulók. Alkalmas önálló, páros és
csoportmunkára is. A kártyákat önállóan is elkészíthe-
tik.

Jól szolgálja az önellenõrzést. 
Az önálló tanulásra tanítás kedvelt módszere a gon-

dolattérkép (fürtábra), melynek alkalmazása beilleszt-
hetõ az ismeretelsajátítás folyamatába.

A tanórai differenciálás gondos elõkészítést igényel
a pedagógus részérõl, idõigényes tevékenység, több szem-
pont figyelembevételét igényli. Ahhoz azonban, hogy a
heterogén összetételû csoportot, az eltérõ képességû ta-
nulókat eredményesen, képességeikhez igazodó mérték-
ben és módon juttassa el a hasznosítható tudás megszer-
zéséhez, a módszer nélkülözhetetlen!
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Szeretek a neten olvasgatni, így a Móra Kiadó honlapján
egy nyári délutánon bukkantam rá egy új kiadványra.
Balázs Ágnes Hetedhét háború a Hangok földjén – Mesélõ
nyelvtan címû foglalkoztató könyvére. Meghallgattam a
Hallgass bele! fül alatt az írónõvel a beszélgetést, a megze-
nésített szabályok dalait, és rögtön tudtam, hogy ezt nem
lehet kihagyni, ki kell próbálnom a tanítási gyakorlatom-
ban.

Huszonnyolcadik éve tanítok, kisfelmenõ rendszer-
ben, fõleg magyart. A probléma, melyre folyamatosan
megoldást keresek, hogy egyre nehezebben sajátítják el
a tanulók a 2. osztály számára elõírt anyanyelvi tudatos-
ságot igénylõ kifejezéseket: magánhangzó, mássalhang-
zó, ábécérend, szótagolási ismeretek, helyesírási alapok,
szabályok. A tanulók szókincse hiányos, íráskészségük
fejletlen még 2. osztály végére is. Az értõ olvasás terén
hiányok mutatkoznak. Munkánkat nehezíti még: a ma-
gatartási problémák, a koncentrációs képességük és szó-
beli kifejezõképességük gyengesége. Heterogén tanuló-
csoportok számára keresek olyan oktatási módszereket,
segédleteket, melyek beváltak, segítõink lehetnek a min-
dennapokban.

Úgy gondolom, hogy a világ változásával nekünk, ta-
nítóknak is változni kell: gondolkodásunkat a tanítás-
ról érdemes a tanulás oldalára áthelyezni.

Olyan tanulásmódszertani projektet dolgoztam ki 2.
osztályosaim számára, melyben fontosnak tartottam az
érzékszervek bevonását, a minél több tapasztalat gyûjté-
sét, az együttmunkálkodást, a játékot, hiszen az életko-
ri sajátosságok figyelembevétele az élményt jelenti a ta-
nulásban, így maradandóbb ismeretre tesznek szert a gye-
rekek. Szeretnék olyan biztos tudást, alapot adni minden
tanítványom számára, amire építkezni lehet.

Elsõ osztály végén a gyerekek nálunk a szüleiktõl kap-
nak egy könyvet - jutalmul, hogy szépen megtanultak ol-
vasni. Ennek a kiválasztása a tanító néni feladata. Így én
most Balázs Ágnes könyvét választottam tanítványaim-
nak.

A projekt kerettörténetét ez a könyv adja, melyben
egy kislány, akit Iringónak hívnak, egy csoda folytán
bekerül a történetbe, és a Magánhangzók–Mással-
hangzók között dúló csatába. Számos kalandon keresz-
tül vezet az útja, és természetesen - ahogy a mesében

szokás - a végére minden jóra fordul. Heti egy órát arra
szánunk, hogy együtt megismerkedjünk a következõ fe-
jezettel, majd a történethez kapcsolódó papír-ceruza
alapú feladatokat megoldjuk. Ezek egy része szövegér-
tési, más része helyesírási vagy színezési, rajzos felada-
tot jelent. A projekt feladatainak összeállításához a ma-
gyar nyelvtan tanmenetemet kapcsoltam hozzá az adott
hét megtanulásra szánt ismereteinek gyakorlásához. A
könyv szereplõi, helyszínei kiváló segítõink! Változatos
eszközöket használunk óráinkon: Radosza gyûrûn ki-
rakjuk a hiányos szavakat, csoportmunkás óráinkon a
könyv szereplõivel újabb történeteket találunk ki és
játsszuk el azokat. Lehetõség van a nyelvtani szabályo-
kat dalolva is megtanulni. Soha ilyen sok kivételt nem
tanultak meg gyermekeim az ú-û a szó végén szabály
alól! Változatos munkaformákkal dolgozunk: KIP
(Komplex Instrukciós Program) és Sakkpalota progra-
mot is használok.

A végére hagytam azt a részét a projektnek, mely iga-
zán élményt jelent a mai gyerekeknek: a mobileszközök-
kel támogatott oktatás használata. Szerencsés helyzet-
ben vagyok, mert interaktív tábla, tabletek egyaránt se-
gítik a tanításomat. Önképzéssel tanultam meg a leg-
több alkalmazást, amit ezekre használok. Tagja lettem az
IKT MasterMinds kutatócsoportnak, mert hiszem, hogy
az IKT-s alkalmazások ismerete nélkül nem lehet ma
már tanítani. Olyan lehetõségek vannak így a kezem-
ben, melyek a 21. századi képességek alakításához elen-
gedhetetlenek. Persze, vannak jó weboldalak, számos
kész oktatási anyag, de én nem ezeket szeretném bemu-
tatni. Hihetetlen gyorsan és örömmel tanulják meg a ki-
csi gyerekek a virtuális üzenõfal, Padlet vagy az interak-
tív szófelhõ vagy az online gondolattérképek használa-
tát! Egyetlen nehézségük van: a regisztráció. Ebben vi-
szont szintén lehet segíteni: vagy az én oldalamon dol-
goznak vagy szülõi segítséggel regisztrálnak.

A Padlet olyan felület, melyet egy idõben, azonos cím
megadásával használva közösen szerkeszthetnek. Beil-
leszthetnek rá képet, szöveget vagy videót. Természete-
sen kedvelt tevékenységeikhez kötõdõ padleteket is ké-
szíthetnek, de tanulási céllal is sokfélét csináltunk közö-
sen és önállóan is: pl. állatbemutatás, könyvajánló, j-ly a
szóban. 

Csányi Judit

Az Orosházi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában mindig azon dolgo-
zunk, hogy gyermekeink szeressenek iskolába járni, tanulni. Ehhez sokféle
változatos módszert használunk, ezek közül mutatok most be egyet.

Barangolás
a Hangok földjén
2. osztályosok anyanyelvi projektje
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Otthonról is szerkesztették, szüleiket is megtanították
ezeknek a használatára.

Az interaktív szófelhõ (tagul.com) látványos, képi
megjelenítése egy adott témakör szavainak – például
csak u, ü lehet a szó végén –, ehhez is kapcsolnak linke-
ket (képet, szómagyarázatot vagy videót).

A gondolattérképek használata már papíralapon is-
mert volt a gyerekeknek, és a Padlet, szófelhõ készítését
követõen igazán gyorsan megtanulható alkalmazás: fel-
használjuk utána például tartalommeséléshez vagy
nyelvtani szabályok rögzítéséhez. Ide is rakhatunk be
szót, képet, videót, de a kifejezések, fogalmak közötti
alá-fölérendeltségi helyzetet is ábrázoljuk (bubbl.us vagy
a popplet.com).

Többféle módon menthetõk a munkáik: képként vagy
linkként, így az interaktív tartalmak is láthatók marad-
nak.

A gyerekek lelkesedése vitt arra, hogy bekapcsolód-
junk az idei Digitális Témahétbe. Segítõink is lettek: az
5. osztályosok. Olyan digitális mesefalat hozunk együtt
létre, melyen az általuk írt mesékben a kedvelt szereplõ-
ik, helyszíneik lesznek a Hangok földjérõl, de teljesen új
módon! Használjuk a digitális technikákat, együtt dol-
gozunk, kreatív megoldásokra törekszünk. A rajzok ké-
szülhetnek ceruzával, de digitális képalkotási módokkal
is. Határidõket kell betartaniuk, és értékeljük is a vég-
zett munkákat. Sok-sok pozitív megerõsítést kapnak a
projekt során. Nagy öröm számunkra, hogy Balázs Ág-
nes, a projektünk alapját adó könyv írónõje meglátogat
bennünket a Digitális témahét keretében rendezett be-
mutatónkon! A jutalom sem maradhat el a jól végzett
feladatok után: ClassDojo-s virtuális pontokat kapnak,
és olyan játszóházat szervezünk, ahol virtuális kissár-
kányt simogathatnak, és a színezõik „életre kelnek”
(3D).

A QR-kódokba bújtatott feladatok megoldása vagy a
Kahoot tesztjeinek megfejtése élményszerû játéknak tû-
nik csak a gyerekeknek, és közben rengeteget gyakorol-
nak.

Magam sem gondoltam a tanév kezdetén, hogy
mennyi örömet jelentenek majd ezek az órák! A szá-
monkérés során a szokott dolgozatokat írjuk meg, és
örömmel tölt el, hogy az eredményeik alátámasztják fel-
tevésemet: a mai gyerekek is eredményesen megtanít-
hatók az alapokra, csak meg kell találnunk hozzájuk a
kulcsot. Érdekes tapasztalatom: a tanulásban akadályo-
zott vagy autista tanítványom elsõként tanulja meg és al-
kalmazza nagy biztonsággal a bemutatott technikákat.
Ez a tudás – képes vagyok rá! – olyan önbizalmat ad a
gyermeknek, hogy az más területen is megmutatkozik,
tanulásában eredményesebb lesz.

Megtanulták a tanév során a gyerekek, hogy a számí-
tógép, tablet, okostelefon, iPad nemcsak a játék eszköze,
hanem számos módon a tanulás legfõbb segítõje lehet.
A tabletükre kaptak tõlem egy gyûjteményt azokból az
appokból, mely az otthoni tanulásukat támogatja. A szü-
lõk és a gyerekek nagy örömmel vették ezt. Azt is tudato-
sítom bennük ugyanakkor, hogy az IKT eszközök hasz-
nálatát sem szabad túlzásba vinni, mindenben az arany
középutat keressük, és az internethasználat biztonsági
kérdéseirõl sem felejtkezünk el. Osztályom számára zárt
virtuális osztálytermünk is van a Classbox felületen, ahol

gyakorolhatják szülõk és diákok a kapcsolattartásnak ezt
a módját. A projektünkrõl itt rendszeresen beszámolok
a szülõknek is.

Nem szabad félni a változásoktól, érdemes a saját
osztályunk számára kipróbálni az ötleteket!

A gyerekek nagyon szívesen mutatják meg más taní-
tóknak, vendégeknek az ismereteik alkalmazását, így
tartottunk egy bemutatóórát 2016 novemberében szak-
tanácsadók és kollégák számára, és a Digitális témahéten
is kinyitjuk az ajtónkat a kollégák elõtt.

A Facebook zárt tanítói csoportjaihoz kapcsolódni egy
jó lehetõség, ahol nagyon sok innovatív pedagógus tag,
akik szívesen segítenek azoknak, akik még most in-
dulnak el ennek a területnek a megismerésére. Számos
konferencia is elérhetõ, ahol jó gyakorlatokat láthatunk,
kollégákat ismerhetünk meg, akik elõttünk járnak.

Minden módszer, melyben a pedagógus hisz - hat.
Nincs királyi út, úgy gondolom, mindenkinek magának
kell megtalálni a számára célravezetõt.

A hatékony tanítás alapköveit tartsuk szemünk elõtt:
kapcsolat-autonómia-kompetencia. Ebben hiszek, mert
látom a mindennapokban az eredményt.

Már megjelent Balázs Ágnes történetének folytatása
Boszorkányos hajsza a szófajok világában 3. osztályosok szá-
mára címmel, így aki kedvet kap az ilyen típusú feldolgo-
záshoz 2. osztályban, 3. osztályban folytathatja.

! ! !
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A tanulásmódszertan feladata a legrövidebb, legered-
ményesebb és legidõtakarékosabb módszer megtalálása.
Ahhoz, hogy a tanulásmódszertani munkánk eredmé-
nyes legyen, 4 fõ feladatot kell megoldanunk, melyek a
következõk:

1. A tanuláshoz való viszony áthangolása
A gyerek tanuláshoz való viszonyának kialakítását is-

kolába lépése elõtt kell elkezdeni! Iskolába lépésekor
minden egészségesen fejlett, iskolaérett gyerek pozití-
van áll az iskolához, a tanuláshoz. Ezt a viszonyt alakít-
ja a tanító néni/bácsi és vele szorosan együttmûködve a
szülõ. Fontos, hogy kedvezõen befolyásoljuk a gyerek ta-
nulással kapcsolatos érzéseit. Tehát cél a tanuláshoz va-
ló pozitív viszony kialakítása és erõsítése.

2. Tanulási szokások formálása, hatékony
tanulási módszerek elsajátítása
Könnyebb egy jó szokást kialakítani, mint egy hibásat

megváltoztatni. Ennek érdekében segítenünk kell a gye-
rekeket egy saját és hatékony szokásrendszer kialakítá-
sában. Fontos olyan tanulási szokások kialakítása, me-
lyek eredményes és gazdaságos tanulást jelentenek. Se-
gítenünk kell abban a gyerekeknek, hogy szokásukká
váljon a hatékony tanulási módszerek használata, me-
lyeket megtanítottunk nekik. De nem elég, ha megta-
nulják ezeket, automatikus cselekvéssé kell váljanak a
mindennapi tanulási tevékenységükben.

3. A tanuláshoz szükséges 
alapképességek fejlesztése
A tanuláshoz szükséges képességek fejlettségétõl függ

a tanulás eredményessége és hatékonysága. Ezek mellett
a képességek mellett a tanulási módszerek ismerete, he-
lyes megválasztása, alkalmazása is szükséges. Ezen ké-

pességek fejlesztése a mi feladatunk az iskolában. Ezek a
következõk:

– koncentráló-
– beszéd-
– hatékony olvasás-
– emlékezõ-
– gondolkodó-
– tájékozódó képesség. 

4. Személyiségépítés
Bár a gyerek személyiségének alapjait a családjában

kapja meg, mi, pedagógusok is folyamatosan hatunk ta-
nítványaink személyiségének egészére. A gyerekeknek
tanulási tevékenységükhöz nyugodt, kiegyensúlyozott,
harmonikus légkörre van szükségük. Ennek biztosítá-
sa a mi feladatunk. Célunk, hogy a gyerekek legyenek
képesek alkotó, tevékeny ismeretszerzésre. Ennek érde-
kében tanítsuk meg tanulni õket! A személyiségépítés
során rendszerességre, kitartásra, alaposságra, önálló-
ságra, akaraterõre, szorgalomra neveljük gyermekein-
ket.

A tanulásmódszertan 
alkalmazásának elvei

– A tanuláshoz való segítségnyújtást minél elõbb el
kell kezdeni (már iskolába lépéskor).

– A tanulásmódszertan eredményességének feltétele,
hogy a gyerek mindig tudja, mit, miért csinál.

– A gyakorlás változatos legyen!
– Érjük el, hogy örömmel, jókedvvel végezze a tanu-

lási tevékenységet!

Kooperatív technikák
A kooperatív tanulási forma a tanulók kiscsoportos

tevékenységénalapszik. Az ismeretek elsajátítása és gya-

Hortiné Márkus Zsuzsanna

Két évvel ezelõtt kaptam elõször felkérést egy bemutatóóra megtartására.
Mivel évek óta beépítem óráimba a tanulásmódszertani elemeket, ez volt
a bemutatóóra központi feladata is. Azóta már többször kérték a kollégák,
hogy újabb ötleteket mutassak, melyekkel az óráikat színesíthetik. Márci-
us elején egy nyelvtanóra keretein belül mutattam néhány játékos felada-
tot, melyek az ismeretek felidézésére, rögzítésére alkalmasak. Az óra utá-
ni megbeszélésen szó esett a tanulásmódszertan feladatairól és az órán
alkalmazott kooperatív technikák jellemzõirõl is. Mostani írásomban némi
elméleti bevezetést követõen ezeket osztom meg kollégáimmal.

Játékos nyelvtanórák
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korlása nem befogadó, hanem alkotó módon történik.
A kooperatív munkában a hangsúly a közös munkán, az
együttmûködésen van. A csoportok általában hetero-
gének. A gyengébben teljesítõ tanulók esélyt kapnak,
hogy ne maradjanak le, a jobb képességûek tanítva ta-
nulnak, így tudásuk mélyebbé válik. Mivel a tudás tevé-
kenységhez kötõdik, a motiváció erõs. A gyerekek meg-
tanulják, hogyan viszonyuljanak egymáshoz. Ez növeli
önbizalmukat, erõsíti kritikai érzéküket, elõsegíti a
szocializációt. A kooperatív technikákat alkalmazó
órára sokkal több idõt vesz igénybe a felkészülés, de
megéri idõt szánni rá! Jókedvû, vidám órákban lesz ré-
szünk.

Feladatok
Azokat a betûket, amelyekbõl kettõ van a táblázat-

ban, ki kell húzni. A megmaradt betûket összeolvasva
egy szót kapunk. Ezt keressük!

Mi vagyok?
A gyerekek húznak egy kártyát, melyen a tananyaggal

kapcsolatos fogalom olvasható. Ezután a kártyára három
igaz állítást kell írniuk a megadott fogalomról. Ha min-
denki elkészült, a tanulók egyesével felolvassák a mon-
dataikat a társaiknak, akiknek ki kell találniuk, mire vo-
natkoznak a kijelentések.

Villámkártya
Olyan kártyákra van szükség, amelyeknek az egyik ol-

dalára egy-egy hiányos szót, vagy hibásan leírt szót írunk,
a másik oldalára pedig helyesen kiegészített vagy leírt szó
kerül. A gyerekek páronként leülnek. Az egyik gyerek öt
kártyát kitesz a társa elé a megoldandó feladattal felfelé.
A válaszoló elmondja, melyik betûvel egészítené ki a szót,
vagy azt, hogy helyesen van-e leírva az adott szó, vagy hi-
básan. Ha hibás, elmondja, hogy mi a hiba. Minden eset-
ben meg kell fordítaniuk a kártyát és megnézni a helyes
választ.

A jó választ adó gyerek megkaphatja a kártyát. Az öt
kártya megbeszélése után cserélnek. Az nyer, akinek
több kártyája – azaz jó válasza – van.

Egy másik változat szerint kiteszik középre a kártyá-
kat, és felváltva húznak, majd megfordítják és ellenõrzik,
megbeszélik.

Kerekasztal
A kerekasztal egy kooperatív módszer, melyben a gye-

rekeknek írásban kell válaszolniuk. Egy toll és egy papír
körbejár a csoportban. A papíron különbözõ feladatok
lehetnek az anyaghoz kapcsolódva. 

A gyerekek lejegyeznek egy választ, majd a papírt és a
tollat továbbadják a mellettük ülõknek. Így haladnak,
egymásnak adva a lehetõséget addig, amíg a rendelke-
zésre álló idõ le nem jár. Ezután közösen ellenõrzik a meg-
oldásokat és megbeszélik a hibákat.

Ezt a módszert a tanulási folyamat számos pontján
használhatjuk: új ismeretek befogadásának elõkészítésé-
re, az információk megértésének ellenõrzésére, a gyakor-
lás és a számonkérés változatosabbá tételére.

Szaladgálós tollbamondás 
(tanítványaim kedvence)

A szöveget – a csoport létszámától függõen – kb. 4-5
példányban elhelyezzük a terem több pontján. A csoport
egyik tagja elszalad a szöveghez, megpróbál minél többet
megjegyezni belõle, majd lediktálja a padban ülõ társai-
nak. A cél, hogy minél gyorsabban és a lehetõ legkeve-
sebb hibával sikerüljön leírni a szöveget.

Jó válogatást, jó munkát kívánok!
Á M L D P É I C E
H E S G B Z Á M H
Ó N C T F É G A D
P L T J I N O B K ! ! !
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5. Törtek
Téma, fejlesztési terület: matematika, törtek

https://quizlet.com/193408171/tobbszorose-tortresze-flash-
cards/

• A kártya, a feleletválasztós és az igaz-hamis játék is
jól alkalmazható.

6. Mûveletek gyakorlása
Téma, fejlesztési terület: matematika, alapmûveletek

https://quizlet.com/192892323/match

• Több funkcióban is jól használható gyakorló játék.
• Hasonló kártyákat a tanulók is készíthetnek.

7. Összefüggések
Téma, fejlesztési terület: szövegértés, egyszerû követ-

keztetések
https://quizlet.com/185580027/osszefuggesek-flash-cards/

• Ennél a feladatnál is ügyelnünk kell a szövegrészek
helyes sorrendjére.

• A tanulók által alkotott mondatokat is érdemes al-
kalmazni, egymásnak is írhatnak feladatokat.

8. Ország-város
Téma: környezetismeret, földrajzi ismeretek

https://quizlet.com/192881073/orszag-fovaros-flash-cards/

9. Nevezetes épületek
Téma: környezetismeret, vizuális kultúra, kulturális

értékek, emlékezet
A vizuális típusú vagy éppen ezen a részterületen fej-

lesztendõ gyerekeknek is készíthetünk képes
kvízkérdéseket. (Nehézséget jelentett az ingyenes kép-
tárból megfelelõ képeket találni, így a Budavári Palota
esetében a sziluett segíthet a felismerésben, a több évti-
zedes fotókon látható épületeket tanítványaink már nem
ismerik fel.)

https://quizlet.com/192498079/nevezetessegek-flash-cards/

Andóné Nagy Katalin–
Cserbáné Dömse Mónika–
Petik Ágota–Ruzsa Ágnes

Felköltöztünk 
az internetre (8.)
Még mindig Quizlet

A tanítók számára is hasznos szókártyakészítõ alkalmazás bemutatását többek kö-
zött a matematika és környezetismeret témakörök tanórai felhasználáshoz gyûjtött
ötletek közreadásával folytatjuk.
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10. Találós kérdések
Téma, fejlesztési terület: anyanyelvi kompetenciák,

szövegértés, szókincsbõvítés

https://quizlet.com/193499918/talalos-flash-cards/?new

+ 1 Kísérleteztünk 
– példa többváltozós megoldásra

Téma, fejlesztési terület: hang/betû differenciálás, ol-
vasás

https://quizlet.com/193797407/test?prompt-with=1&limit
=10&matching=on&mult_choice=on&selectedOnly=
false&showImages=true&tf=0&written=0

A tesztfülön csak a többválasztós üzemmód alkalmaz-
ható.

A feladat kitalálásakor az motivált bennünket, hogy – a
nem érintõképernyõs eszközök használatakor – kikü-
szöböljük a magas szintû gépelési technikai tudás szüksé-
gességét. Ez elsõsorban a „Dönts gyorsan!” (gravity) alkal-
mazásban okozhat gondot. Az alábbi feladat kezdõ olva-
sóknak és gyakorlatlan felhasználóknak is alkalmas lehet.

https://quizlet.com/193797407/gravity

Források
http://tanarblog.hu/internet-a-tanoran/1977-mindent-a-quizlet-rl
http://hvg.hu/tudomany/Gyakoroljunk_szavakat_online_ingyen_I5UFZY
http://mek.oszk.hu/00200/00242/00242.htm

„Öröm nélkül nincs hatékony tanulás.”
(Freund Tamás)

F A R K A S H Á Z I  C S I L L A

Órakezdõ ötletek
matematikából (6.)J Á T É K

M
A
T
E
K

A hatékony tanuláshoz tehát öröm szükséges, az öröm-
höz pedig élmények. Mindjárt kicsöngetnek, hamarosan
elérkezünk a tanév végéhez. A visszatekintésnél, értéke-
lésnél érdemes átgondolni, vajon sikerült-e élménysze-
rûen ismeretekhez juttatni a tanítványainkat, kihasz-
náltuk-e lehetõségeinket a tanórákon, csempésztünk-
e a mindennapjainkba elegendõ mozgást, játékot, fel-

fedezést, találtak-e inspirációt és számukra megfelelõ
tevékenységformát, tanulási alternatívát a különbözõ
nevelési igényû, beállítottságú és személyiségû gyere-
kek, sikerült-e megvalósítanunk a differenciálást, fej-
lõdtünk-e a csoportmunkákban, együttmûködésben,
egymásra figyelésben, teljesültek-e a kitûzött céljaink,
sikerült-e megszerettetni a tantárgyunkat?

! ! !
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Bingó és Amõba 
síkban és térben

Órakezdõ játékaink közül most a Bingóval indítok,
amelyet sokszor játszottuk, remekül variálható, változa-
tos, szórakoztató, élvezetes, és nem mellesleg segít rá-
hangolódni a matematikaórákra. Az alapjáték eredetileg
az Egyesült Államokban tett szert igazi népszerûségre,
majd világszerte elterjedt, és úgy tûnik, soha nem megy
ki a divatból. Kicsik és nagyok játszhatják, egyáltalán
nem bonyolult, szabályai könnyen érthetõek. 

A játékosok 5×5-ös táblázatba rendezett számokat
kapnak különbözõ elrendezésben, általában szerepel raj-
ta egy-egy Joker mezõ is. A játékvezetõ egyesével, egy-
más után, fennhangon mondja a kisorsolt számokat. Ha
szerepel a szelvényünkön, a hallott számot bejelöljük a
táblázatban. Cél az, hogy a találatok megegyezés szerinti
elrendezésben jelenjenek meg, ez többnyire vízszintes,
függõleges vagy átlós irányban jelent öt számot, esetleg
megegyezés szerint négyet vagy hármat. Lehet extra alak-
zatot is kitalálni, például 2×2-es négyzetet, vagy a sakk-
ban megkedvelt huszár lóugrásnál érintett mezõit L alak-
ban, négyféle pozícióban. 

Ha valakinek összejön a számsor vagy alakzat, felkiált,
hogy „Bingó!”, és õ lesz a nyertes. A Bingó-etikett szerint
nem illõ a társaknak hencegni a bejelölt számokról; a já-
tékvezetõt nem kérdezgetjük vissza a számról, hanem in-
kább jobban figyelünk, hogy jól halljuk, amit mond. Az
indokolatlan, idõ elõtti „Bingó!” felkiáltást sem nézik jó
szemmel. Lehet egyénileg vagy párban, esetleg kisebb
csapatokban is játszani.

Legegyszerûbb fokozatában elsõ osztályosok számára,
vagy felsõbb évfolyamokon számkörbõvítés kapcsán, a
megismert számokból készítünk játéktáblát, amin a me-
zõket piros-kék korongokkal vagy kupakokkal fedjük le.
Van az osztályban egy igazi Bingó-szettünk szerencseke-
rékkel, golyókkal, játéktáblákkal, de a leghasznosabb, ha
mi magunk készítünk olyan lapokat, amelyeken a gyako-
roltatni kívánt számhalmaz elemeit szerepeltetjük. Az
egyszerû számfelismerésen túl lehet összeg, különbség,
szorzat, hányados, nyitott mondat megoldása, fejszámo-
lás eredménye, geometriai alakzatok stb. 

Idén, második
osztályban nagyon
népszerû volt ná-
lunk az a változat,
amit az egyes szor-
zótáblák elsajátítá-
sa után játszottunk.
A táblákon például
a négyes, ötös és ha-

tos szorzótábla szorzatai szerepeltek, de nem konkrét
szorzótényezõket sorsoltunk vagy dobtunk ki, hanem
csak azt, hogy melyik táblából lehet egy-egy számot vá-
lasztani. A taktikázás itt lényegesen nagyobb szerepet
kapott, a sikernek is jobban örültek a gyerekek. Ilyen sza-
bály mellett gyorsabban összejöttek a Bingók, a nyerte-
sek egy mozdulattal lesöpörték a kupakokat a játéktáb-
lákról, és máris újra bekapcsolódhattak a játékba. Ha a
gyerekek készítik el a saját táblájukat, nekik kell meg-
fontolniuk, milyen számokkal van esély a gyõzelemre.

(Ha négy kockával dobunk, és az összeg megkeresése a
játék alapja, hiába írnánk nullát, egyet, kettõt, hármat
vagy huszonnégynél nagyobb számokat, esély nélkül vár-
nánk a találatokat. Érdekes, hogy még második év végén
járva is több felesleges szám került a kis szorzótábla szá-
mai mellé a tízoldalú kockát használó szorzó-Bingó táb-
láinak elkészítésekor.)1 Az Amõbánál szintén meghatá-
rozott alakzat, leginkább sor létrehozása a feladat (víz-
szintesen, függõlegesen vagy átlóban) a játéktábla mére-
tétõl függõ hosszúságban, de itt már az ellenfélre is figyel-
ni kell, aki szeretné megakadályozni a sorunk kialakítá-
sát, miközben saját építkezésére is koncentrál. Felváltva
lehet lépni (jelölni, színezni, ikszelni, kört rajzolni stb.),
a játékosok száma kettõnél indul, de lehet akár négy-öt
is. Minél többen játsszák, annál nehezebb figyelni a for-
mák kialakulására, annál nehezebb észlelni a különféle
jelöléseket, ezért tanácsos több színt használni a jobb át-
tekinthetõség kedvéért. Kockás lapon játszva nem fel-
tétlenül szükséges behatárolni a játékteret, de ha konk-
rét számokat szeretnénk elfoglaltatni, jelöljük ki egyér-
telmûen a területet, és így készítsük elõ a gyerekek segít-
ségével a különbözõ játéktáblákat.

Az Amõba
óriás sakkszõ-
nyegen is játsz-
ható két csapat-
tal, két sakkos
babzsákkészlet-
tel, ez hatvan-
négy bábut je-
lent. Van egy
olyan szériánk, amit még elsõ osztály elején két anyuka
készített nekünk csodás szabadkézi rajzokkal, és van egy
a Sakkpalota készletébõl, a 120cm×120 cm-es óriás
sakktáblához méretezve. Számmal ellátott kerek lapokat
tesznek a gyerekek a mezõkre, a babzsákokkal célba le-
het dobni az aktuális számra. Aki gyorsabb és pontosabb,
azé a hely. Laminált normál méretû sakktáblán koron-
gokra írt számokkal és helyfoglaló kupakokkal szintén
érdekes a játék, de az összmunka nagyobb játéktérben,
több résztvevõvel inkább a nagy táblánál érvényesül.

Most pedig lépjünk ki a térbe! Gyerekkoromban kap-
tam édesanyámtól egy háromdimenziós logikai játékot, a
Logit, ami most Térbeli amõba néven, kissé átalakítva, de
funkcióját teljes mértékben megtartva a Kompetencia-
alapú Programcsomag2 részeként ismét elérhetõ az isko-
lák számára. Négy emeleten 16-16 helyre lehet korongo-
kat tenni, az alapjáték szerint az nyer, aki elõbb rak le egy
négyes csoportot egy emeleten belül vízszintesen, függõ-
legesen, átlós irányban, vagy ami többlet az eddigiekhez
képest, kihasználva a szinteket, közvetlenül egymás alatt,
ferdén lépegetve föl, vagy le, esetleg a képzeletbeli nagy-
átlók mentén. Egy kis perem segíti, hogy ne csússzanak el
a korongok, ami annak a lehetõségét is megadja, hogy
elõre kidekoráljuk a helyeket számokkal ellátott lapocs-
kákkal. Mi elõször a sakktáblai játékhoz már elkészített

1 Ingyenesen Bingó-kártyaszerkesztõ program elérhetõ: www.tani-
tonline.hu › Feladatbank › Feladatszerkesztõk

2 A teljes alsó tagozatos programcsomag elérhetõ a www.taniton-
line.hu oldal Feladatbankjában.
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piros-kék koron-
gokra írt szorzata-
inkat használtuk,
de zavaró volt a
szín, így saját készí-
tésû fehér változat-
ra cseréltük õket. 

Fejleszthetõ területek: stratégiai-taktikai gondolko-
dás, reflex, koncentrációs készség, auditív és vizuális fi-
gyelem, térlátás, vizuális memória, számolási készség, fej-
számolás, együttmûködési készség, finommotorika.

Rácsos szorzás
Miután az osztály elsajátította a 10×10-es szorzótáb-

lát, más néven kis egyszeregyet, nálunk jutalom követ-
kezik: megint lehet egy kicsit nagyzolni a matematikai
tudásunkkal. Számológép segítsége nélkül két- vagy há-
romjegyû szorzótényezõkkel is megtanulunk szorozni az
írásbeli szorzás megismerése elõtt. Hogy miért? Mert ér-
dekes, sõt kifejezetten izgalmas a nagy számok birodal-
mába belépni, abban komoly mûveleteket pontosan el-
végezni, továbbá a mindennapi életben és matematika-
versenyeken is jól jöhet, ha valaki már korábban megis-
merkedik a nagyobb számok szorzásával. Természetesen
kiegészítõ anyagként kezeljük, de akit különösen érde-
kel, a rácsodálkozáson és kipróbáláson túl jobban is bele-
áshatja magát a témába, nagyobb és még nagyobb szá-
mok szorzásának is nekiugorhat. Elõzetes tudásként a
fent említetten kívül a tízesátlépéses összeadás és a na-
gyobb számok leolvasásának ismerete szükséges. Ha már
több technikát ismerünk a szorzás elvégzéséhez (írásbeli,
egyiptomi, rácsos, kínai szorzás – amit a szeptemberi
számban ismertetek majd; és ráadásként ott van a szá-
mológép is), játsszunk velük, hasonlítsuk össze õket, ki-
nek melyik tetszik a legjobban, mikor melyiket célszerû
használni, mennyi idõt vesz igénybe vele a számolás.

A gelosia-módszer, amit tanítványaimmal rácsos szor-
zásként szoktunk emlegetni, a középkor kezdete táján
széles körben elterjedt a szorzás elõsegítésére. Elõször In-
diában, Perzsiában, Kínában és az arab országokban je-
lent meg. Európában a XIV. sz. elején vált ismertté. Ne-
vét a korai olasz építészet geometrikus, osztott rácsos ab-
lakkereteirõl kapta, lényege a szorzó mátrix. 

83×529=43 907

Az eljárásmód leolvasható az ábráról, de a teljesség
kedvéért következzék most lépésenként!

• Készítsünk táblázatot!
• A szorzás egyik tényezõjét a legfelsõ sorba írjuk, a

másikat pedig a jobb szélsõ oszlopba, utóbbinál a legna-
gyobb helyiérték kerül felülre, a legkisebb alulra.

• A tényezõk alatti, illetve tõlük balra levõ – eddig
üres – négyzeteket átlósan kétfelé osztjuk, összekötjük a
bal alsó sarkot a jobb felsõ sarokkal.

• Az egyes négyzetekbe az adott oszlop tetején és az
adott sor jobb szélén álló számjegyek szorzatát írjuk, még-
pedig a tízeseket az átló fölé, az egyeseket az átló alá. Ha
egyjegyû a szorzat, az átló fölé nulla kerül.

• A végeredményt, a teljes szorzatot úgy kapjuk meg,
hogy az ábrán látható ferde sávok mentén összeadjuk a
számjegyeket. Eleinte érdemes különbözõ színûre színez-
ni ezeket a sávokat, hogy könnyebben átlátható legyen a
kis háromszögek összetartozása. A legalsó (jobb alsó)
sávban található szám adja az eredmény legkisebb helyi
értékû számjegyét, innen indulunk, majd haladunk bal-
ra felfelé, rendre összeadva a sávokban szereplõ (egyje-
gyû) számokat. A bal felsõ sávból kaphatjuk meg a legna-
gyobb helyi értékû számjegyet. Ha egy sávban a számok
összeg kétjegyû, akkor leírjuk az egyesek helyén álló szá-
mot, az elsõ számjegyet pedig a felette (és egyben tõle
balra) lévõ sáv összegéhez adjuk, hasonlóan az írásbeli
összeadáshoz.

• A szorzat leolvasása: a körök mentén a bal oldali
oszlop tetejétõl indulva a jobb alsó számjegyig. 

Fejlesztési területek: számolási készség, analógiás gon-
dolkodás, feladattudat, vizuális figyelem, szabálykövetés.

Animalogic
Ne csak mindig a számokkal játsszunk! A tanév végén

remek kikapcsolódást jelenthet a színekre és formákra
koncentráló, logikai gondolkodást fejlesztõ Animalogic
társasjáték. A 2014-ben Keszthelyen megrendezett Rátz
László Vándorgyûlésrõl ismerem az eredeti verziót, mely-
nek ingyenes, vicces, állathangokkal is társított
demováltozatát egybõl kipróbáltam mobiltelefonomon.
A feladványokat az általam talált lehetséges megoldá-
sokkal együtt tanítványaim számára lekódoltam, kezdõ
és könnyû változatból 12-12 szerepelt, de azóta már mi
magunk is készítettünk saját elrendezéseket.

A játék célja: majmok, oroszlánok, elefántok, orrszar-
vúak (más kiadásban pl. oroszlánok, vízilovak, tevék és
zsiráfok) átmenekítése a folyó veszélyes oldaláról a túlol-
dali biztonságos területre egy hídon keresztül, egymás
után, libasorban oly módon, hogy vagy azonos színû vagy
megegyezõ fajtájú állatok követhetik egymást. A 4×4-es
táblával helyettesített erdõbõl mindig csak azok indul-
hatnak a túlpartra, akik sorukban a legközelebb állnak a
hídhoz, nincs elõzés, nem tudják átugrani egymást. 
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Az állatos alapszituáció mellett rengeteg más ötlettel
is élhetünk: játszhatunk aktuális mesehõseinkkel a mese
szituációjának környezetébe helyezve (pl. királyi palota,
gyémánterdõ, varázstó partja); megjeleníthetünk csata-
jeleneteket arany-, ezüst-, bronzszínû páncélos harco-
sokkal, akik beveszik a várat, vagy különbözõ fegyverek-
kel, amiket át kell csempészni az ellenség csapatai kö-
zött; robot összeszereléséhez felsorakoztathatunk alkat-
részeket; szülinapi meghívóhoz dekorációs formákat ad-
hatunk, majd a végén tantárgy-koncentrációként el is
készíthetjük azokat. Diákjaink kreativitására mindig
számíthatunk. Alkossanak õk is kerettörténetet, ta-
láljanak ki helyszíneket, mozgatható figurákat, tár-
gyakat, készítsenek feladványokat és adjanak hozzá-
juk megoldókulcsot! 

Ha valakinek nincs ideje vagy kedve eszközöket gyár-
tani, a logikai készletet is használhatja. Már elsõ osztály-
tól rakosgatunk olyan sorokat, ahol az a szabály, hogy
mindig pontosan egy tulajdonság változzon meg (vagy a
szín/mintázat, vagy a forma, vagy az, hogy lyukas vagy si-
ma). Ha ezeket a lapokat sorra behelyezzük egy táblázat-
ba az utolsó elemtõl indítva a meghatározott kijutási
iránnyal szemben haladva, máris kész egy új feladvány.
Figyeljük meg, hogy a véletlenszerûen felrakott alapál-
lásoknak van-e mindig megoldása, és hogy mitõl függhet
a siker! 

Az alábbi rögtönzött példában tizennyolc logikai lapot
használunk, a robothoz balról jobbra juttatjuk el az alak-
zatokat, mint már említettem egy tulajdonság változásá-

val, amikbõl a végén kreatívan építhetünk valami kü-
lönlegeset (pl. házat, várat, jármûvet). Az alsó tagozatos
szertárunkban vannak még kincsnek számító, nagyon
régi, több milliméter vastagságú lapjaink, a kis elsõsök
ezekkel ügyesebben tudnak játszani, könnyebben fel tud-
ják emelni õket a játéktábláról. 

Fejlesztési területek: stratégiai-taktikai gondolkodás,
figyelem, vizuális memória, megkülönböztetõ képesség,
szabálykövetés, lényeges tulajdonságok kiemelése.

Remélem, az elmúlt fél év alatt ismertetett játékötle-
teink közül sokat kipróbáltak és továbbfejlesztettek! Kel-
lemes VAKÁCIÓT, feltöltõdést és sok-sok élményt kí-
vánok! A következõ tanév elején tovább játszunk!
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A kódolásnál az elsõ betû a színre utal, a második az ál-
latra: p = piros; s = sárga; k = kék; z = zöld.; m = ma-
jom; o = oroszlán; e = elefánt; r = rinocérosz (az orrszar-
vú helyett a rinocérosz megnevezést használjuk, hogy ne
legyen két azonos kezdõbetûnk). A bemutatott feladvány
egy lehetséges megoldása az átjuttatott állatok sorrendjé-
ben: pr; pe; ze; se; so; ko; ke; kr; zr; sr; sm; pm; po; zo; zm;
km. A sakkhoz hasonlóan itt sem csak az aktuális lépésre
kell koncentrálni, hanem minél több következõre is, hogy
végül semelyik állat ne ragadjon ott az induló oldalon.

A vonulási irány jobbról balra adott, demováltozat-
ban és a társasjátékoknál is. Lehet direkt az a célunk,
hogy felhívjuk a figyelmet, másfelé is haladhatunk, mint
ahogy azt az olvasásánál és írásnál megtanultuk, viszont
elsõ osztályban az írás-olvasás tanulásakor nem célszerû
a megszokott rendtõl eltérni mindaddig, amíg az auto-
matikusan be nem épült a gyerekek gondolkodásába. A
mi elsõseinket tavaly még az is megzavarta kissé, hogy a
Sakkpalota programot használva a sakktáblán nem fent-
rõl lefelé történik a vízszintesen irányuló sorok számozá-

sa, hanem alul található az elsõ sor, legfelül pedig a nyol-
cadik, pont fordítva, mint ahogy a füzeteinkben, köny-
veinkben haladunk. Második osztályban az áttekintõ
százas szorzó táblázatnál is szinte mindig balra fent szere-
pelnek a legkisebb szorzótényezõk, onnan haladunk
jobbra, illetve lefelé a nagyobb számok felé. Ha viszont
majd a derékszögû koordinátarendszerrel, indításként az
elsõ térnegyeddel ismerkednek meg a gyerekek, az absz-
cissza (x) és az ordináta (y) tengelyen pozitív irányba
(jobbra, illetve felfelé) lépnek (+ ; +) a tengelyek met-
széspontjától (0;0) kiindulva. A haladási irányt úgy
könnyíthetjük meg, hogy a játékhoz semmiképpen sem
szembõl ábrázolt állatos képeket készítünk, hanem egy-
értelmûen a játékszituáció szerinti irányba fordulókat.
Az osztály minden tanulója kapott tizenhat kis színes ál-
latos kártyát és egy-egy játéktáblát, amit maguk dekorál-
hattak. A táblai szemléltetést nagy méretû színes lapok-
ra nyomtatott figurákkal oldjuk meg, amiket mágnessel
rögzítünk, a környezetet a gyerekek rajzolják meg színes
krétával.
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Az írásbeli szorzás 
két- és többjegyû szorzóval

Vajon igaza van-e annak, aki – például a mérésekkel,
mértékváltásokkal szembe állítva (amit természetesen
kizárólag valóságos tevékenységek végzése során ismer-
hetnek meg a gyerekek) – ezeknek a mûveleteknek, a
mûveletekkel kapcsolatos összefüggéseknek a tanítását
táblán krétával, írásvetítõvel vagy interaktív táblával,
füzettel és ceruzával „elintézhetõnek tartja”? Elég-e eze-
ket az eljárásokat, az õket alapozó összefüggéseket jól el-
magyarázni, aztán memorizáltatni a gyerekekkel ahhoz,
hogy sajátjukká, tehát használhatóvá váljanak számuk-
ra? Elegendõ-e, ha egy-két példán bemutatjuk, hogy ho-
gyan is kell elhelyezni a részletszorzatokat egymáshoz vi-
szonyítva, és ezt jól begyakoroltatjuk?

Ahogy tanítunk, ahogy a gyerekek tanulnak, az a
gondolkodás fejlõdése szempontjából legalább annyi-
ra fontos szerepet tölt be1, mint az ismeretek, a prakti-
kum elsajátítása szempontjából. Matematikai ismere-
tekhez csak matematikai módszerekkel, matematikai, tehát
tapasztalati alapozással megértett gondolati úton érde-

mes eljuttatni a gyerekeket. Azaz úgy, hogy minden rész-
letét akár maguk alakítsák ki megfelelõ helyzetek átélé-
se és alkalmas eszközök segítségével, hogy beilleszthes-
sék saját formálódó gondolatvilágukba. Meggyõzõdé-
sem, hogy az ember, a gyerek tisztelete is erre kötelez
minket! 

Lehet, hogy hamarosan feleslegesnek fogjuk tartani az
írásbeli számolási eljárás-ismeretek nagy részét, mégis
biztosan sokáig foglalkozunk még velük. Mert összefüg-
gésekre való rálátást kívánunk szolgálni általuk. És a
megértés, értelmes memorizálás alapjait csak a moti-
váltan megélt tapasztalatokkal, majd ezek tudatosítá-
sával biztosíthatjuk. 

Az egyjegyû számmal való írásbeli szorzást akár nem
is kell tanítanunk. Hiszen ha több egyenlõ számot adnak
össze a gyerekek, akkor ki elõbb, ki késõbb már magától
is szorzást fog végezni. Az írásbeli összeadás megismerése
során eljuthatunk addig, hogy 3, 4, 5…9 egyenlõ szám
összeadását kapják gyakorlásként a gyerekek órán, házi
feladatként. Biztosan egyre többen fognak átállni ma-
guktól a szorzásos megfogalmazásra! Ilyen feladatokra
gondolhatunk (alkalmanként 4-6 feladatot választva a
nehézségi fokozatoknak megfelelõen):

C. Neményi Eszter A két legnehezebb
írásbeli mûveletrõl

231 112 411 116 131 143 226 158 129
231 112 + 411 116 131 143 226 158 129

+ 231 112 116 131 143 226 158 129
+ 112 + 116 131 + 143 + 226 158 129

131 + 158 129
103 306 + 131 129
103 306 247 129

+103 324 + 306 74 247 + 129
+ 324 + 74 + 247

Természetesen eleinte úgy fogják összeadni pl. a négy
darab 116-os számot, hogy egyenként adogatják össze az
azonos helyi értéken álló számjegyeket. 6+6 az 12,  (+6
az 18,  (+6 az 24, leírom a 4 egyest, a húszat pedig 2 tízes-
re váltva a tízesekhez adom:  2+1=3, (+1 az 4,  (+1 az
5, (+1 az 6, és 1+1+1+1=4. Így kapom a 464-et. Ami-
kor már többször lépegettek egyenként egy-egy helyi ér-
téken, biztosan felismerik, hogy 4-szer 6-ot adtak össze,

azaz a 6-nak a 4-szeresét számolták az egyesek helyén…
Saját felismerésük után már csak a szokásos írásmódot
kell megszokniuk. És ez általában nem okozhat gondot. 

Ahhoz, hogy két-, illetve többjegyû szorzóval is értõ
módon, egyszerûen tudjanak írásbeli szorzást végezni,
két gondolatot kell átlátniuk a gyerekeknek. Az egyik
gondolat az, hogy két vagy több szám összegével lehet
szorozni úgy (is), ha külön-külön szorzunk a számok-
kal, majd a szorzatokat összeadjuk. Tehát például a
3+5 összeggel megszorozhatjuk a 7-et úgy, hogy összead-
juk a 7 háromszorosát és a 7 ötszörösét. Vagy a 10+7 ösz-
szeggel szorozhatjuk pl. a 46-ot úgy (is), hogy a 46 tízsze-
resét és a 46 hétszeresét adjuk össze.

A másik alapos megértést igénylõ gondolat az, hogy
egy többszörözést elvégezhetünk két lépésben: két

1 Ez a magyarázata a májusi Tanítóban Lannert Judit által idézett, el-
sõ hallásra megdöbbentõ kutatási eredménynek: „Egy jobb alsós ta-
nító húszfõs osztály esetén az osztály együttes életpálya-jövedelmét
több mint 320 ezer dollárral, csaknem 90 millió forinttal növeli.”
(A szerk.)
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egymás utáni többszörözéssel. Tehát, hogy például egy
szám hatszorosához elvezet a kétszeresnek a háromszo-
rozása, vagy a háromszorosának a kétszerezése. Egy szá-
mot 18-szorozhatunk úgy is, hogy a hatszorosát meghá-
romszorozzuk vagy a szám háromszorosát háromszoroz-
zuk, aztán ezt kétszerezzük… Vagy pl. a 30-szorost szá-
molhatjuk a 10-szeres 3-szorosaként, vagy a 3-szoros tíz-
szereseként…

Mindkét összefüggés megértését szolgálhatjuk azzal,
hogy pl. a 143-
nak az 57-
szerezését – és
további szá-
moknak a két-
jegyûvel való
szorzását –
ilyen hosszan,
összeadással
értelmezve ír-
juk le elõször:

És végül természetesen összeadjuk a tízszereseket és a
7-szerest, vagy 5-szörözzük a tízszerest és ahhoz adjuk
még a 7-szerest:

1430 · 5 és 7150
7150 +1001

8151
Néhány további hasonló, hosszadalmas leírás termé-

szetessé teszi, hogy az 57-szerezés ilyen lépésekben törté-
nik: számítjuk a szám 50-szeresét és a 7-szeresét, és e két
részletszorzatot adjuk össze. Az 50-szerest pedig úgy szá-
mítjuk, hogy a szám 5-szörösét tízszerezzük. 

Bár nem szokott nagy gondot okozni a gyerekeknek,
hogy a tízesekkel való szorzás eredményét 1 hellyel balra
helyezzék el az egyesekkel való szorzás részletszorzatához
viszonyítva, mégis javasolható, hogy nyu-
godtan írják ki a tízszerezést jelentõ 0-t is a
részletszorzat végére, akár elõre, hogy el
ne felejtsék. Így valóban azt a két szorzatot
láthatják egymás alatt, amit számítottak:

Egy idõ után javasolhatjuk, hogy akár el is hagyhatják
a 0-t a tízesekkel végzett részletszorzat végén, de kerül-
jön a megfelelõ helyi értékre a többi számjegy. Ha valaki-
nek az értõ végrehajtáshoz szüksége van a 0 (vagy több-
jegyûvel való szorzás esetén a 0-k) kiírására, ez nem je-
lent akkora idõveszteséget, hogy feltétlenül le kelljen
mondania róla.

A fenti elõkészítés mindenképpen segít a többjegyû-
ekkel való szorzás értõ elsajátításában. Mégis helyes, ha
kicsit nagyobb és általánosabb rálátást biztosítunk a két
összefüggésre. 

Már egy korábbi cikkben2 szó volt arról, hogy milyen
szemléletes tapasztalatokra építhetjük a többtagú össze-
gek szorzását, vagy a többtagú összeggel való szorzást.
Most idézzünk fel csak egy képsort, amirõl sokféle tago-
lással leolvashatnak egy szorzatot. Egy számnak – példá-
ul a 7-nek – a 13-szorosát a különféle részletszorzatok
összegeként számíthatják így: 

Ilyen tapasztalatok gyûjtéséhez javasoltuk a szorzó-
táblák építése idején az ún. „hajtogatót” is, ahol a kivá-
gott négyzethálós lapnak a háló vonalai mentén való be-
hajtásaival könnyen elõ tudják állítani a különféle tago-
lásokat. A szöges vagy lyukas táblán téglalapos elrende-
zésben körülkerített szögek számát hasonlóan szorzatok
összegeként leolvashatják az eredeti szorzatot pl. szívó-
szállal tagolva.

Ezek a mozgásos, tevékenykedõ és látványos élmé-
nyek biztos alapot teremthetnek a késõbbi általános
algebrai összefüggések megértéséhez, és értõ alkalma-
zásaihoz is.

A másik összefüggést – azt, hogy egy szorzást lehet he-
lyettesíteni egymás után végzett két vagy több szorzással
– szintén helyes látványos, tevékeny tapasztalatokra épí-
teni. Azaz, hogy szabad az egyik (vagy mindkét) tényezõt
két vagy több szám szorzatára bontani, és ezekkel egymás
után hajtani végre a többszörözéseket.

Három rétegûre hajtott lapot hajtsanak félbe kereszt-
irányban is. Ha ezt a lapot például 4 helyen átlyukaszt-
juk, akkor az elsõ szétnyitás után ennek a kétszeresét lát-
ják, az egész lap szétnyitásával ennek a háromszorosát.
Az eredeti 4 lyukat kétszereztük, majd háromszoroztuk,
így 24 lyuk lett a lapon:

Legyezõsen meghajtogatott lap segítségével állítsák
elõ valamilyen szám húszszorosát:

2 Tanító; 2016. novemberi szám.

143 · 57
7150
1001
8151

Élményt je-
lenthet például
egy szorzat két-
szerezése tükör
segítségével: A 7 négyszeresét

kétszerezi a tükör,
így kapjuk a 7 nyolc-
szorosát: 

7 · 4 · 2 = 7 · 8
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Tapsoljon valaki például 6-szor 3-at (tiriti, tiriti, tiriti,
tiriti, tiriti, tiriti) – aztán ugyanezt tapsolja vissza 5 tanu-
ló. Hány hang hallatszik a visszatapsolás során? 

Amikor egybemenetû gépeket kapcsolunk össze, ak-
kor az elsõ gépbõl kijövõ adat a következõ gép bemenõ
adata. Legyen az elsõ gép ötszörözõ, a második pedig há-
romszorozó! 

Írják a gyerekek az összetett táblázatba a
bedobott és kijövõ értékeket, és állapítsák
meg, milyen egyetlen géppel tudnák helyette-
síteni ezt a kettõt! 

Az 5-szörözés és 3-szorozás egymás utáni végrehajtása
egyetlen 15-szörözésre cserélhetõ. 

Hasonlóan összekapcsolt többszörözõ gépek mindig
helyettesíthetõk egyetlen többszörözõvel. Mégpedig ez a
szorzó számok szorzatával fog többszörözni. (Többszörö-
zések és részekre osztások is összekapcsolhatók egymás-
sal és helyettesíthetõk egy változással. Valamennyivel
növelõ és csökkentõ változások is kicserélhetõk egyetlen
adott számmal való növelésre vagy csökkentésre. Igen
hasznos több hasonló megfigyelést végeztetni a gyere-
kekkel!)

A kétjegyûvel (többjegyûvel) való írásbeli szorzáshoz
még egyetlen dologról nem szóltunk. Arról, hogy a 10-
szerezés, 100-szorozás, 1000-szerezés hogyan is függ ösz-
sze a „0-k odaírásával”. Természetesen nem is a 0-k a lé-
nyegesek, hanem a többi számjegy. Az, hogy miért kerül
minden számjegy eggyel, kettõvel, hárommal „balra”.

Ismét nézzünk kicsit körül más számországokban!
Például a hármas rendszerben szorozzuk hárommal,

azaz 103-mal (egy-nullával) a számokat! Mennyi a 2 há-
romszorosa? 

Persze úgy is háromszorozhattunk volna, hogy mind-
egyik rudat egy-egy háromszor értékesebbre cserél-
jük. És az elsõ esetben a 2 fehér kis kockából azonnal
kapjuk a 2 világoskéket, most pedig a 2 világoskék válik
2 sötétkékké, az 1 fehér 1 világoskékké.

A négyes rendszerben is meggondolhatjuk, hogy a négy-
szerezés – ami 104 alakú számmal való szorzást jelent –
nemcsak úgy hajtható végre, hogy minden darab korong
és minden darab boríték helyett négyszer annyi darabot
teszünk, és aztán csomagolunk négyet-négyet mindenbõl
eggyel nagyobb borítékba. Úgy is négyszerezhetünk, hogy
minden egyes darabot (korongot vagy borítékot) egy négy-
szer értékesebb darabra cserélünk. Egy-egy korongot egy-
egy kis borítékra, egy-egy kis borítékot egy-egy levélborí-
tékra… Így mozdul balra egy hellyel az egész szám minden
számjegye a négyszerezés miatt. (Érdemes magunknak is
eljátszani egy-egy ilyen többszörözést, így érthetjük meg,
mit jelent a gyerekeknek ez a tevékenység!)

És a tízes rendszerben? Természetesen ott a tízszerezés
jelenti azt, hogy minden számjegy egy hellyel balra toló-
dik, hiszen ahány egyesünk volt, mindegyiket kicserél-
hetjük egy-egy tízesre, ahány tízes volt a számban, annyi
százas lesz a tízszerezés során, minden egyes százast ezres-
re cserélhetünk…

Az írásbeli osztásról
Az egyjegyû osztóval való osztás jól elõkészíthetõ pél-

dául színes rudakkal, játékpénzzel. Maga a tevékenység
egyenlõ részekre osztás lehet, amelyben ketten, hárman,
négyen… osztoznak meghatározott rudakon, adott cím-
letû pénzen. Ha mindegyik fajta rúdból, pénzbõl tudnak
egyenlõen adni minden résztvevõnek, akkor nincs gond.

Például csak fehér, piros és barna rudakkal tevékeny-
kedhetnek. Osztozzanak ketten igazságosan a 2 barna, 6
piros és 4 fehér rúdon! Vagy hárman a 3 barna, 9 piros és
6 fehér rúdon. Az osztás végrehajtása olyan egyszerû,
hogy kinevethetnek érte a negyedikes gyerekek. 

Ezután érdemes olyan helyzeteket is teremteni, ami-
kor kénytelenek kitalálni, hogy csak a felváltás segít az
osztozkodásban.

Osszák el hármuk között „értékük szerint” igazságo-
san az 1 barna, 2 piros és 3 fehér rudat! A fehérekkel nem
lesz gond, adhatnak mindenkinek egyet-egyet. A barna
és a piros rudak azonban így nem oszthatók szét három
felé. A barnát 4 pirossal helyettesítve azonban minden-
kinek jut 2 piros és 1 fehér:

Végeztethetünk olyan osztozkodásokat, ahol a gya-
korlatban használt pénzek szerepelnek, de hasznos töb-
bet gyakorolni az osztást a tízes számrendszernek meg-
felelõ címletekkel. 

Ha 6 százas, 5 tízes és 2 egyforintos érmét kell négyük kö-
zött elosztani, egyikbõl sem tudnak ugyanannyit adni min-

be 1 2 3 10 4 9

(ki 1 és be 2) 10 25 30 35

ki 2 15 150 120

A hatszor 3 ötszöröse (a 3 hatszorosának az ötszöröse)
a 3 harmincszorosa.

Háromszor 2 az hat; hármat-
hármat becserélünk egy-egy
világoskék rúdra, és így a 203

alakú számot kapjuk.

Szorozzuk hárommal a 213 alakú számot!

Beváltások után ka-
punk 2 sötétkék ru-
dat és 1 világoskéket:
A 213 háromszorosa: 2103
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denkinek. Több szabadon követett eljárás után javasoljuk,
hogy kezdjék az osztozást mindig a legnagyobb értékekkel!
Így most elõször mindenkinek adhatnak 1-1 százast. A 2
százast valóban váltsák fel 10-10 tízesre, és így az összesen
25 tízesbõl mindenkinek tudnak 6-6 tízest adni. A ki nem
osztott tízest 10 egyesre váltva a 12 egyest hármasával szét-
oszthatják négyük között. Ha ezt a tevékenységet le is jegy-
zik, akkor „készen van” az írásbeli osztás menete. Most már
csak gyakorlatot kell szerezni benne – természetesen az
osztás, szorzás folyamatos gyakorlása mellett.

A cselekvõ elõkészítés után – amikor egyenlõ részekre
osztást végeztek – érdemes a maradékos bennfoglaló
osztásra áttérni. Ennek a szerepét majd a két-, illetve
többjegyû osztóval való osztásnál érezhetjük meg igazán.
A szóhasználattal is maradékos osztásra utaljunk. 

Például a 4584 / 6 osztás tevékeny elvégzése után mu-
tassuk meg, hogy menet közben akár el is felejtkezhe-
tünk arról, hogy milyen valódi értékekkel dolgozunk:

Takarjuk le a szám három utolsó
számjegyét, és nézzük, hogy megvan-
e az elsõ számjegyben a 6! 4-ben a 6
nincs meg egyszer sem. 

A takaró lapot egy hellyel jobbra
csúsztatva a 45 áll elõttünk. 45-ben a
6 megvan 7-szer, marad a 3. 

Ha ezt a maradékot leírjuk a 45
ötöse alá, akkor mozdítsuk még egy
hellyel jobbra a lapot, és a 8-ast írjuk
le a 3 mellé! 38-ban a 6 megvan 6-
szor, és marad 2 – mert 6-szor 6 az 36,
és 36 +2 az 38. A 2-t, a maradékot
most a 38 nyolcasa alá írjuk, és a takaró lapot elvéve a
megjelenõ 4-est a 2 mellé írjuk. 24-ben a 6 megvan 4-
szer, és 0 a maradék, mert 4-szer 6 az 24. 

(Késõbb a takaró lapot helyettesítjük az éppen „le-
vett” számjegyet jelölõ felsõ „vesszõcskével”.)

A szavakkal kísért lejegyzés után nézzük meg, hogy az
egymás mellé írott számjegyek mit is fejeznek ki! Helyez-
zük az egész osz-
tást bele a helyi-
érték-táblázat-
ba, hogy köny-
nyebben követ-
hetõ legyen az
értelmezés:

Valójában az történik, hogy elõször a nagyobb érté-
kekbõl leválasztunk olyan kerek számot, amit könnyen
átlátunk, hányszor van meg benne a 6. Az elsõ ilyen nagy

szám a 4200, ebben 700-szor van meg a 6. A fennmaradó
384-bõl most a 360-ról látjuk könnyen, hogy ez 60-szor
6. Végül a 24 marad, amiben 4-szer van meg a 6. A há-
nyados (0 ezer+) 700+60+4. Így jogos volt a 7-et, 6-ot,
4-et egymás mellé írni. 

Ha már az egyjegyûvel való osztáshoz áttértünk a ma-
radékos osztásként való értelmezésre, akkor egy nehéz
lépést jól elõkészítettünk a kétjegyûvel való osztáshoz.
Itt a maradék megállapításához célszerû két lépésben vé-
gezni el a visszaszorzást és a pótlást. Nagy rutint semmi-
képpen nem érhetünk el 4. osztály végére ezen a téren,
tehát ne várjuk, hogy nagyon gyorsan tudják végezni! A
két lépés megtartásával pici idõt elvesztegetünk ugyan,
de megnyerhetjük, hogy értik, mit miért tesznek! 

Tehát például a 6402 : 28 osztásnál
megállapítják, hogy a 64-ben a 28 meg-
van 2-szer, és a 64 alá írják a 28 írásbe-
li szorzással kiszámított 2-szeresét. (2-
szer 8 az 16, leírom a 6-ot, 2-szer 2 az 4, 4 + 1 az 5). Az
56-ot aláhúzva pótoljuk 64-re: 6 +8 a 14, 1+5=6, 6-hoz
hogy 6 legyen, nem kell semmit hozzáadni.

Következik a takaró lap továbbmoz-
dítása, a következõ számjegy leírása a 8
mellé, és annak megállapítása, hogy a
80-ban is csak 2-szer van meg a 28. A
visszaszorzás eredményét szintén leír-
juk a 80 alá, és pótoljuk 80-ra. 

Az utolsó jegyet is leírva az így megállapított maradék
mellé következik az utolsó becslés: 242-ben a 28 hány-
szor van meg… 

A kétjegyûvel, többjegyûvel való írásbeli osztásnak a
legnehezebb mozzanatai a becslések. Sokat segít a becs-
lésben, ha kerekített értékekkel közelítünk. (Példánk-
ban gondolkodhatunk úgy, hogy a 240-ben a 30 nyolc-
szor van meg.) Nagyon fontos, hogy tekintsük természe-
tesnek a tévedést! (Milyen sokszor tévedünk magunk
is!) De ismerjék fel a gyerekek a becslés téves voltát ab-
ban, hogy a maradék nagyobb az osztónál (tehát többször
van meg az osztó a kijelölt részben, mint gondoltuk),
vagy abban, ha a visszaszorzás eredménye nagyobb az
osztandó résznél. 

A becslést érdemes jól elõkészíteni hiányos szorzások-
kal, amelyekben adott az egyik tényezõ, a szorzat, és a má-
sik tényezõt keressük. Izgalmas játékká tehetõ ez az elõké-
szítõ tevékenység, ha nem pontos szorzatot jelölünk ki, ha-
nem „céltáblát”, amelybe adott számról indulva szorzással
bele kell találni. Vajon mivel szorozhatjuk a 83-at, hogy
4000-nél nagyobb, de 5000-nél kisebb legyen a szorzat?

Az írásbeli szorzással való ellenõrzést néha he-
lyettesíthetjük a zsebszámoló beiktatásával, így gyor-
sítva a becslést. (Szükség szerint természetesen fel-
használhatjuk a szorzás gyakoroltatására is az alkal-
mat.) Arra azonban igen jól használható a „játék”,
hogy tapasztalatokat szerezzenek a szorzatnak a szor-
zótól függõ változásairól. Hogyan változtassák a szor-
zót ahhoz, hogy kb. 100-zal növeljék, csökkentsék a
szorzatot? Hányféle szorzó jöhet szóba, amikor a 83

többszöröseivel egy ezres méretû céltáblába akarnak
beletalálni? 

Végül ismételten megjegyzem, hogy az írásbeli osztás
jó képességszintre, begyakorlottá hozásának igényét
nagy valószínûséggel el fogja mosni a számítástechnika,
akár már a közel-jövõben. Azonban a hányados jó becs-
lését és esetleg az osztandó szorzással való egyre jobb
megközelítését – egyéb szakmai célok érdekében – fon-
tos továbbra is gyakoroltatnunk.
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HÉT GAZFICKÓ EGY SZIGETEN PIHENI KI
FÁRADALMAIT. 

MOST ELKAPHATOD ÕKET!

Egy elsütött pisztoly száma és az eltalált palack betû-
je alapján egy börtöntöltelék tartózkodási helyét talál-
hatod meg a térkép beosztása segítségével. 

Egy gazfickó se maradjon szabadlábon!

Fonyódi Gábor Detektíviskola
CÉLLÖVÖLDE

Egy detektívnek jól kell bánni a fegyverekkel. MELYIK
PISZTOLY MELYIK PALACKOT TALÁLJA EL? HÚZD
MEG VONALZÓVAL A LÖVEDÉK ÚTJÁT
PISZTOLYTÓL PALACKIG! A golyók röppályájának
úgy kell szétválasztani a szavakat, mondatokat
jelölõ ábrákat, hogy az összetartozók egy mezõben
maradjanak. Aktiváld az anyanyelvi ismereteidet!
A szófajok, az igeragozás és a szólások témakörében keresd a megoldásokat! Figyelj, a
röppályák keresztezhetik is egymást! A pisztoly csövétõl bármelyik irányba húzhatod a
vonalat. CÉLRA TARTS, INDULHAT A JÁTÉK!
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KI MÁSRA SZÁMÍTHATNÁNK, MINT EGYMÁSRA?

T NÍTÓ
M Ó D S Z E R T A N I  F O L Y Ó I R A T

Fontosnak tartja, hogy tovább szolgálhassuk a tanítókat?
Felkészüléséhez hasznos segítség a www.tanitonline.hu oldal? 
Ön is támogathatja a munkánkat, ha jövõ tanévre megrendeli

a Tanítót, az egyetlen, kifejezetten tanítóknak szóló folyóiratot!

Több mint 50 éve a tanítók szolgálatában
Túl sok fontos dolog van benne ahhoz, hogy elegendõ legyen a tanáriban lapozgatni.

A 2017/18-as tanévre rendelje meg saját használatra!
Sokan mondják ugyan joggal, hogy jó volna végre egy kis nyugalom, változatlanság a munkánkban, mégis mindannyian
tudjuk, hogy aa  NNaatt  ffoollyyaammaattbbaann  lléévvõõ  ááttddoollggoozzáássáávvaall  úújjaabbbb,,  ttaalláánn  aazz  eeddddiiggiieekknnééll  iiss  ááttffooggóóbbbb,,
mmééllyyeebbbb  vváállttoozzáássookk  eelléé  nnéézzüünnkk.. A TANÍTÓ mára az egyetlen mûködõ, tanítóknak szóló módszertani folyóirat.
Éppen ezért kiemelt kötelességünk segíteni Önt és minden kollégánkat az újabb kihívásokra való szakmai felkészülésben.
Komoly eredménynek tartjuk, hogy az idei tanévben már nemcsak nagyszerû tanító kollégáink módszertani ötletei közül
tudtunk közreadni egyre többet, hanem a tudomány területérõl is a legkiválóbbak osztották meg gondolataikat
Olvasóinkkal.
Idén a tanítóképzéssel és a kapcsolódó tudományokkal foglalkozó mûhelyek vezetõ szakemberei közül többek között
CCssééppee  VVaalléérriiaa,,  FFüüllööppnnéé  EErrddõõ  MMáárriiaa,,  GGóóssyy  MMáárriiaa,,  GGyyaarrmmaatthhyy  ÉÉvvaa,,  HHaalláásszz  GGáábboorr,,  HHuunnyyaaddyy
GGyyöörrggyynnéé,,  LLaannnneerrtt  JJuuddiitt,,  KKnnaauusszz  IImmrree,,  KKoozzmmaa  TTaammááss,,  MM..  NNááddaassii  MMáárriiaa,,  MMrráázziikk  JJuulliiaannnnaa,,  NNaaggyy
JJóózzsseeff,,  SSzzeenncczzii  ÁÁrrppáádd,,  VVeekkeerrddyy  TTaammááss  fogalmazta meg a Tanító hasábjain, hogy az új kihívásoknak megfelelõen
mit tartanának a legfontosabbnak figyelembe vennünk a 6–10 éves gyerekek tanulási folyamatának tervezésekor és
irányításakor.
Az új kutatási eredmények következtében számíthatunk rá, hogy a munkánk minden eddiginél jobban felértékelõdik.
Nem véletlen, hogy mméégg  aazz  MMTTAA  eellnnöökkee,,  LLoovváásszz  LLáásszzllóó is fontosnak tartotta, hogy megfogal-
mazza kifejezetten nekünk, tanítóknak szóló üzenetét: „Milyen tanítót kívánnék a jövõ nemzedékének?
Egyéniségeket. Motivált, nemcsak az általuk tanított tárgyakat jól ismerõ óraadókat, hanem olyan, a szó nemes
értelmében vett pedagógusokat, akik képesek felkelteni a diákok érdeklõdését az õket körülvevõ világ iránt.
Akiket a társadalom anyagilag is megbecsül. Akiktõl bármikor lehet kérdezni. Akik nemcsak arra kíváncsiak,
hogyan tudják a gyerekek felmondani a tananyagot, hanem arra is, hogyan gondolkoznak. Akik elkötelezettek
az ismeretek minél magasabb színvonalú átadása iránt. Akik örömmel mennek be reggelente az iskolába.
Akiknek az alakját mindezekért még évtizedek múlva is hálásan idézik fel az egykori tanítványok.” (Tanító, 2017. április)

NNeehhéézz  kkiihhíívváássookk elé nézünk tehát, s erre ccssaakk  kköözzöösseenn  lleesszzüünnkk  kkééppeesseekk felkészülni.
Épp ezért bõvítjük még tovább a www.tanitonline.hu oldal már most is egyedülállóan gazdag Feladatbankját, Könyv- és
Filmtárát. Emellett a következõ, 2017/18-as tanévben is a legkiválóbb szakemberek közremûködésével segítjük Önt az új
kihívásokra való felkészülésben.

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

Az éves elõfizetés ára 6300 Ft (10 lapszám)
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