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Sokan panaszkodnak, hogy so-
sem fáradtak még el annyira,
mint az elmúlt tanévben. Sem
a gyerekek, sem õk. Hogy mind-
ezt a „Csökkentsük a gyerekek ter-
heit!” évtizedek óta harsogott
szólama mellett sikerült elér-

nünk, akár még vicces is lehetne, ha… Ha a kutatások
nem azzal szembesítenének bennünket, hogy bár „a ma-
gyar gyerekek a nemzetközi átlagnál kevesebbet hiányoznak az
iskolából, több leckét írnak, többet magolnak, viszont kevesebb
eredményt érnek el1.” De vajon várhatnánk-e mást, ha több-
ségük számára „a tanulás az örömtelen, fárasztó és idõigényes
magolást jelenti?” 2

Talán nem véletlen, hogy online kérdõívünkben3 a vá-
laszolók 87%-a tartja a legsürgetõbb teendõnek a gyere-
kek és pedagógusok napi terhelését meghatározó jogsza-
bályok módosítását. Valóban nehezen vitatható, hogy
1–2. osztályos gyerekeknek napi 6–7 órányi feladatot
adni agyrém. Vajon miért nem számítható bele a tanulók
napi terhelését korlátozó óraszámba egy elsõs felzárkóz-
tató foglalkozása? Mindannyian láttunk már kisgyereket,
aki keményen küzdött, arcizmát megfeszítve koncentrált,
hogy az Ú-t az Ó-tól megkülönböztetõ ajakállást megta-
lálja?

S heti 24–26 órában elvárni a pedagógusoktól a gye-
rekekkel való eredményes tanórai munkát, majd mind-
ezek felett a tanórának nem minõsülõ helyettesítések és
ügyeletek lelkiismeretes megtartását? Ki lehet bírni, per-
sze…, de tényleg ez a cél? Aki ilyesmit vár el a pedagógu-
soktól, arra csak egyetlen héten keresztül kellene egy osz-
tálynyi gyereket bízni napi 5-5 órában megszakítás nélkül.
Akkor talán megértené, hogy egy csapat gyerekkel való fo-
lyamatos együttmûködés – legyen szó akár tanóra megtar-
tásáról, akár az udvari ügyeletesi feladatok ellátásáról –
nem átlagos mentális terhelést jelent.

Szóval, valóban itt volna az ideje a gyerekek és peda-
gógusok napi terhelését meghatározó jogszabályok mó-
dosításának. Aki ezt vitatja – biztosak lehetünk benne –
nem szakmai megfontolásból teszi. De, ugye, mindannyian
tudjuk, hogy ez önmagában mit sem ér? Ahogyan egy újabb
NAT bevezetése sem. Ezek szükséges, de nem elégséges
feltételei a változásnak. Mert nagyon nem mindegy, mi
történik majd a szabályozók újabb – immár sokadik – mó-
dosítása után az osztálytermekben, az ajtók mögött. Mire
fordítjuk a felszabaduló idõt, energiát? A gyerekekét és a
magunkét. Ennek a felelõsségét nem elhárítanunk kell,
hanem legjobb tudásunk szerint, közösen felkészülni rá.

Számíthatunk rá, hogy a munkánk minden eddiginél
jobban felértékelõdik. Nem véletlen, hogy még az MTA
elnöke, Lovász László is fontosnak tartotta megfogal-
mazni4 kifejezetten nekünk, tanítóknak szóló üzenetét:
„Milyen tanítót kívánnék a jövõ nemzedékének? Egyénisége-
ket. Motivált, nemcsak az általuk tanított tárgyakat jól ismerõ
óraadókat, hanem olyan, a szó nemes értelmében vett pedagó-
gusokat, akik képesek felkelteni a diákok érdeklõdését az õket
körülvevõ világ iránt. Akiket a társadalom anyagilag is megbe-
csül. Akiktõl bármikor lehet kérdezni. Akik nemcsak arra kí-
váncsiak, hogyan tudják a gyerekek felmondani a tananyagot,
hanem arra is, hogyan gondolkoznak. Akik elkötelezettek az is-
meretek minél magasabb színvonalú átadása iránt. Akik öröm-
mel mennek be reggelente az iskolába. Akiknek az alakját
mindezekért még évtizedek múlva is hálásan idézik fel az egy-
kori tanítványok.”

Nehéz kihívások elé nézünk tehát, s erre csak közösen
leszünk képesek felkészülni. Épp ezért tovább bõvítjük a
www.tanitonline.hu oldal már most is egyedülállóan gazdag
feladatbankját, könyv- és filmtárát. Emellett a Tanító ha-
sábjain a legkiválóbb szakemberek közremûködésével se-
gítjük a tantestületek új kihívásokra való felkészülését. 

Az elõttünk álló tanév nagy kérdése, hogy meddig lesz
módunk minderre. „Hogyhogy nincs ott a tanárikban, ami-
kor teli van olyasmivel, amit minden egyes tanítónak olvasnia
kellene!?” „Ez komoly, egy fillér támogatást sem sikerült el-
nyernetek?” „Az nem létezik, hogy egy ekkora múltú módszer-
tani lap csak úgy eltûnjön…” „A tanítók többsége nem áldoz
szakmai könyvekre, lapokra, és ez katasztrofális!”

Ha az idei tanévvel zárulna majd a Tanító több mint fél
évszázados története, annak nem külsõ erõk ármánykodá-
sa lesz az oka. A pályázati pénzek vagy a tankerületek
együttmûködésének hiánya feletti sopánkodás félrevezetõ
volna. Mert ha az összes – 35 490! – tanítóból5 nem akad
10%-nyi, aki saját használatra való megrendelésével
nem hagyja, hogy eltûnjön a lap, akkor azt nem érdemes
másként értelmezni, minthogy nincs is rá szükség.

Akár a szép búcsú, akár az eddig rejtõzködõ Tanító-fa-
nok elõcsalogatása okán, mi csak annyit tehetünk, hogy
szakmánk legkiválóbbjainak segítségével minden eddigi-
nél erõsebb évet fogunk produkálni.

A TANÍTÓ megrendelése a 2017/18-as tanévre:
elofizetes@sprintkiado.hu

KI MÁSRA SZÁMÍTHATNÁNK, 
MINT EGYMÁSRA?

Számvetés és készülõdés

1 Csüllög–Molnár–Lannert (2014): A tanulók matematikai teljesít-
ményét befolyásoló motívumok és stratégiák vizsgálata a 2003-as és
2012-es PISA-mérésekben. In: Hatások és különbségek, Oktatási
Hivatal, Budapest.

2 Lannert Judit: Miért fontos a kisgyermekkori nevelés, és hol a peda-
gógus szerepe ebben? (2.) TANÍTÓ 2017. június.

3 www.tanitonline.hu › Szerintünk › A Nat módosításával kapcsolatos
elvárásokról.

4 Tanító, 2017. április.
5 https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/oktat/oktatas1617.pdf  ›
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Életem nagy szerencséje, hogy Winkler Mártával szakmai
kapcsolatba kerülhettem egyetemista koromban. Éppen
nagyjából a filmmel egy idõben, kb. 1980-ban voltam ná-
la elõször, az ELTE magyar–pedagógia szakos hallgatója-
ként. Ritoókné Ádám Magda pszichológus tanárnõ bizta-
tására, az õ segítségével kerültem Márta iskolájába, õ szer-
vezett oda csoportokat, s én máig emlékszem arra a pilla-
natra, amikor magával ragadott az ottani hangulat, ma-
gával ragadott Márta személyisége. Ma is azt vallom, hogy
Winkler Márta a szakmai példaképem, és ezt a szemléle-
tet szerettem volna továbbadni saját tanítványaimnak is.

Nagy nosztalgiával emlékszem a ’80-as évek végére,
’90-es évek elejére, amikor még pedagógiát tanítottam, és
a szombathelyi tanárképzõ fõiskola dísztermében négy-
ötszáz diák nézte ezt a filmet lenyûgözve. Akkor nem ér-
tettem, hogy 1986–87-ben miért nem tanulnak a diákok
alternatív pedagógiákról, és hogy miért nem ismerik az al-
ternatív pedagógiák jegyében mûködõ iskolákat, ame-
lyek részben akkor indultak, vagy már mûködtek egy ide-
je, mint Törökbálint, mint a Németh László Gimnázium,
mint néhány Waldorf-iskola, mint Szentlõrinc – mi
„rákényszerítettük” 1980 körül a tanárainkat az egyete-
men, hogy vigyenek el bennünket ezekre a helyekre.

Aztán kapcsolatba kerültem késõbb Zsolnai Józseffel
is, egy riportkönyvet készítettem vele a törökbálinti isko-
lával kapcsolatban – elképesztõ vágy volt bennünk, le-
endõ pedagógusokban arra, hogy mindent, mást is lás-
sunk, hogy iskolaszagot érezzünk. Ebbe az érdeklõdésbe
robbant be aztán Márta személyisége, illetve az a nézet-
rendszer, amelyet õ képviselt. Csak az a baj, jöttünk rá
sokadmagammal, hogy Winkler Márta csak egy van…
mit csináljon az ember akkor, amikor rájön arra ebben a
hatalmas pedagógiai kétségbeesésben, hogy nem tud
olyan lenni, mint Õ. Hogy hiába mondom a tanítvá-
nyaimnak: de hát így kell csinálni, akkor az a válasz, hogy
nincs bátorsága ahhoz, hogy fejére borítsa vagy fölfordít-

sa a padokat, hogy a gyerekeket megsimogassa vagy oda-
engedje magához. Egyszerûen nem lehet fölborítani az is-
kolának azt a megszokott több száz, több ezer éves rend-
jét, amelyet mi iskolának nevezünk.

És akkor az ember azt vonja le tanulságul – én ezt szok-
tam mondani a diákjaimnak – ebbõl a filmbõl, és Winkler
Mártától azt kell megtanulni, hogy mindenkinek legyen
bátorsága kitalálni a saját pedagógiáját. Tehát, ahogy
Hankiss Elemér mondta: „Találjuk ki Magyarországot, ta-
láljuk ki önmagunkat!” – talán ezzel az útravalóval a háti-
zsákjában eljut valameddig minden tanárjelölt. Talán azt
az egyet megjegyzi, hogy amikor belép azon a bizonyos aj-
tón, akkor kutyakötelessége saját magává válni. Saját ma-
gának lenni, ahogy Márta ezt az elsõ mondatában elmond-
ja a filmben. Igenis, az ember a teljes személyiségét beviszi
oda, és ezt tanulhatjuk meg ebbõl a filmbõl.

Valami hihetetlen erõ van ebben a pedagógiában, és ezt
az erõt Márta teszi bele, természetesen azért, mert évtize-
deken keresztül a teljes személyisége ott volt, éjjel-nappal,
mert amikor aludt, akkor is az osztályteremben aludt, azt
hiszem, legalábbis szimbolikusan. És akkor is, amikor nya-
ralt, akkor is ott volt körülötte Visegrádon negyven gye-
rek, egész nyáron, és indiántáborosdit játszottak.

Nyilván nem sok embernek van ereje, képessége, bá-
torsága megcsinálni mindezt, de a bátorság modelljét, a
mintázatát, ha tetszik, akkor a szabadság mintázatát le-
het megtanulni ebbõl a filmbõl. Ma is érvényes ez a film,
ma is homlokon vágja és szíven üti az embert, mert azt
látja benne, hogy valaki meri vállalni önmagát, nem ér-
dekli õt a világ, hogy körülötte mi történik, hogy mi tör-
ténik azon az ajtón kívül. Abban a világban, egy kicsi,
zárt világban, abban a 40 négyzetméterben képes egy má-
sik világot megteremteni, képes egy önálló, autonóm vi-
lágot teremteni. Ezt csak az autonóm személyiségek tud-
ják megteremteni, mint egy Dosztojevszkij vagy Csehov
a saját világában – ugyanolyan mûvésze a pedagógiának
Winkler Márta, mint amilyen mûvészei voltak õk az iro-
dalomnak –, mert minden irodalmi mû a maga kicsiségé-
ben és töredékességében tulajdonképpen az egészre en-
ged rápillantást. Aki megnézi ezt a filmet, az azt érzi, hogy
a teljességgel találkozott. Kapaszkodjunk Winkler Már-
tába, mert erre ad esélyt nekünk!

Fûzfa Balázs

* A Budapesti Petõfi Gimnázium „Láss, ne csak nézz!” elnevezésû film-
klubjában 2015. december 15-én immár sokadszorra újravetítették
Péterffy András Iskolapélda címû, Winkler Mártáról szóló filmjét.
Írásunk a vetítés elõtt elhangzott bevezetõ szerkesztett változata.

Csépe Valéria, aki kormánybiztosként felügyeli az új Nat kidolgozá-
sának munkálatait, a következõket üzeni nekünk az elõttünk álló ki-
hívások kapcsán: „Alkalmasnak kell lenni arra, hogy korszerû tartal-
makat korszerû módszerekkel adjanak át a pedagógusok, és korszerû,
jól mûködõ pedagógiai programokat tudjanak készíteni. … Az élet-
hosszig tartó tanulás alapja a tanulni tudás és a gondolkodás, problé-

mamegoldó gondolkodás, kritikus gondolkodás, tehát az, hogy mindig adott helyzetben
tudjunk tanulni, újat tanulni és azt alkalmazni. Ez a kulcsa, alfája és ómegája egy jól mûködõ iskola-
rendszernek.” (Forrás: http://www.mediaklikk.hu/video/csepe-valeria-a-ma-reggelben/) Mindehhez,
s az elõttünk álló tanévhez aligha találhatnánk alkalmasabb inspirációt a Winkler Márta munkáját
bemutató, ISKOLAPÉLDA címû filmnél, mely mostantól online elérhetõ honlapunkról is: www.tani-
tonline.hu › Filmtár › Filmmúzeum › 1960–1990. Mindannyiunknak érdemes megnézni, s gondolkod-
ni róla ma is, immár 37 év elteltével. (A szerk.)

A szabadság mintázata
Winkler Márta Iskolapéldája*

Fotó: Czika László
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Biztos vagyok abban, hogy nem haszon nélkül való, ha át-
tekintjük, mi az, amiben mindannyian, vagy legalábbis
többen egyetértenek. A szerzõk más-más aspektusból, az
oktatás más-más szeletét vették górcsõ alá. Miután mind-
annyian az iskolával, gyerekkel, tanítással/neveléssel, pe-
dagógus szerepével foglalkoztak, elkerülhetetlenül van-
nak közös pontok, és így legkisebb közös többszörös is
van. Ez a legkisebb közös többszörös megbízhatóan fog
navigálni bennünket, ahogy a sorozatcím is jelzi ezt.

Nem vállalkozom arra, hogy fontossági sorrendet te-
gyek a közös pontok között. Ez azért is dõre próbálkozás
lenne, mert igen sok tényezõt kellene figyelembe venni,
például az intézmények és a szereplõk (pedagógusok,
gyerekek, szülõk, oktatásirányítók stb.) adaptációs kész-
ségét, személyi és tárgyi feltételeket, költségráfordítást és
-megtérülést – és folytatható még a sor. Azzal kezdem,
amiben a legnyilvánvalóbb az egyetértés.

A gyerekek – az azonos korúak sem – nem egyforma
ütemben fejlõdnek, sõt a gyerek különbözõ készségei sem
azonos fejlõdési, érési utat járnak be. Ez igaz mind az ideg-
rendszeri, mind a kognitív fejlõdésre. Ebbõl egyenesen
következik a differenciált oktatásszervezés, és az egyé-
ni adottságokhoz, fejlõdési ütemhez alkalmazkodó ta-
nítás szükségessége.

Motiváció. Tevékenységre, tapasztalatszerzésre, él-
ményre építõ tanulás biztosítása, legyen a tanulás öröm-
forrás. Az otthonról hozott tudás beemelése a tanulási
folyamatba. Idõt és alkalmat adni a gyerekeknek a sza-
bad kommunikációra, beszélgetésre.

Kooperáció. Együttmûködés a társakkal a csopor-
tokban, mint a szocializációs készség fontos fejlesztõ ele-
me. „A csoportok valódi döntést és önállóságot igénylõ fel-
adatot kapnak.” (Knausz Imre Tanító, 2016. november)

Az értékelés nemcsak az iskolai tanulási teljesítmény-
re vonatkozik. A teljesítmény mellett tágabb körben, az
egyéb, más készségeket is értékelni kell – értékeli is, ha más-
ként nem, a rejtett tanterven keresztül –, mely a teljes sze-
mélyiségfejlõdést érinti. Figyelembe kell venni a gyermekek
közötti különbségeket, szükség esetén különbözõ mércéket
lehet használni. Az értékelésnek a fejlõdésrõl kell szólnia,
nem lehet statikus, beskatulyázó. [Hunyady Györgyné–M.
Nádasi Mária Tanító, 2017. március (lásd még Lannert Judit
Tanító, 2017. június Pygmalion/Gólem hatás)]

A túlzsúfolt tananyag, a magas osztálylétszám (fõleg az
egytanítós osztályokban), a feszes tanmenet (tantervi kö-
vetelmények) nem kedveznek a differenciált oktatásszer-

vezésnek és az egyéni fejlõdés, tempó figyelembevételének.
Lassabb tempóra van szükség, mely rugalmasan alkal-
mazkodik a gyerekek fejlettségéhez és kellõ idõt enged a
késõbbi tanuláshoz szükséges készségek megalapozásához.

Elmélet és gyakorlat. Halász Gábor (Tanító, 2016. jú-
nius) hívja fel a figyelmet arra, hogy mennyire fontos az
elméleti szakemberek és a praxisban dolgozó pedagó-
gusok közötti élõ kapcsolat. Mûködõ kommunikációs
háló szükséges a praxisban lévõ pedagógusok között is,
melyen gyorsan és széles körben terjedhetnek a kipró-
bált, bevált új eljárások, módszerek.

É-D, K-Ny. Merre van az elõre? Meggondolásra érde-
mes, hogy a fenti pontok közül a jelen jogi és intézményi
körülmények között melyeket tudjuk tanítói gyakorla-
tunkban megvalósítani. Ehhez újra kell értékelnünk al-
kalmazott rutinjainkat, és tudatos tervezõ-, építõmun-
kával beemelni azokat mindennapi tanítói munkánk-
ba. A jogi környezet azonos, de intézményi körülménye-
ink különbözõek, így lehetõségeink sem egyformák.

A különbözõ körülmények miatt más-más energiará-
fordítást igényel a differenciált tanulásszervezés. De!
Nem mondhatunk le arról, hogy a gyerekek egyéni sajá-
tosságait figyelembe vegyük.

Munkaigényes dolog fenntartani a gyermek kíváncsi-
ságát. De! Saját munkánkat tesszük könnyebbé és fõleg
eredményesebbé, ha a gyerekek motiváltak.

Együttmûködés, kooperatív viselkedés. A gyerekek
szabad interakcióira építve rossz tantermi elrendezés
mellett is több színtere van az együttmûködési készsége-
ket fejlesztõ feladatoknak.

Az intézményes, „hivatalos” értékelés nem zárja ki a
saját értékelési rendszer használatának lehetõségét (lásd
külön mérce alkalmazása). A két értékelési rendszer nem
vezet feltétlenül ellentmondásokhoz, hatásaik harmó-
niába hozhatók.

A kutatási eredmények, az elméleti munkák megis-
merése és nyomon követése nemcsak az önreflexió
fontos feltétele, de nagyban segít a kiégés elkerülésében
is, elhivatottságunk, motiváltságunk megõrzésében.

Külsõ adottságok és egyéni ambíció kérdése, hogy ki
mit, és mennyit tud hasznosítani az Iránytû szerzõi által
megosztott gondolatokból. De! Szûkebb vagy akár tá-
gabb szakmai közösségünkben találhatunk segítõket,
kollégákat, akik hasonlóan látják a dolgokat. Elsõ lépés-
ként elég csak beszélgetni egy-egy témáról, és az elve-
zethet a gyakorlati alkalmazáshoz.

Korányi István Közös nevezõ
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Sokan vannak még a pályán, akik megélték ezt az izgal-
mas, reményekkel és csalódásokkal teli idõszakot; akik
önként vagy kötelességbõl rész vettek a változások kiala-
kításában, akik megküzdöttek saját belsõ s esetleg társa-
ik külsõ ellenállásával egy-egy új feladat jelentkezésekor,
vagy akik visszahúzódva csakis saját kis köreikre, teen-
dõikre koncentráltak, s végezték tisztességgel tanítói
munkájukat. Közben azonban belépett az iskolába a pe-
dagógusoknak egy új generációja is, akiknek – értelem-
szerûen – sem saját élményük, sem szakmai tapasztalata-
ik nincsenek a rendszerváltás elõtti idõszakból, sõt az az-
óta eltelt periódus nagyobbik felébõl sem. S bár a tanítók
egyes csoportjai nagyon különbözõ ismereteket, élmé-
nyeket, attitûdöket hordoznak magukban, mégis úgy vél-
jük, mindannyiuknak érdemes, hasznos lehet rátekin-
teni s újonnan elgondolkodni a szakmai életüket meg-
határozó pedagógiai változásokról. Különösen indo-
kolt lehet mindez az újabb Nat bevezetésére készülõd-
ve.

A témaköröket – amelyekrõl egy éven keresztül min-
den lapszámban jeles szakértõk írnak – olyan pedagógiai
kérdések közül választottuk, amelyek az általános iskola
kezdõ szakaszát különösen érintik és oktatáspolitikai hátte-
rük van. Természetesen teljességre nem törekedhettünk.
Sem abban az értelemben, hogy minden lezajlott, a 6– 10
(12) éves gyerekek nevelésével, oktatásával közvetve
vagy közvetlenül összefüggõ változást/változtatást be-
mutatunk, s már csak terjedelmi okokból sem lehet tel-
jes a témakörök elemzése kiterjedtségben, mélységben
sem. Ez utóbbi miatt olykor hiányérzet keletkezhet olva-
sóinkban. Fordítsuk ezt javunkra: írják meg saját vélemé-
nyüket, egészítsék ki a cikkeket, vitázzanak a szerzõkkel. Ér-
deklõdéssel várjuk reflexióikat a tanito@sprintkiado.hu cí-
men, s örömmel tesszük közzé ezeket is lapunk hasábjain
és/vagy honlapunkon.

A tárgyalt periódust három oktatással foglalkozó tör-
vény szakaszolja: az elsõ – még a rendszerváltás elõtt –

1985-ben született, de szellemisége, egyes rendelkezései
utat nyitottak a tanszabadság kialakulásának. Törvény-
be iktatták az iskolaválasztás jogát; a dokumentum meg-
törte a központi irányítás kizárólagosságát; megszüntet-
te a szakfelügyeletet, kimondta az iskolák szakmai önál-
lóságát. Szempontunkból talán az ún. „autonómiatör-
vény” legnagyobb hatású intézkedésének a tartalomsza-
bályozásban hozott kompromisszumos rendelkezés bizo-
nyult: az intézmények egyedi engedély alapján eltérhet-
tek a központi tantervtõl. Ennek nyomán kezdtek el kü-
lönbözõ sajátos, egyedi programokkal dolgozni az ún. kí-
sérleti iskolák (számuk gyorsan nõtt országszerte, s sok
pedagógus ekkor szerzett tapasztalatot a program/tan-
tervkészítésben, -adaptálásban). A megszokottól eltérõt
keresõk, a gyerekek szempontjait a figyelem középpont-
jába állítók, a nemzetközi irodalomban és élõ gyakorlat-
ban tájékozódók igényeltek alternatív iskolákat, a jogi
alapot a törvény egyedi tantervre vonatkozó szabályozá-
sa teremtette meg: 1986–87-ben reformpedagógiai isko-
lák (Montessori és Waldorf), majd rövidesen 8 és 6 osz-
tályos gimnáziumok kaptak mûködési engedélyt. Az
utóbbiak – fõként a városokban és Budapesten – kivá-
lasztási rendszerükkel hamarosan visszahatottak az álta-
lános iskolák életére is. 

Ennek a pezsgõ idõszaknak fontos fejleménye volt az
is, hogy a neveléstudományi szakemberek elõtt megnyíl-
tak a nemzetközi együttmûködési, utazási lehetõségek, s
tájékozódásuk, tanulmányaik nyomán új, kétszintû tar-
talmi szabályozásban gondolkodtak: elindították a tan-
kötelesek számára kötelezõ nemzeti alap(mag)tanterv
kidolgozását, amelyhez szervesen hozzátartozott a helyi
tantervek készítésének koncepciója. (Ebbe a rendszerbe
késõbb iktatódott be harmadik – középsõ – szintként az
ún. kerettanterv.) 

Az 1990-es társadalmi rendszerváltást megelõzõ és
követõ években az oktatás ügye hangsúlyosabbá vált. Az
egyes pártok, független szakemberek s az egymást váltó

Hunyady Györgyné Bevezetõ
Új sorozatot indít a Tanító: olyan peda-
gógiai kérdéseket elemzünk, amelyek-
ben jelentõs változások történtek a
rendszerváltás utáni immáron negyed-
században. 

Mottó: „Célunk a közös nevezõk keresése
és megfogalmazása, mert meggyõzõdésünk,
hogy egy olyan társadalom, amely még a
gyermek-nevelés alapkérdéseiben sem ké-
pes közös nevezõre jutni, keserves sorsra
ítéli önmagát.”

(www.tanitonline.hu, Küldetésünk)

Sorozatszerkesztõ: Hunyady Györgyné és M. Nádasi Mária
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kormányok elképzeléseit heves szakmai viták övezték,
míg végül – kompromisszumok során át – kialakult egy
elég széles körû támogatást élvezõ törvényi szöveg, meg-
született az új rendszer elsõ, 1993-as oktatási törvénye.
Ennek filozófiája a szabadság értékén alapult, a tansza-
badság kiteljesítésére törekedett; hirdette a kulturális ja-
vakhoz való hozzáférés egyenlõ esélyeinek szükségessé-
gét; tágra nyitotta az iskolafenntartás kapuit; megala-
pozta az iskolák intézményi autonómiáját; különbözõ te-
rületeken biztosította a választás (az alternativitás) fel-
tételeit; s miközben partnerséget hirdetett a széles érte-
lemben vett nevelésben érdekelt felekkel, igyekezett a
pedagógusok társadalmi presztízsét, munkájuk alkotó-
értelmiségi jellegét növelni.

Nem célunk, s nincs is lehetõségünk most a törvényi
intenciók megvalósulásának elemzésére. Az bizonyos,
hogy törekvéseivel (a kormányváltásokhoz is kötõdõen
gyakran módosított) szabályaival, elvárásaival kimozdí-
totta az oktatást korábbi zárt, túlcentralizált, túlszabá-
lyozott állapotából s egy nyitottabb, modernebb, a részt-
vevõk tagolt érdekeit jobban figyelembe vevõ oktatás
irányába fordította. Sok jele volt ennek: megszûnt példá-
ul az iskolafenntartás állami monopóliuma, kötelezõ ide-
ológiai irányzatok nem uralhatták az iskolákat. Lehetõ-
ség volt ugyan valamely meghatározott világnézet alap-
ján intézményt alapítani, (vö. az újra meggyökeresedõ
egyházi iskolákat), de ezzel együtt járt a szülõk (s gyere-
kek) szabad iskolaválasztási joga. Hasonlóan érvénye-
sülhettek különbözõ karakterisztikus pedagógiai kon-
cepciók is az iskolák munkájában. A választás, az önálló
döntés lehetõsége (olykor kényszere) a pedagógusok
munkájában is felerõsödött: a korábban is hangoztatott
módszertani szabadságon túl megválaszthattak tananya-
got, programokat (a szülõkkel együtt), tankönyveket,
taneszközöket; ön- és továbbképzési formákat, tartalma-
kat. Elkészült a Nemzeti alaptanterv (1995) s számos
újabb, egyre kevésbé csak a megtanítandó ismeretekre,
hanem a jártasságok, készségek, képességek fejlesztésére
koncentráló változata. Mindez megindította a pedagógi-
ai kultúra átalakulásának folyamatát. Olyan új fogal-
makkal ismerkedtek a pedagógusok, mint kompetencia-
rendszer, tantárgyi integráció, kompetenciamérés, ko-
operatív tanulás, projektmódszer, IKT-vel támogatott
oktatás, tankönyvcsalád, minõségbiztosítás stb. Talán
ebben az idõszakban fogadta el a pedagógusok jelentõs
része a differenciálás szükségességét, s (kisebb részük) is-
merkedett meg az adaptivitás fogalmával.

Sorolhatnánk még a pozitív irányú-szándékú vál-
toztatásokat, de összegyûjtve az eredményeket, nem
lehetünk elégedettek. A félsikereknek, -kudarcoknak
számos oka volt. Bizonyára az is, hogy az intézkedések
hatását sok esetben nem mérték fel jól (esetleg nem is volt
lehetséges jól felmérni). Például a már többször említett
szabad iskolaválasztás vagy az oktatási rendszer meg-
bomlott s máig rendezetlen struktúrája minõségi szem-
pontból végletesen szétszakított iskolahálózat kialaku-
lásához vezetett; a szülõk az iskolák között, az iskolák a
gyerekek közül válogattak, ami már középtávon is in-
kább az esélyegyenlõség ellen hatott, mintsem segítette
volna azt. A korlátozatlan, majd a könnyen kijátszható
szabályok révén az iskolaválasztás sok esetben akarva-
akaratlanul a (megtûrt) szegregáció eszköze lett. Társa-

dalmi támogatottság hiányában alig néhány sikeres in-
tézményszintû integrációról tudunk. A halmozottan
hátrányos helyzetû (köztük cigány) gyerekek támogatá-
sát szolgáló intézkedések nem párosultak sem iskolán
belüli adekvát pedagógiai módszertani kultúrával, sem
elégséges és biztonságosan érkezõ pénzzel (vö. pl. a ta-
nodák sorsa).

Valószínûleg egyes esetekben nagy károkat okozott a
túlzottan bürokratikus, a túlzott adminisztratív jellegû kö-
vetelménytámasztás. Kézenfekvõ példa erre a megszün-
tetett korábbi külsõ ellenõrzés helyére lépõ intézményi
minõségértékelés. A partnerközpontú mûködés kiépíté-
se s az önértékelésre épülõ fejlesztések kidolgozása az is-
kolák (és fenntartók) elõbb önként vállalt Comenius né-
ven), majd kötelezõ feladata lett (egyre részletesebb, ap-
rólékosabb követelményrendszerrel) az ún. intézményi
minõségirányítási program készítése. Az iskolahasználók
elégedettségére épülõ minõségfogalom csak lassan (sok
helyen sohasem) vált elfogadottá, az egyre cizelláltabb
tervek, dokumentumok tényleges hatását kevéssé lehe-
tett megragadni. (A külsõ ellenõrzés másik elemeként
tették lehetõvé, majd általánossá 2006-ban az országos
kompetenciaméréseket.) 

Úgy véljük, az oktatás megújításának folyamata azért
is vált szakadozottá, mert az egymást váltó kormányza-
tok feladták a konszenzuskeresést az oktatás ügyében,
nem alakult ki hosszú távú oktatásfejlesztési stratégia; terve-
ik megvalósítását a négyéves választási periódusokhoz
szabták. E helyzet egyik legsúlyosabb következménye
lett, hogy a változtatások legfõbb iskolai letéteményesei,
a pedagógusok nem tudtak azonosulni a rájuk váró felada-
tokkal, s teljesítésükhöz sokszor nem is volt meg a felké-
szültségük. A rendszerváltás után megváltoztak az iskola
jogosultságai, nem léphetett fel már hatóságként a szü-
lõkkel szemben, nem dönthetett szabadon a gyerek sor-
sáról – a szülõ szándékának ismerete, sõt beleegyezése
nélkül – olyan kérdésekben, mint például a bukás az elsõ
osztályban, a magántanulóvá válás, eltanácsolás az isko-
lából stb. A pedagógusok gyakorta tekintélyük, szakmai
presztízsük csorbításának érezték a „laikus” szülõk meg-
növelt lehetõségeit. Más esetekben nem voltak/voltunk
felkészültek a szülõkkel kialakítandó egyenrangú kap-
csolatra. Majd létrejöttek olyan helyzetek, amikor szülõ
és pedagógus hallgatólagosan összefogva kerülte meg az
érvényes (pl. iskolaválasztási) rendelkezéseket. Az új tí-
pusú szülõ-pedagógus viszony kialakulása nehéz folya-
mat volt, amelyhez hosszú idõ kellett volna.

A NAT erõltetett tempójú bevezetésekor elvárták a
pedagógusoktól, hogy (helyi) tantervkészítõk legyenek,
holott az egy a tanár-tanítói munkától különbözõ, mond-
hatni önálló szakma. A központi támogatás (adott eset-
ben pl. a tantervbank, célzott továbbképzések) felhasz-
nálására, hatásának érlelõdésére nem volt lehetõség az
újabb váltás, újabb oktatáspolitikai elképzelések köze-
pette. (Igaz, ez az új elvárás megindított egy tudatosulási
folyamatot is: pontosabban kellett végiggondolni, mit és
hogyan akarunk tanítani, mit is jelent a kompetenciafej-
lesztés. Ezt a folyamatot azután megakasztotta a késõbbi
új tartalmi szabályozás.) Az is kétségtelen, hogy tanítók-
tanárok kisebb-nagyobb csoportjai nem mindig vol-
tak nyitottak a pedagógiai munka színvonalát kétség-
telenül jótékonyan befolyásoló, de számukra új fel-

HunyadinØ.qxd  2017.08.28.  15:17  Page 5



6

adatot jelentõ elvárások iránt. A tanulói értékelés át-
alakításakor – az alternatív iskolák gyakorlatában jól
mûködõ – szöveges értékelés kötelezettségét például na-
gyon sokan csak terheik növekedéseként élték meg, s
nem látták benne a differenciált, személyre szóló fejlesz-
tés megalapozásának lehetõségét.

Szinte minden említett probléma, nehézség sûrûsödött
az integráció kérdésében. A rendszerváltás körüli mind-
két törvény deklarálta az iskola szerepét, funkcióját a tár-
sadalmi beilleszkedési, tanulási esélyek növelésében. A
hazai tapasztalatok, mérések jelezték az e tekintetben is
egyre mélyülõ különbséget az egyének és csoportok lehe-
tõségei között. Nemzetközi trendek, eredmények mintá-
jára az oktatáspolitika szorgalmazni kezdte a sajátos ne-
velési igényû, illetve a halmozottan hátrányos helyzetû
(különösen a cigány) gyerekek együttnevelését az ép,
egészséges, nem hátrányos környezetbõl kikerülõ gyere-
kekkel. Sok iskola meggyõzõdésbõl, megfelelni vágyás-
ból, a kedvezõ finanszírozás elnyerésének szándékától
hajtva vállalta az integráció egyik vagy másik fajtáját. Ele-
get tett a külsõ, jogi elvárásoknak (módosította az alapító
okiratát), kiválasztotta azokat a tanítókat, akik affinitást
mutattak a feladat iránt, esetleg szereztek már némi ta-
pasztalatot korábbi spontán integrációban, vagy csak
nem volt meg osztályukban a kívánt létszám. A sikeres
példák mellett valószínûleg számosabbak a megfelelõ
képzettség és a segítõ szakmák képviselõinek (gyógypeda-
gógus, iskolapszichológus, fejlesztõpedagógus, assziszten-
sek), illetve a tárgyi feltételek hiánya miatti kudarcok. 

A rendszerváltás utáni két évtized lelkesítõ tervei, a
felszabadító autonómia megélése, a gyerek és tanító alko-
tó energiáit igénylõ változatos programok mellett a gyors,
gyakran hektikus váltások, a szakma méltányos anyagi-
erkölcsi megbecsülésének hiánya, a nehezedõ és sokaso-
dó feladathelyzetekben tapasztalt eszköztelenség elfá-
rasztotta a pedagógusokat. Ilyen körülmények között
nem meglepõ, hogy a tanítók és tanárok jelentõs része
várakozással tekintett az új kurzus új nevelési törvénye
– 2011 – elé. Többek számára jólesõen ismerõsnek tûnt
a túlzások lefaragásának jelszava, a központilag meghatá-
rozott tanterv biztonsága, a zavaróan sokféle taneszköz-
bõl választás kényszerének mérséklése, a külsõ szakmai
felügyelet és értékelés visszahozása. Örömmel fogadták,
hogy a nevelés nagyobb figyelmet kap. Jó jelnek tekintet-
ték, hogy az új kormány egyik elsõ intézkedése az elsõ osz-
tályos buktatási tilalom megszüntetésére és a szöveges ér-
tékelés önkéntessé tételére vonatkozott. Különösen von-
zó elem volt a törvénybe foglalt életpályamodell, ami
megbecsültséget, kiszámítható elõrehaladást, objektív
értékelést és jelentõs béremelés ígéretét hordozta.

Alig egy-két tanév múltán ismét sokan csalódtak. A
mindenre kiterjedõ központosítás nem megkönnyítette,
inkább megnehezítette a mindennapi iskolai életet; a
várt, régihez hasonlító tanterv túlzsúfolt volt, feldolgoz-
hatatlan, megemészthetetlen; az oktatási idõ egyre ki-
sebb része lett szabadon kezelhetõ; a munkaidõ eddig
megszokott rendje is felborult: a heti 32 órás kötelezõ
benntartózkodás terhére elvégzett helyettesítések még
negatív anyagi konzekvenciákkal is jártak. Különösen a
kezdõ szakaszban bonyolította a tanítók helyzetét a (az
alsósok számára elérhetetlen) tornatermek hiánya a
mindennapos testnevelés kötelezettsége mellett. Min-

den iskolában néhány pedagógusnak ismét át-, illetve ki
kellett képeznie magát: az erkölcstan új tantárgyként je-
lentkezett. Szinte azonnal le kellett mondani a bevált,
megszokott tankönyvekrõl, munkafüzetekrõl, vagy
konspiratív módon beszereztetni azokat a szülõkkel. Sok
helyen ez a fajta „együttmûködés” alakult ki a szülõk és
az iskola között az egész napos nevelés kérdésében is: mi-
vel legális lehetõség volt indokolt esetben felmentést
kapni, a szülõk közül sokan kérték a gyerek számára az
engedélyt, az igazgatók szinte mindig indokoltnak talál-
ták azt. A maradók jobb-rosszabb napközi otthonos ellá-
tást kaptak. A fenntartóváltás a mindennapi mûködés-
ben okozott nehézségeket, fennakadásokat. 

Talán a legnagyobb megrázkódtatás a pedagógusokat
az életpályamodellel összefüggésben érte: mivel az okta-
tási kormányzat gyors sikert akart, nem felmenõ rend-
szerrel vezették be: a gyakornokok kivételével mindenkit
– függetlenül gyakorló pedagógusi éveinek számától, ad-
digi elismert teljesítményeitõl – a Pedagógus I. kategóriá-
ba soroltak be, hogy onnan majd a törvény megszabta kö-
vetelményszintek teljesítésével léphessenek elõbbre. Ezt
a pedagógusok szinte egyöntetûen megalázónak tartot-
ták. Nem találták megfelelõnek a minõsítés alapját sem:
a portfólióalapú s csak kevéssé a tényleges gyakorlatra tá-
maszkodó külsõ ellenõrzés növelte a felesleges adminiszt-
rációt s még a pozitív visszajelzést kapott tanítók-tanárok
sem érezték, hogy a procedúra hozzájárult volna fejlõdé-
sükhöz. A folyamatos korrekciók némileg segítettek a
helyzeten. A bérfejlesztés elsõ szakasza jelentõs volt, bár
az addigi pótlékok, díjak átalakítása, a kötelezõ óra-
számok megemelése csökkentette a mértékét, s elõfor-
dult, fõként a munkájában korábban már bizonyított, kö-
zép- és idõsebb réteg esetében, hogy jelentéktelen, érzé-
kelhetetlen volt. A további pedagógus-béremelés levá-
lasztása a minimálbérrõl jelentõs feszültségeket okoz. 

Mozaikokat villantottunk fel az elmúlt huszonhét év tör-
ténéseibõl. Ez jelzi azt a hátteret, amelyen elemezzük a kez-
dõ szakasz alábbi mai pedagógiai kérdéseit, azt, hogy ezek-
ben negyedszázada honnan indultunk s hol tartunk ma:

• Az „akadálymentesített” óvoda-iskola átmenet jel-
lemzõi (Ormai Vera)

• Milyen iskolát szeretnénk magunknak és gyereke-
inknek? Miért és miben mások az alternatív iskolák?
(Kereszty Zsuzsa)

• Szillabustól a curriculumig. Kellett nekünk nemzeti
alaptanterv? (Szilágyi Imréné)

• Differenciálás, adaptivitás (M. Nádasi Mária)
• A kompetenciafejlesztés lehetõségei és kihívásai

(Vass Vilmos)
• Választási lehetõség tankönyvben, taneszközökben

(Karlovitz János)
• Infokommunikációs technológia az általános iskola

kezdõ szakaszában (Lénárd András)
• Mérés-értékelés. Hazai és nemzetközi teljesítmény-

mérések és felhasználásuk (Nahalka István) 
• Az egész napos iskola pedagógiája (Kereszty Zsuzsa)
• Szülõk és iskola kapcsolatrendszere (Podráczky Judit)
• A sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai-iskolai

integrációja mint a társadalmi integráció elõszobája
(Perlusz Andrea)

• Minõségértékelés az intézményekben (Serfõzõ Mó-
nika)
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Óvodai nagycsoportba járni öröm. Az egész évet átszövi
az iskolássá válás vonzó ígérete, a kíváncsiság, az iskola-
várás jólesõ izgalma.

Az elõzmények
Az óvodások tavaszi iskolalátogatása, az iskolaválasz-

tást segítõ tájékoztatók, a nyílt órák és a már beiratkozott
elsõsök számára szervezett, tanítóikkal ismerkedõ vi-
dám, játékos, gyakorlati foglalkozások, a szükséges isko-
lai felszerelés közös kiválasztása megerõsíti a még óvo-
dás gyermekben, hogy az iskolában valami különle-
ges, eddig „soha nem volt” élményben lesz része.

Az óvodai nagycsoport második félévében a két óvó-
nõ beszélget a szülõkkel a gyerek iskolaérettségérõl. Ha
szükséges, kedvezõ szakemberfeltételek esetén az utolsó
óvodai évben az iskolába készülõ kisgyerek fejlesztõfog-
lalkozáson, logopédiai terápián vehet részt. Az óvoda és
a család kapcsolatában akkor keletkezhet konfliktus-
helyzet, amikor a szülõ nyári születésû gyermekét szeret-
né még egy évig óvodába járatni, vagy a Pedagógiai Szak-
szolgálatba integrált Nevelési Tanácsadó, illetve a Szak-
értõi és Rehabilitációs Bizottság a nagycsoport megis-
métlésére vonatkozó javaslata ellenére be akarja íratni
az 1. osztályba.

Érdekes jelenségként tapasztalható, hogy amíg az
1950–1960-as évek során a gyerekek fejlesztése mellett
az óvónõ feladatai közé tartozott a „szülõk nevelése” is,
az 1970-es évektõl napjainkig ez az elvárás jelentõsen
csökkent, szinte kihalóban van (Kósáné Ormai V. 2017.
282–295). Ezzel együtt úgy tûnik, mintha az óvodapeda-
gógusok a korábbi évtizedekhez viszonyítva kevésbé bíz-
nának saját szakmai, pedagógiai és pszichológiai felké-
szültségükben. Alkalmilag még az is tapasztalható, hogy
a diplomás szülõkkel kevésbé, vagy csak ritkábban merik
megosztani a gyerekkel kapcsolatos nevelési gondjaikat.

Találkozás az iskolával
Az iskola jelenleg elvárja, hogy a júniusban még

óvodás szeptemberben „teljes vértezetben” jelenjen

meg az 1. osztályban. Az iskolai élet ekkor már alig ha-
sonlít a korábbi ismerkedõ, játékos foglalkozáshoz.

– A gyerek napi két alkalommal hurcolja a hátán (vagy
húzza a földön) a testsúlya 10%-át többnyire meghaladó,
akár 3,5–4 kg-os táskáját.

– Elvárják tõle, hogy a tanítás kezdete elõtt legalább
15 perccel érkezzen meg az iskolába. Ehhez a lakóhelye
és az intézmény közötti távolságtól, a szülõ munkakezdé-
sének idõpontjától, valamint a közlekedési viszonyoktól
függõen 6–½ 7-kor fel kell kelnie.

– Míg régebben az 1. osztályos gyerekeknek délelõtt 3-
4 délelõtti tanórájuk volt, a mindennapos testnevelés és
az erkölcstan/hittan bevezetése óta jellemzõen 5 órában
elvárás, hogy a figyelmének összpontosítása „lankadat-
lan” legyen. (Nemrégen EMMI-rendelet született, hogy
30 perces órák ??? perces órák legyenek az 1. osztályban
félévig, de ezt ellenõrizni kellene.)

– A gyakran az idõben korlátozott ebédelést követõ-
en, egyéni tempójától függõen, egy-másfél órát az aznap
kapott (illetve a másnapi) feladatok elkészítésére kell
fordítania.

– Ezt követõen (az idõjárástól függõen) további egy-
másfél óra áll rendelkezésére az iskolánként meglehetõ-
sen eltérõ felszereléssel rendelkezõ udvaron a mozgásra,
levegõzésre, játékra. Az udvaron a különbözõ korú alsó
tagozatos kisdiákok gyakran együtt vannak. Ez a körül-
mény a testvérek vagy a barátságok szövõdése szempont-
jából kedvezõ is lehetne. Néha azonban egymás bántal-
mazásának veszélyét rejti. Elõfordul, hogy a gyerekek –
nevelõik védõ-figyelmes tekintetétõl távol – ekkor „ren-
dezik” korábbi vagy aktuális személyes konfliktusaikat. 

– Olyankor, amikor a szülõ csak délután öt órakor tud
a gyerekéért jönni, a feltételezhetõen fáradt (esetleg ki-
merült) kis elsõs 4-tõl 5-ig egyórás ügyeletre kényszerül.

– Elõfordul, hogy a gyerek sem a tanulási idõ, sem az
ügyelet alatt „alulmotiváltsága” vagy fáradtsága miatt
nem készül el a házi faladattal, vagy a délutáni tanítónak
nincs ideje az elkészült lecke minõségének áttekintésére.
Ilyenkor a kötetlen családi együttlét helyett a szintén fá-
radt szülõ aktív részvételével a hiányzó feladatok pótlá-
sával, a hibás megoldások javításával, újraírásával telik
el az este.

Tudjuk, hogy számos kolléga módosít az elsõ osztályo-
sok napirendjén. Vallja, mert tudja, hogy 6–8 éves gye-

Kósáné Ormai Vera Az „akadálymentesített”
óvoda–iskola átmenet
jellemzõi
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rekeket nem lehet, és nem is szabad(na) a felnõttek-
kel azonos kötött „munkaidõben” foglalkoztatni, mi-
vel ez nem felel meg életkori sajátosságaiknak, s pszi-
chikus ártalmakat is eredményezhet. A rendkívül
gyors életmódváltást a gyerekek és szüleik egyaránt
nehezen viselik. Változnak a tárgyi és higiénés feltéte-
lek, a felnõtt- és kortárskörnyezet, a tevékenységek tar-
talma, jelentõsége, a módszerek, a pedagógus és a gyere-
kek közötti érzelmi viszony, a kommunikáció. Módosul a
család és az iskola kapcsolata. Szinte minden másképpen
van, mint amit a gyerek az óvodában megszokott, ami
számára az érzelmi biztonságot, az ismert és szeretett sze-
mélyeket jelentette. Minderre riadtan, csodálkozva, szo-
rongással, csalódva, esetleg haraggal, szomorúan vagy a
helyzetbe elõbb-utóbb beletörõdve válaszol. Huszonöt-
harminc elsõs esetében ezeket a különbözõ érzéseket,
lelkiállapotokat nem könnyû a tanítónak észrevenni és
megérteni. A kis elsõsök és családjuk ismerete nélkül pe-
dig a segítségnyújtás lehetõsége is korlátozott.

Az óvodából és a családból
az 1. osztályba átvihetõ
módszerek, lehetõségek

Az óvoda és az iskola közötti szakadék enyhítése, az 1.
osztályba befogadás/beilleszkedés és az átmenet örömte-
livé tétele érdekében lehetõség nyílhat a következõkre:

– A gyerekek az elsõ hónapban óvodai jelüket hasz-
nálják („átmeneti tárgy”).

– Behozhatják hazulról kedvenc játékukat az osztály-
ba („átmeneti tárgy”).

– Az osztályterem megfelelõ részében játszósarkot ala-
kítanak ki.

– A padtárs, illetve az asztaltárs szabadon választható
az ismert társak közül.

– Hétfõnként és tanítási szünet után kötetlen beszél-
getés a tanítóval élményeikrõl.

– Az elsõ félévben 30 perces órák mindaddig, amíg a
45 perces foglalkozás fárasztó.

– A figyelemösszpontosítás egyéni különbségeinek fi-
gyelembevétele.

– Az elsõ 4–6 hétben a gyerek viselkedési és tanulmá-
nyi elõrehaladásáról adott értékelés-minõsítés teljes
mellõzése. Helyette objektív tájékoztatás, „visszajelzés”
a gyerek hangulatáról, érdeklõdésérõl, barátkozási ked-
vérõl, tevékenységvágyáról.

– Az elsõ 4–6 hétben minden olyan szóbeli, rajzos,
szimbolikus elmarasztaló értékelési eljárás, „vigyázó
rendszer” vagy tanítói megnyilvánulás kiiktatása, amely
a gyerekek között rangsort állít fel, és amely az osztály
vagy a szülõk nyilvánossága elõtt a megbélyegzés lehetõ-
ségét teremti meg, és egy-egy gyerek társai részérõl törté-
nõ kirekesztéséhez vezethet.

– A hagyományos „nyílt órák” minimumra csökkenté-
se, esetleg megszüntetése.

– Az elsõ osztályos gyerekek és családjuk folyamatos
egyéni megismerése: megfigyelés, szituációelemzés, a
gyerekkel folytatott beszélgetés, a szülõkkel alakított sze-
mélyes kapcsolat és minden egyéb lehetséges módon.

– A szülõk számára a fogadóórán és a szülõi értekezle-
ten kívül lehetõség biztosítása a tanítóval folytatott be-
szélgetésre.

– Körülbelül a tanév harmadik hónapja után egyéni és
az osztály, mint csoport eddigi alakulásának megismeré-
se érdekében néhány pedagógiai, pszichológiai vizsgálat
végzése, lehetõség szerint iskolapszichológus bevonásá-
val.

– A tanév elsõ idõszakában kiemelt figyelem fordítása
az egyéni és osztályproblémákra. Szükség esetén, a fel-
merült nehézségektõl függõen a kollégák és belsõ vagy
külsõ szakemberek bevonása.

– Az elsõ félévben havonta, késõbb a szükséges rend-
szerességgel az osztályban tanító pedagógusok közös
megbeszélése.

– Az elsõ félév vége elõtt a szülõktõl, a második félév-
ben lehetõség szerint minden gyerektõl egyénileg rajzos,
„írásos”, „kérdõíves”, esetleg szóbeli, kiscsoportos be-
szélgetés formájában visszajelzés kérése a kérdésre: Hogy
érzed magad az osztályban? – Mi jó az iskolában? – Mi
változzon meg? – A tanulságok megbeszélése az osztály-
lyal és a szülõkkel.

Az intézmények egy részének 1. osztályaiban a felso-
rolt lehetõségek közül jó néhány a tanítók önkéntes kez-
deményezése nyomán az iskolai élet természetes részét
alkotja. Gyakoriságáról és a tapasztalatokról sajnos nem
áll rendelkezésünkre információ.

Az érdeklõdés, a tanulás 
öröme és a belsõ motiváció

Az iskolába lépést a gyerek fejlõdésében „szenzitív pe-
riódusnak” tekinthetjük. A fogalom azt az idõszakot jel-
zi, amikor egy-egy területen a legkedvezõbb feltételek
állnak rendelkezésre a gyerek adott képességeinek fejlõ-
désére. Minden képesség fejlõdésének megvan a maga
legkedvezõbb életkora, amikor bizonyos tapasztalatok
kitüntetett szerepet kapnak. A tanuláshoz való vi-
szony, a tanulási motiváció jellemzõinek kialakulásá-
ban az iskola 1–2. osztálya rendkívül fontos helyet
foglal el. Kérdés, mi történik az iskola elsõ éveiben
ezzel a veleszületett, minden gyerekben meglévõ bel-
sõ megismerési vággyal, kutató-keresõ, kísérletezõ tö-
rekvéssel? Tapasztalataink szerint esetenként „kivirág-
zik”, többnyire azonban elhalványodik vagy feledésbe
merül. – Átadja helyét a külsõ pozitív értékelés meg-
szerzésére irányuló küzdelemnek, mint amilyen a pi-
ros pont, a különbözõ színû karika, a gyereknyomda ké-
pei, a nagy vagy közepes méretû mosolygós matricaarc
stb. Félévkor pedig a látszólag „szöveges értékelésnek”,
amely lényegében az 5–1-ig terjedõ hagyományos osztá-
lyozás megfelelõje. Ebben természetesen a „kiválóan
megfelelt” és a „jól megfelelt” foglalja el a legkedvezõbb
helyet.

A folyamatos és gyakori értékelés-minõsítés nem
csupán elvonja a gyerek figyelmét a lényegrõl, a tan-
anyag érdekességérõl, hasznosságáról, a „megtanu-
lás” önépítõ, kellemes érzésétõl. Hosszú távon saj-
nos számos egyéb, esetleg nehezen változó negatív
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következménnyel is járhat. Például az olvasástanulás,
majd az olvasni tudás vagy az írás és a számolni tanulás
öröme helyett a dicséret, a jutalom, a tanító elismerésé-
nek elnyerése vagy az elmarasztalás elkerülése lesz a
cél. Az ártalom abban rejlik, hogy egy önmagában
örömmel végezhetõ, „önjutalmazó” tevékenységben át-
élt negatív élmény vagy kudarc nem csupán a gyerek
nem-tudatos értékrendjét zavarja meg (mi fontos?, mi a
cél?), hanem magához a tevékenységhez, például az ol-
vasáshoz fûzõdõ érzelmi viszonyban is tartós elkerülést
hozhat létre.

Önértékelés 
és a társas kapcsolatok

Az iskolába lépõ gyerek életében, analógiával élve, át-
vitt értelemben az 1. osztályban szerzett tapasztalatok,
élmények a pszichológiában (és az etológiában) ismert
imprinting jelenségéhez hasonlíthatók. Az életkort a ta-
nuláshoz való viszony szempontjából „kritikus periódus-
nak” tekintve feltételezhetjük, hogy az „elsõ benyomás”
során alakuló motiváció bizonyos mértékig olyan, mint a
„bevésõdés” a korai szeretetkapcsolatban. Ezeknek az
érzelmileg igen fontos élményeknek a világ megisme-
réséhez fûzõdõ viszonyban, a társas kapcsolatokban és
az önmagáról alkotott kép alakulásában kitüntetett
szerepe lehet.

Az óvodában szövõdõ pajtási-baráti kapcsolatokhoz
viszonyítva az elsõ osztály új helyzetet jelent. Az esetleg
néhány ismerõs társ ellenére év elején mindenki új gye-
rek. Az osztályközösség, mint csoport alakulása, a szinte
mindenben különbözõ gyerekek között elfoglalt pozí-
ció erõteljesen függ a nevelõtõl. Ugyanakkor azt is ta-
pasztaljuk, hogy 1–2. osztályban a gyerek énképét döntõ
mértékben a szülõk, a tanító és társai alakítják.

A társak véleménye és viselkedése pedig többnyire a
pedagógus gyerekkel kapcsolatos megnyilvánulásait ké-
pezi le. A lassabban fejlõdõ, nehezen beilleszkedõ (nagy-
részt kisfiúk) helyzete már azelõtt kedvezõtlenül alakul-
hat, hogy a tanító és társai megismerhették volna. A
megbélyegzést, a kitaszítottságot a gyerekek fájdalma-
san élik meg. Az egyik elsõ osztályos fiú például otthon
azt mondja: „Úgy hívnak, hogy miszter hülye!” E kisgye-
rek számára már az elsõ hónapok megalázottságot, ku-
darcok sorozatát jelenthetik. A családban és az óvodá-
ban kialakult korábbi kedvezõ képet az összeomlás fe-
nyegeti.

A család
A szülõk és nagyszülõk gyakran aggódnak, esetleg a

gyereknél is jobban szoronganak, hogy érzi magát kisfi-
úk, kislányuk az 1. osztályban, megszereti-e a tanító né-
nit, képes lesz-e megfelelni az elvárásoknak.

Ha a kisgyerekkel az elsõben a tanító szerint komo-
lyabb gond adódik, egy iskolai jellemzés kíséretében be-
utalót kap a Pedagógiai Szakszolgálat Nevelési Tanács-
adójába. Három-négy alkalom után megszületik a szak-

vélemény, amely az intelligencia- és a pedagógiai vizsgálat
eredményét, valamint javaslatot tartalmaz. Elõfordul,
hogy a „terápia” a gyerek és a család számára a hosszú vá-
rólista miatt elérhetetlen, így csak a következõ tanév-
ben, azaz 2. osztályban kezdõdhet el. A szülõnek érthe-
tetlen a sok szakkifejezés, és riasztó lehet a szakvéle-
ményben olvasható, vonatkozó jogszabállyal történõ fe-
nyegetés. Eszerint, ha a szülõ a megjelölt idõben, a máso-
dik tanév elõtt, augusztusban nem jelentkezik, szabály-
sértést követ el. Sajnálatos, hogy közel egy év is eltelik,
amíg a tanév kezdetétõl a tanító számára nevelési gondot
jelentõ kis elsõs segítséget kaphat.

Ugyancsak kedvezõtlen körülmény, hogy a rendszer
nem teszi lehetõvé a központosított Pedagógiai Szakszol-
gálatba integrált, különbözõ szakképesítésû segítõ szak-
embereknek (iskolapszichológus, logopédus, fejlesztõ-
pedagógus, mozgásterapeuta), hogy az iskolák és óvo-
dák állandó munkatársaiként dolgozzanak. Ugyanis
mind az 1–2. osztályosoknál, mind az idõsebbeknél fel-
merülõ problémákat alkalmi jelenléttel, kiszállással
meglehetõsen nehéz enyhíteni, illetve megoldani. Az
iskolai nevelõmunkát segítõ speciális szakember tevé-
kenysége a segítséget igénylõ gyerekkel és családjával
akkor lehet eredményes, ha ismeri az intézményt, ahol
dolgozik, folyamatos személyes kapcsolatot tarthat az
érintett gyerek tanítóival és szüleivel, lehetõsége nyílik
az elsõs kisgyerek társas osztálykörnyezetének megisme-
résére.

Amíg korábban az óvodapedagógusok a szülõk szá-
mára szinte mindig elérhetõk voltak, az iskola kapuit
(szimbolikus értelemben is, a valóságban is) többnyire
zárva találjuk. A szülõk számára a néhány hivatalos idõ-
ponton kívül alig nyílik lehetõség a gyerekkel kapcsola-
tos fontos napi események és az aktuális gondok meg-
osztására. Nincs idõ, hely és alkalom erre azokkal a ne-
velõkkel, akik gyermekével naponta 8–9 órát foglalkoz-
nak! – Az elsõs iskolai helyzetétõl, a szülõ igényeitõl és
természetesen az iskolai nevelõk teherbírásától függõen
az 1–2. osztályban a jelenleginél sokkal több figyel-
met és idõt kellene fordítani a család és az iskola kap-
csolatára. A kölcsönös bizalomra épülõ viszony, a talál-
kozás lehetõsége mind a megnyugtatóan fejlõdõ, prob-
lémamentes, mind pedig a tanító és/vagy a család szá-
mára nevelési nehézséget jelentõ gyerek esetében nél-
külözhetetlen. A családi és az iskolai környezetben egy-
aránt fontos azokra a spontán jelzésekre is felfigyelnünk,
amelyeket a gyerek társai vagy a vele kapcsolatban lévõ
felnõttek felé ad!

Lassú, de talán nem reménytelen szemléletváltozáson
múlik, hogy a segítségkérés, illetve a Nevelési Tanács-
adó igénybevétele sem a gyerek, sem a család számára ne
jelentsen megbélyegzést. Az iskolán belül dolgozó, a pe-
dagógusok és a családok számára egyaránt ismert speciá-
lis szakember együttesen az „iskolához tartozást” jelké-
pezi. Jelenlétük természetessége és folyamatossága az
esetleges elõítéletek csökkenését eredményezheti.

Amikor az 1. osztályosok és szüleik az iskolában ott-
honosan érzik magukat, mert a tanítók segítõkészek,
türelmesek és megértõek, akkor várható, hogy mind a
gyerekek, mind a szülõk nyitottsága, kezdeményezõkés-
zsége, önkéntes részvétele a közös tennivalókban is nö-
vekszik.
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A pedagógus
A tanítók többségének értékrendje szerint a gyerekek

fejlõdésében kitüntetett helyet foglal el a tanulmányi
elõrehaladás. Ugyanakkor szinte minden pedagógus tisz-
tában van azzal, hogy az érzelmi-motivációs tényezõk és
a kisiskolás osztályban elfoglalt társas helyzete kölcsön-
hatásban van az értelmi képességek fejlõdésével és így a
tanulás eredményességével.

Úgy gondolom, hogy nemcsak a gyerekek rendelkez-
nek egyéni sajátosságokkal, hanem a pedagógusok is. A
tanító- és tanárképzõk tankönyvei és egyéb kiadványok
az óvodai és az iskolai nevelõkre vonatkozó számos,
többnyire egységesen elvárt tulajdonságot fogalmaznak
meg. Miközben bizonyára sok eltérés tapasztalható az
óvónõi, a tanítói és a tanári pályát választók között, en-
nek szerepével a gyerekek szempontjából általában nem
foglalkozunk. Mindössze a szülõk körében találkozunk a
„hétköznapi leírással”, amely a „tyúkanyó típusú” és a
„szigorúbb elvárásokat kifejezõ” tanítókat jellemzi. – A
„Milyennek kell lennie a jó pedagógusnak?” kérdés és
az erre adott válasz keveset mond az iskolai élet min-
dennapjairól. Az „ideális pedagógus” keresésénél, aki
egyébként csak a tankönyvekben vagy a szakirodalom-
ban létezik, többet jelenthet, ha a gyerekek egyéni jel-
lemzõi mellett az óvodában és az iskolában dolgozó ne-
velõk közös és egyéni sajátosságaival, tevékenységükkel
a gyerekekhez fûzõdõ érzelmi kapcsolatuk szempontjá-
ból foglalkozunk. A fontos kérdés: „Milyen az én taní-
tóm?”

Az óvodából az elsõ osztályba lépés „akadálymentesí-
tése”, a gyerekek életének, fejlõdésének, további iskolai
pályafutásának a lehetõ legkedvezõbb irányba történõ
biztosítása elsõsorban a tanító saját iskolai élményein,
valamint a tanítóképzõben szerzett szakmai és szemé-
lyes tapasztalatain múlik. Természetesen más körülmé-
nyek is alakítják a gyerekekhez fûzõdõ érzelmi viszonyát,
bánásmódját, az osztály- és az egyéni problémák megol-
dásának útjait, véleménynyilvánításának szabadságát,
önreflexiós képességét, kapcsolatát a szülõkkel. 

Hogyan tovább?
Az óvoda-iskola átmenet több mint fél évszázaddal ez-

elõtti és jelenlegi gondjai, napjainkban már alig halaszt-
ható, megoldásra váró problémái igencsak közel állnak
egymáshoz. Az óvoda és az iskola közötti szakadék
mindkét idõszakra jellemzõ, különösen a tanulási és vi-
selkedési nehézségek eseteiben. Közös vonás, hogy az
okokat a két intézmény kölcsönösen egymás nevelõ-
munkájában keresi és véli megtalálni. 

Az óvoda-iskola átmenet szemléleti és módszertani
problémái, bár évtizedek óta változatlannak tûnnek, a
rendszerváltás óta módosultak az óvoda iránti elvárá-
sok. Az 1950–1980-as években az óvoda iskola-elõkészí-
tõ szerepe, valamint az óvodai férõhelyek hiányában az
iskola-elõkészítõ foglalkozások szervezése az intézmény
feladatai között fontos helyet foglalt el. A „Nevelõmun-
ka az óvodában” (1957) címû program nagycsoportban
az iskola-elõkészítést célzott feladatként fogalmazza

meg. A további két óvodai program, „Az óvodai nevelés
programja” (1971) és az 1971-es programmal azonos cí-
mû dokumentum (1989) szerint minden, ami az óvodá-
ba lépéstõl a gyerekek fejlõdése-fejlesztése érdekében
történik, az iskola-elõkészítés szerves részét alkotja, és
(a családdal együtt) alapozó szerepe van az iskolára va-
ló elõkészítésben. 

A jelenleg érvényben lévõ „Óvodai nevelés országos
alapprogramja” (363/2012. XII. 17. Korm. rendelet) meg-
erõsíti az óvodai nevelés gyermekközpontú szemléletét.
Nem jelöl meg sem direkt feladatokat, sem módszere-
ket az iskola-elõkészítés útján. Az iskola-elõkészítés ki-
fejezés mellõzés e mellett azt közvetíti, hogy a program-
nak megfelelõ óvodai fejlesztõ-nevelõ tevékenység biz-
tosítja a gyermekek számára az iskolaérettség elérését.
Pozitívumnak tekinthetõ az is, hogy sikerült megelõz-
ni a gyerekek fejlõdésének gyorsítására irányuló tö-
rekvéseket, valamint az óvodáskorú gyereket megter-
helõ „különfoglalkozások” tömegessé válását.

Az iskolai nevelés sajnálatos módon nem tudott lé-
pést tartani a gyerekek életkori és egyéni jellemzõire
figyelõ óvodai élettel. A két intézmény közötti együtt-
mûködést nehezíti, és a szakadékot mélyítheti néhány
körülmény. Ilyen lehet például a tankötelezettség kezde-
ti idõpontjának megváltoztatása. Ezzel lehet összefüg-
gésben az a jelenség, hogy a tanítók nagy része úgy éli
meg, hogy emelkedett az iskolaéretlenül érkezõ gyere-
kek száma. Nem hagyható figyelmen kívül az sem, hogy
a rendkívül zsúfolt kerettanterv a gyerekek életkorá-
hoz, egyéni sajátosságaihoz nem illeszkedõ rohanásra,
a tanítási-tanulási tempó gyorsítására készteti a taní-
tókat.

A közelmúltban és napjainkban az óvoda-iskola át-
menettel foglalkozó kutatások eredményeirõl viszony-
lag kevés híradást olvashatunk. De az még ma is gyak-
ran elõfordul, hogy az óvónõk a gyerekekkel kapcsola-
tos gondokért az iskolát teszik felelõssé. Ez nem veszély-
telen. Az óvónõk által érzett esetleges megfelelési kény-
szer gyengítheti vagy torzíthatja az óvoda egyénekhez il-
leszkedõ gyermekközpontú szemléletét és ennek követ-
kezményeként nevelési gyakorlatát. (Szilágyi Imréné,
2010. 56.) Ezért felértékelõdhet mindaz a kutatási ered-
mény, tapasztalati tudás, amely a témában felhalmozó-
dott. 

Tudjuk, hogy az 1. osztályba érkezõ gyermekek külön-
bözõek. A teljesség igénye nélkül: életkorban, biológiai
nemben, temperamentumban, élettörténetben, a család
szociális, nevelési és egyéb körülményeiben, érdeklõdés-
ben, aktivitásban, az intellektuális és szociális képessé-
gek jellemzõiben, a felnõttekhez és a társakhoz fûzõdõ
érzelmi kapcsolatban, az érés-fejlõdés tempójában, az in-
tézményes nevelésben (bölcsõdében, óvodában) szerzett
élményeikben.

Elvárható-e az 1. osztályba lépõ gyerektõl, hogy a
különbözõ tevékenységek és képességek területén a
tanév kezdeti idõszakától az iskola igényeinek megfe-
lelõen viselkedjen, és társaival azonos szinten teljesít-
sen? „Két út áll elõttünk”:

a) az óvodai nevelés fejlesztõ (mondhatjuk, iskola-
elõkészítõ) munkájának a jelenleginél intenzívebbé té-
tele az iskolai követelményeknek való megfelelés érde-
kében;
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b) az iskola kezdõ szakaszának szervezeti, tartalmi és
módszertani szempontból történõ alkalmazkodása az 1.
osztályos gyermekek egyéni különbségeihez.

A családok, a szakemberek, s feltételezhetõen a pe-
dagógusok jelentõs része is inkább a b) koncepció kö-
vetését javasolná. S biztos, hogy a gyerekek is az egyé-
ni jellemzõiket maximálisan figyelembevevõ tanító-
hoz szeretnek járni. 

Ennek a pedagógiai gyakorlatnak a jegyében az óvo-
da-iskola átmenet hosszabb, a gyerekek egyéni igénye
szerint 8–12 hetes átmeneti idõszakában a pedagógus ar-
ra keresheti a választ elsõs tanítványainál, hogy Ki is ez a
gyerek? A válasz megtalálása alapos pedagógiai felké-
szültséget igénylõ, türelmes, fáradságos, kutató-kere-
sõ megismerési folyamatot feltételez, és sem a gyerek-
re, sem családjára vonatkozó értékelõ-minõsítõ funkciót
és megállapítást nem tartalmaz. Szerepe a további idõ-
szakra a személyes kapcsolatok és a közös tevékenység
kölcsönös megalapozása a tanító(k), a gyerek, a család
és az osztály tagjai között. A megismerõ munka nyomán
evidenciaként jelenik meg a gyerekek viselkedésében,
teljesítményében és a képességeiben az „egységesítésre
törekvés” megvalósíthatatlansága, valamint az „osztály-
átlag”, mint mutató jelentéktelensége. Ugyanis az átlag-
hoz minden gyerek nemcsak különbözõ értékkel, siker-
rel járul hozzá, de az eredmény létrejötte is egyénileg több
szempontból eltérõ.

Mivel nap mint nap tapasztaljuk és átéljük, hogy mind
kisiskolásaink és családjuk (testvéreik, szüleik, nagyszü-
leik), mind kollégáink és magunk is számtalan sajátos-

ságban különbözünk, az iskola iránti elvárásban megje-
lenõ központosítási és egységesítési törekvés hatása és si-
keressége kétséges. Meggyõzõdésem, hogy az óvodából
az elsõ osztályba lépõ gyerekekre, családjukra és iskolai
nevelõik egyéni jellemzõire, pedagógiai-pszichológiai
tevékenységére irányuló fokozott figyelem hosszabb
távon is kedvezõ hatást eredményez.
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Számításaim szerint még mindig meglehetõsen sokan va-
gyunk a pályán azok közül, akik számára emlékfelidézõ
ereje van a címben citált szállóigének, amelynek erede-
tét Leninnek szokás ugyan tulajdonítani, ám valójában
ebben az ige(név)i hármassággal nyomósított alakban
Sztálintól származik, ha hihetünk a „töriblogger”-nek.1

Ám a tanulásról való gondolkodás szempontjából mind-
egy is, kettejük közül ki jegyzi a ’megértést, elsajátítást, be-
fogadást’ jelentõ igével operáló intelmet, amely
a passzív tanulás mellett voksol, hiszen az aktív tanulást a

/foglalkozni valamivel igével fejezi ki az orosz.
Talán nem jár messze az igazságtól az a feltételezés, hogy
pedagógiai hagyományaink poroszos-oroszos megha-
tározottsága is oka lehet annak, hogy olyan nehezen
ver gyökeret a hazai praxisban az aktív tanulás modell-
je, holott régóta jelen van pedagógiai gondolkodásunk-
ban a konstruktivista episztémén alapuló tanuláselmé-
let, mely episztémé nem mimetikus viszonyt tételez a va-
lóság és a róla alkotott kép között, s a megértésre, tudás-
ra, ismeretre a szubjektum tevékenységeként tekint.2

A tanulás a kognitív alapozású konstruktív pedagógia
felfogásában a belsõ világ folyamatos építése; a tudás sze-
mélyes és egyéni konstrukció. Az új információkat meg-
lévõ ismereteink, kognitív struktúráink segítségével ér-
telmezzük; a születésünkkor adott kognitív struktúrák
talaján formálódó primer világkép a további fejlõdés bá-
zisa. Az ismeretszerzésben meghatározó szerepük van az
elõzetes ismereteknek, amelyek mozgósítása nélkül el-
képzelhetetlen hatékony információfeldolgozás, -
értelmezés, az új ismeret sikeres és tartós beépülése; to-
vábbá elengedhetetlen a motiváció megléte az ismeret-
szerzés folyamatában és a tudásépítésben. Az elme által
alkotott belsõ világ függvényében strukturálja, értelmezi
tapasztalatait az ember; tudáskonstrukcióit illetõen ily
módon a leginkább releváns kérdés, mennyire illeszke-

dik ez a tudás a valósághoz, lehetõvé teszi-e a környezet-
hez való sikeres alkalmazkodást.3

Hogy a motiváció minden tanulási folyamat nélkülöz-
hetetlen eleme, közismert a pedagógiában; ám az, hogy a
meglévõ és új ismeret viszonya milyen beépülési (vagy
kivetõdési) utakat eredményez az ismeretszerzési folya-
matokban, talán kevésbé volt nyilvánvaló a kognitív-
konstruktivista fordulat elõtt. Amennyiben az új ismeret
nem mond ellent a meglévõ tudásrendszernek,4 az új in-
formáció jó eséllyel szervesülhet a tudatban (probléma-
mentes a tanulás). Ha azonban az új ismeret ellent-
mondásban áll az értelmezõ tudásrendszerével, a ta-
nulás bonyolult és többesélyes folyamattá válik, vagy
akár létre sem jön – a tudat ki is zárhatja az új informá-
ciót. Vagy befogadja ugyan, de csak magolás történik;
azaz, bár feldolgozódik az információ, nem sikerül értel-
mezni és a kognitív struktúrába építeni az új tudásele-
met, ami ilyenképpen elõbb-utóbb ki is hullhat belõle
(elfelejtõdik). Elõfordul, hogy az információ meghami-
sítva illeszkedik a tudásrendszerbe; ám lehetséges a bel-
sõ értelmezõ rendszer megváltozása is. Ha a változás csak
kismértékû módosulás, a rendszer lényegét nem érintõ
’mellékmagyarázat’ jöhet létre (kreatív mentéssel); de tör-
ténhet ún. ’konceptuális (fogalmi) váltás’ a kognitív struk-
túra radikális átalakulásával, ami új bázist teremt az in-
formációfeldolgozás számára adott tudásterületen.5

Nyilvánvalóan a problémamentes tanulás a leginkább
vágyott tanulási útvonal, ám nem túlzottan tipikus, leg-
kevésbé iskolai környezetben. A meglévõ és feldolgo-
zandó tudás(rendszer) között általában ellentmondás
feszül. Annál gyakoribb a magolás, hiszen az iskolai pra-
xis épp azzal marad adós sok esetben, hogyan értelme-
zõdhet az információ, és hogyan építhetõ be hatékonyan.
Gyerekek esetében jellemzõ lehet a tudáselem (nem
szándékos és nem tudatos!) meghamisítása a beépít-

G. Gõdény Andrea

Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezd,
hogy a munkásokkal fát gyûjtetsz,
és szó nélkül kiosztod közöttük 
a szerszámokat,
és rámutatsz a tervrajzra.
Ehelyett elõször keltsd fel bennük 
az olthatatlan vágyat a végtelen tenger iránt.

Antoine de Saint-Exupéry

Az iskola arra való, 
hogy az ember megtanuljon tanulni,
hogy felébredjen tudásvágya, megismerje 
a jól végzett munka örömét,
megízlelje az alkotás izgalmát, 
megtanulja szeretni, amit csinál,
és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.

Szent-Györgyi Albert

Tanulni, tanulni,
tanulni… ? (1.)
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hetõség érdekében; ám igen gyakori a ’kreatív mentés’,
a régi és az új tudáselem találékony (kreatív) harmonizá-
ciója: az új ismeretelem és a belsõ kognitív rendszer ösz-
szeütközésbe kerül ugyan, de megtörténik a feldolgozás
és értelmezés; az információ pedig, változatlan formá-
ban, beépül a tudásstruktúrába, ám a ’belsõ rendszert’
csak annyira módosítva, hogy az új tudás befogadható le-
gyen, így egymás mellett él a meglévõ és az új tu-
dás(elem).6 A kognitív struktúrák radikális átalakulá-
sát jelentõ konceptuális (fogalmi) váltás létrehozása,
támogatása lehet a pedagógus egyik legnagyobb kihí-
vása, hisz ilyenkor valamilyen teljesen új elméletet, ma-
gyarázatot fogadnak el a diákok, melynek következtében
tudásuk átstrukturálódik.7

A konstruktív pedagógiában a pedagógus szerepe is
átértékelõdik, hiszen nem õ a tudás kizárólagos forrása.
A pedagógus, a tanulók és a családtagok együttesen vesz-
nek részt a tanulási folyamatban; ám nem abban a ha-
gyományos értelemben, amikor a család szerepe legin-
kább a házi feladatok ellenõrzése (nem kevés esetben a
javítása is!),8 illetve elvárás a szülõvel kapcsolatban, hogy
a pedagógus meghosszabbított kezeként irányítsa és el-
lenõrizze az otthoni gyakorlást. Sokkal inkább olyan te-
amszerû együttmûködésrõl van/volna szó, amelyben
például a család kollektív tudása, élményei, emlékei is
bevonódhatnak egy-egy téma elõkészítésének, a vele
kapcsolatos elõzetes ismeretek mozgósításának folyama-
tába s a projektszerû feldolgozásába; például a családta-
gokkal készített interjúk formájában, tárgyi emlékek, fo-
tók, könyvek stb. gyûjtésével, kiállításával, reflexiójával,
közös prezentációkkal egy adott témával kapcsolatban, a
családtagok tanulási projektekben való részvételével.9 A
pedagógusnak szakértelme és pedagógiai tudása okán
természetesen kitüntetett szerepe van ezekben a folya-
matokban; ám a tanulási folyamat középpontjában a
diákok tudáskonstrukciós folyamatai állnak. 

Az iskolai értékelés ilyen körülmények között a mély-
rétegekben elhelyezkedõ tudás mérését célozza meg; az
értékelés eredménye pedig legalább annyira vonatko-
zik a pedagógus munkájára, mint a gyerekek teljesít-
ményére. Mivel a pedagógusnak a konstrukciós folya-
matokra közvetlenül nincs rálátása/ráhatása, elõtérbe
kerül az önértékelés, konstruktív hibaelemzés, ami
egyúttal igen jól fejleszti a reflektív és analitikus gondol-
kodást és az önreflexiót is. A konstruktív hibaelemzés
egyik módja például, hogy megkérjük a tanulót, elemez-
ze õ, hol hibázott a gondolkodásban, és mutassa be, hogy
az õ megoldása hogy jött létre s mi a probléma az általa
választott gondolkodási útvonallal.10

Mindebbõl következõen a konstruktív didaktika leg-
fontosabb alapelvei11 a motivációs bázis evidens kiépíté-
se, mûködtetése mellett a meglévõ tudásra építés elve,12 ill.
a konceptuális váltások kidolgozásának elve; ami nélkülöz-
hetetlenné teszi, hogy elsõ renden érzékennyé tegyük
tanítványainkat a tapasztalatok és az azokat magyará-
zó elképzelések közti ellentmondásra, és ösztönözzük
az alternatív magyarázatok keresését. Jóllehet, kano-
nizált tudományos magyarázat felfedezésére alsó tagoza-
ton aligha számíthatunk, annak közvetítése a pedagó-
gusra vár; a váltás csakis a gyermek aktív közremûködé-
sével lehetséges, meg kell küzdenie érte, és ez idõigényes
folyamat, amit azzal segíthetünk, hogy módot és lehe-

tõséget biztosítunk a tanulóknak elgondolásaik kifej-
tésére, megosztására, megvitatására. Ebbõl az is követ-
kezik, hogy a konstruktivista tanulásfelfogás elõnyben
részesíti a kooperatív tevékenységeket, az interakci-
ókban gazdag, változatos aktivitást és a gyermeki önte-
vékenységet biztosító tanulási környezetet. A konst-
ruktivizmus által bevezetett tanulási környezet (lear-
ning environment) fogalma „a tanulási folyamatot befo-
lyásoló összes fontos tényezõt magába integráló rend-
szert jelenti, amelynek keretei között a valóságos iskolai
tanulás végbemegy”.13 Ez a környezet „mindig egy speci-
ális tudásterületre vonatkozó problémamegoldó képes-
séget kíván fejleszteni életszerû kontextusok létrehozá-
sa által”.14

A konstruktív tanulásszervezés az eltérõ tanulói tu-
dásstruktúrák miatt implikálja a differenciálást; és meg-
követeli a tanulás és tudás valós kontextusba ágyazását,
azaz a gyermek tapasztalati és élményvilágából való ki-
indulást, az életszerû tanítási tartalmakat, valószerû
problémákat. Azért fontos, hogy a tanulók mindig élet-
szerû helyzetekben találkozzanak az új ismeretekkel,
mert ezek a helyzetek kapcsolódnak a gyermek legmé-
lyebb tudásrendszereihez, és az új ismeretek a késõbbi-
ekben könnyebben elõhívhatóak lesznek adott szituáci-
ókban. Az életszerû kontextusok létrehozása leginkább
projektek keretében valósítható meg, ezért preferálja
ez a pedagógia a tanulási projekteket, projektszerû tanu-
lást.15 Magától értetõdõen az ismeretek alkalmazásához
is változatos, életszerû kontextusokat kell teremteni. A
tanulás fõ tevékenységtípusai a játék, a problémameg-
oldás, a (konstruktív) felfedezés és a közvetett infor-
mációforrásból való tanulás. A tevékenységtípusok a
valóságban természetesen nem különülnek el élesen,
több típus összekapcsolódhat egy-egy tevékenységben –
a játék pld. többnyire problémamegoldó és felfedezõ jel-
legû...16

Fontos, hogy a játék valódi játékot jelentsen, ne me-
rüljön ki puszta játékszerhasználatban, mint például a
labdadobálással irányított különbözõ szempontú szó-
gyûjtések esetében szokott. A „közkedvelt” labdázás más
szempontból is problematikus: túl azon, hogy megosztott
figyelmet igényel (ami korántsem jellemzõje még a kisis-
kolások többségének), a labdaérzék híján lévõ, mozgás-
koordinációs problémával küzdõ gyerekeknek szoron-
gást okoz, vajon elkapják-e a labdát, vagy nevetség tár-
gyává válnak; eközben nem tudnak a valódi feladatra
koncentrálni, hibáznak, frusztrálódnak – így a játék lé-
nyege vész el… A játék ugyanis eredendõen önként,
szabadon választott, kényszer nélküli tevékenység,
olyan élmény- és örömforrás, amely feszültséget old,
személyiséget fejleszt.17

Hogy a kisgyermek tanulási terepe a játék, az óvodai
gyakorlatban ritkán szokott megkérdõjelezõdni (noha
idõnként óvodai környezetben is találkozhatni riasztó
/ellen/példákkal); ám a hazai iskolai praxis még mindig
nem kellõ bátorsággal vonja le annak konzekvenciáit,
hogy kisiskoláskorban sincs ez nagyon másképp.18 Évti-
zedek teltek el Winkler Márta Iskolapéldája19 óta, s ha-
gyományos iskolai környezetben még mindig nem intéz-
ményesített keretek közt vezetgetjük a gyerekeket a já-
tékba ágyazott tanulástól a játékba integrált tanuláson
át a játékos tanulásig20, s csak egy-egy tanító személyes
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bátorságán és felkészültségén múlik (azaz esetleges),
hogy ezen a terepen szervezõdnek-e a kisiskolások meg-
ismerési – tanulási folyamatai.21 Jól jelzi a szemléleti
problémát, hogy sok osztályteremben a játék az óra
végi jutalmazás eszköze. Feltehetõen sokaknak ismerõs
ez a mondat: „ha jók lesztek / jól dolgoztok, óra végén
játszunk is…” Azt persze, örömmel nyugtázhatjuk, hogy
ez esetben nem matrica és piros pont a jutalom – bár az
ígéret elsõ változata kevésbé örvendetes, mert tulajdon-
képpen fegyelmezési eszköz a játék –, annak azonban
aligha örülhetünk, hogy idõ hiányában a játék legtöbb-
ször elmarad. Legkevésbé pedig azért örvendetes a játék
óravégi jutalomként való használata, mert nem abba
ágyazódik a megismerési-tanulási folyamat, holott az óra
végi ’jutalomjátékot’ legtöbbször már az óra elején/egé-
szében is használhatnánk – kiindulási pontja és az egész
órán végighúzódó vezérfonala lehetne a megismerés-
nek, felfedezésnek; hatalmas motivációs bázist teremt-
ve a tanórai tevékenységekhez, ami egyúttal kitûnõ ter-
mészetes (belsõ) fegyelmezõ erõ. 

A játék iskolai funkciójával kapcsolatos szemlélet rög-
zültsége rámutat a konceptuális váltások tartós beépülé-
sének nehézségeire is. Sok tanítójelölt hiába tanulja meg
a képzés folyamán, miért fontos a játék, sokfélét gyûjte-
nek, és ki is próbálják azokat; amikor tanításra kerül a sor
a gyakorlatokon, óra végi jutalomként tervezik a játékte-
vékenységet. Felsõoktatási tanulmányaik ellenére hajla-
mosak úgy mûködni tehát, ahogy iskolázódásuk idején
kondicionálódtak a közoktatásban; azaz, ha meg is törté-
nik a tudásstruktúrát átrendezõ konceptuális/fogalmi
váltás, még sokáig együtt él a régi kondíció és az új tudás,
sõt, a régi beidegzõdés idõnként meghatározóbbnak bi-
zonyul a gyakorlatban. Ha aztán a pályakezdõk iskolai
környezete nem támogatja a játszva tanulást, hamar
megtörténhet a visszarendezõdés – talán ezért is képes
a hazai iskolai praxis olyan erõsen õrizni konzervatív
elemeit… Mindebbõl az is következik, hogy ha tartós tu-
dásátrendezõdést szeretnénk elérni diákjaink tanulási
folyamatai során bármely iskolafokozaton, sokféle és vál-
tozatos feladathelyzetben kell alkalmazni a megszerzett
tudást, gondot fordítva a miértek és hogyanok tudatosítá-
sára. Láthatóan nem elegendõ tehát tanulni, tanulni, ta-
nulni; sokkal inkább érdemes tanulni, tanulni. A kiinduló
szállóigéhez visszatérve, a címben feltett kérdésre adha-
tó válaszlehetõség értelmében: tanulni, tanulni, taníta-
ni…

A sorozat 2. részében a szövegértés, kritikai gondolko-
dás és az önálló ismeretszerzés igényének összefüggéseit,
fejlesztési lehetõségeit járjuk körül.
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játék jelentõségével, de a spontán tanulás szándékossá válásának fo-
lyamatát bemutató megfontolásai sok tanulsággal szolgálnak az isko-
láskorú gyerekek tanulását illetõen is. L. http://www.kormocikatal-
in.hu/?menu=30
18 L. Mérei Ferenc, V. Binét Ágnes, Gyermeklélektan, Medicina
Könyvkiadó, Bp., 2006. 
19 L. www.tanitonline.hu › Filmtár › Filmmúzeum › 1960-1990 › Isko-
lapélda; www.tanitonline.hu › Könyvtár › Gyakorlat, módszertan ›
Módszertanról általában › Örömmel az iskolában; www.winklermar-
ta.com
20 L. http://www.kormocikatalin.hu/?menu=30
21 A jó gyakorlat néhány példáját l.: www.tanitonline.hu › Filmtár ›
Módszertan › Matematika; Nyelvtanulás SMART Cardsszal,
http://www.tanuljmaskepp.hu/ tag/jatekos-tanulas/;
A jó gyakorlatok kincsesbányája a Raabe Kiadó módszertani kézi-
könyve, a Tanítók kincsestára, tartalomjegyzékét l. http://raabe.
hu/download/ALKR_tartalom_2016_nov.pdf; 
Egy jól használható játékgyûjtemény: http://ujalma.hu/wp-
content/uploads/2012/01/jatekgyujtemeny_tanaroknak.pdf
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Nagyon fontosnak tartom a játéknak mint „módszer-
nek” az alkalmazását, valamint nagy jelentõséget tulaj-
donítok a játékos tanulásnak. A játék örömet szerzõ te-
vékenység. A gyermek számára bármilyen tevékenység
lehet játék. A játszó gyermek mindig aktív. Általában az
éppen megszerzett tudás vagy frissen átélt élmény jelenik
meg játékként. Nem feladat, hiányzik belõle a megfelelé-
sért, teljesítésért való szorongás („szabad”). 

Gyakorló iskolai tanítóként egy 120 órás továbbkép-
zés elvégzése után iskolámban hosszú évekig dolgoztam
fejlesztõpedagógusként. A gyerekek készségeinek és
képességeinek fejlesztésénél hatalmas sikereket ér-
tem el a játékos tanulással, játékok alkalmazásával.

Amikor lehetõséget kaptam arra, hogy a tehetséggon-
dozásból is kivegyem a részemet, és az alsó tagozatos gyer-
mekeket matematika szakkörön oktathattam (okta-
tom), gondoltam, kipróbálom a játékok alkalmazását a
tehetséges gyermekek készségeinek és képességeinek fej-
lesztésénél is. Fõként a logikus gondolkodásraés a prob-
lémamegoldó képességekre fektettem kezdetben nagy
hangsúlyt. Majd rájöttem, hogy a kreativitásnak hatal-
mas szerepe van a problémák, a feladatok megoldásánál
is. A memóriajátékok a figyelem, gyorsaság, a rövid és
hosszú távú emlékezet, gondolkodás fejlesztése mellett a
gyorsaságot is rendkívüli módon serkentik. A stratégiai
játékoknál egyetlen „lépés” elõtt megtörténnek a követ-
kezõk: egy-egy helyzet vagy probléma megvizsgálása
(exploráció), az azonosítás, összehasonlítás, elemzés
(analízis), az ismeretek integrálása, rendszerezése. Ezek
a játék részei, és fontos alkotói a gondolkodási folyamat-
nak. A logikai készlet elemei remekül használhatók a
szókincs fejlesztésére, állítások megfogalmazására, a
kombinatorikai és a valószínûségi játékokra. 

A játék többféleképpen lehet jelen a tanulásban. Az
egyik, amikor a tanulási folyamat egy-egy játékos mozza-
nattal színezõdik. Matematika tanóráimon gyakran az
ismeretek rögzítésére vagy gyakorlásra használom a lab-
dát, mint eszközt.* Fejszámolásnál, a szorzó- és bennfog-
laló táblák gyakorlásánál kiváló! A gyerekek amellett,
hogy gondolkodnak, gyakorolnak, rögzítik a tanultakat,

elmélyítik tudásukat, mozognak is, nem kell egy helyben
ülniük az egész tanóra ideje alatt. No és persze játszanak.

A másik, amikor a játék beépül a tanulási folyamatba
kezdeményezett játékként. Ez utóbbi a játékosság. Spon-
tán rakosgatás, ismerkedés a logikai lapokkal. A logikai
lapok csoportosítása tetszõlegesen. A logikai lapok cso-
portosítása meghatározott szempont alapján. Állítások
megfogalmazása. 

A játéknak mint módszernek a tanítás-tanulás folya-
matában való alkalmazásánál a legmagasabb szintje a já-
tékos tanulás. Én mint pedagógus tervezem, szervezem a
tanulás menetét. „Felkínálom” a témát. A gyermeket a
téma iránti kíváncsiság és a megismerés vágya készteti a
játékban való részvételre, annak folyamatára koncent-
rál, amely sajátos intellektuális ellenõrzése alatt áll. Az
erõfeszítés és a tudás vágya jellemzi. A stratégiai játékok-
ra jellemzõ leginkább.

A játéknak jelentõs szerepe van a tehetséggondozás-
ban. „A játék a kutatás legjobb módja.” –mondta Albert
Einstein.

Amikor a Kalmár matematikaversenyre készültünk a
harmadikos tanítványaimmal, az alábbi versenyfeladat-
tal foglalkoztunk:

„Dorka gondolt egy kétjegyû számra. Hozzáadott 15-öt,
majd az összegnek a felét vette. A kapott számból elvett 25-
öt, az eredmény 5 lett. Melyik számra gondolt Dorka?”

A 3. osztályos gyermek a következõ felfedezést tette a
feladat elolvasása után: „ Ez olyan, mint a liftes játék. Visz-
szafelé kell gondolkozni.”

A Lift elnevezésû játék a gyerekek deduktív (levezetõ,
származtató) gondolkodását fejleszti. A játékot a követ-
kezõképpen játsszuk: egy toronyház valamelyik emele-
tén beszálltam a liftbe. Felfelé vagy lefelé mentem vala-
hány emeletet. Majd újra, majd újra. (Ismételni lehet ezt
sokáig. Minél tovább tart a feladvány, annál többet kell
majd számolni.) A végén kiszálltam a pl. 200. emeleten
(ezt adjuk meg számmal).

Példajáték: Beszálltam egy toronyház valahányadik
emeletén a liftbe. Felfelé mentem 25 emeletet. Majd le-
felé 42-t. Ezután újra lefelé mentem 27 emeletet. Majd
felfelé 60 emeletet. Ezután annyi emeletet mentem felfe-
lé, ahány az elõbbi liftezésem fele. Kiszálltam a 270. eme-
leten. Hányadik emeleten szálltam be a liftbe?

�+25–42–27+60+30=270
270–30–60+27+42–25=224

Józsa Tímea Játék, tanulás,
játékos tanulás

Friedrich Schiller azt mondta, hogy „az ember csak ott egészen ember, ahol
játszik.” Platón pedig már az ókorban megállapította: „Ne erõszakkal ok-
tasd a gyermeket a tanulmányokra, drága barátom, hanem játszva tanulja-
nak; már csak azért is, hogy könnyebben megfigyelhesd, mire van hajlama.” 

* A labda alkalmazásával kapcsolatban megfontolandó szempontok-
ról lásd Gõdény Andrea írását.
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Nagyon szeretik a gyerekek ezt a játékot. 
Néhány év alatt rengeteg játékot próbáltam ki a tanu-

lókkal mind a fejlesztés, mind a tehetséggondozás során,
mind a matematika tanóráimon. A véleményem és ta-
pasztalatom az, hogy tulajdonképpen mindegyik terüle-
ten a gyermekek készségeit és képességeit fejlesztjük,
csak másképp, a helyzethez, a gyermek fejlettségi szintjé-
hez igazodva, a kitûzött cél elérése érdekében. Az évek
során összeállítottam egy játékgyûjteményt, melyben jel-
lemzõik alapján strukturáltam, csoportosítottam a ma-
tematikai játékokat.

Szabályjátékok
A kisiskoláskor legjellemzõbb játéka. Feltétele a sza-

bály megértése. Alkalmazásához intellektuális fejlettség
szükséges, a decentrálás képessége, azaz az igazodás az ál-
talánosított szabályokhoz, valamint frusztrációtûrés.

Számkígyó: A sorozatoknál a szabály felismerésére al-
kalmas játék. Párban vagy csoportban játsszuk. Tehet-
jük a számkártyákat a számkígyóba sorrendbe is az elejé-
tõl, de tehetjük a számkígyó közben is egymás után, illet-
ve nehezítésképpen kihagyhatunk néhány tagot, így hiá-
nyos lesz a számkígyónk. A játék elsõ lépéseként a gyere-
keknek ki kell találniuk a sorozat szabályát, majd pótol-
niuk kell a hiányzó tagokat a sorozatban. Bármelyik
számkörben játszható a játék. Alkalmazhatunk hiányos
számsort, összeadást, kivonást, szorzást és bennfoglalást
is. Az a páros vagy csoport nyer, aki leghamarabb kitalál-
ja a szabályt és pótolja a számkígyó hiányzó tagjait.

Gondolom, más is alkalmazza tanóráin a Szám- és me-
móriajátékokat, melyekkel célunk a figyelem, a gyorsa-
ság, a rövid és hosszú távú emlékezet, valamint a gondol-
kodás fejlesztése.

A Bumm! Számkirály, Számlavina, Számpárbaj já-
tékokat biztosan sokan ismerik. A dobókockákat a szor-
zás gyakorlására szoktuk használni a másodikosokkal
úgy, hogy összeszorozzák a dobott számokat. Az egyik
kedvenc játéka jelenlegi harmadikos osztályomnak a
Szavak megjegyzése számsor lejegyzése közben. Ezzel a
játékkal kiválóan fejleszthetjük a gyerekek megosztott
figyelmét. A gyerekek életkorának/osztályfokának meg-
felelõ számsor elsõ néhány tagját felírjuk a táblára. A
számsornál a szabályra is rá kell jönniük, mielõtt nekiáll-
nak leírni azt. (Például 1, 2, 3, …; 2, 4, 6, …;100, 98, 96,
…, 150, 200, 250, …, 400, 800, 1200, … stb.) A feladat
az, hogy a „start” vezényszótól az „állj”-ig minél tovább
jussanak el a számsor leírásában – természetesen helye-
sen. Eközben szavakat mondunk, amelyeket a számírás
közben memorizálniuk kell. Az elhangzott „állj” utasítás

után emlékezetbõl le kell írniuk a közben elhangzott sza-
vakat. Ellenõrzés: Valaki mondja a számsort, ha elfogy
neki, de van olyan gyermek, akinek van még, folytatja. A
végén a számsorban legtovább eljutott gyerek mondhat-
ja a leírt szavakat. Ezután a leírt szavakat ellenõrizzük. 1-
1 pont jár a számsor minden leírt tagjáért és 1-1 pont jár
a leírt szavakért is. Ha a szavak sorrendje is jó, plusz 1
pont jár. Az nyer, akinek a legtöbb pontja van. A játék-
nak nehezebb változata az, amikor számokat mondunk
szavak helyett.

Logikai, problémamegoldó,
matematikai játékok

Az ilyen típusú játékok lehetõséget nyújtanak a kre-
ativitás fejlesztésére is. A mindennapi életben is van-
nak szokatlan, nem rutinszerû vagy új feladatok, vagy
korábban sokszor megoldott feladatok módosult pe-
remfeltételekkel, vagy ha a feladat nem világos, ezért
elõször azt kell felismerni és megfogalmazni. Sok lehet-
séges változatot kell végiggondolni, mire eljutunk a
megoldásig. Minél hamarabb ismerjük fel a feladatot és
minél többféle vagy új megoldási lehetõséget találunk,
annál hatékonyabban boldogulunk a probléma kezelé-
sével. Az osztályomnak a Barkochba játékok közül a
Rajzolós barkochba az egyik legkedveltebb matemati-
kai játéka. Úgy játsszuk, hogy nem mondjuk, hanem le-
írjuk vagy jelekkel jegyezzük le a számok tulajdonsága-
it. Pl.: kétjegyû: t+e, háromjegyû: sz+t+e. Páros: II,
páratlan: I. Számjegyeinek összege: t+e=15. Szám-
egyenest is szoktak a gyerekek rajzolni a számok helyé-
nek meghatározásához.

Kedvelt játék az alábbi kettõ is:
Ki van a hátamon? Minden játékos hátára egy papi-

rost ragasztunk, amelyen egy szám szerepel. A feladat ki-
találni, hogy „ki van a hátamon” úgy, hogy minden tár-
sunknak 3-3 barkochbakérdést tehetünk fel a számmal
kapcsolatban. Aki kitalálta, kap egy pontot és kap egy
újabb számot. A játék addig folytatódik, amíg az elõké-
szített cetlik el nem fogynak. 

Hol a feladat? Kérdezz! Hiányos szöveges feladato-
kat kapnak a gyerekek. Valahol a kérdés, valahol a fel-
adat szövege hiányzik. A játék az, hogy párosítsák a fel-
adatokat a kérdésekkel. A játék nehezíthetõ úgy, hogy
több kérdést adunk, mint feladatot, egy feladathoz tar-
tozhat több kérdés is. Úgy is variálhatjuk a játékot, hogy
nincsenek kérdések, a játékosoknak kell kérdéseket
szerkeszteniük. A feladattal is lehet ezt tenni. A játékot
célszerû elõbb csoportokban játszani, majd akkor egyé-
nileg, ha már sokat játszottuk és nagy rutint szereztek a
játékosok.

Ezekkel a játékokkal célom a gondolkodást gátló je-
lenségek, azaz a kapkodás (elsietjük a döntést), a szûklá-
tókörûség (rutinból, megszokásból cselekszünk) és a
szétszórtság (nincs tervünk, stratégiánk, nem látjuk tisz-
tán a célt és az irányt magunk elõtt) kiküszöbölése. A
stratégiai gondolkodás kialakítása, állítások, feltételek
megfogalmazása. A matematikai gondolkodás fejleszté-
se. A megfelelõ megoldási mód, út megtalálása. Gyors
reagálás a feladatra, a problémára.

J�zsa.qxd  2017.08.28.  15:21  Page 16



17

Stratégiai, táblás játékok 
– Az elmék „párharca”

A stratégiai játékok próbára teszik a gondolkodást, a
logikát és a mentális kitartást. Lényegük, hogy megfelelõ-
en használjuk fel az erõforrásainkat, lássuk át az elénk tá-
ruló lehetõségeket, taktikázzunk, tervezzünk elõre, pró-
báljuk meg kitalálni ellenfeleink lépéseit. Céljaink eléré-
séhez döntéseket kell hoznunk, és minden döntés továb-
bi döntések kapuit nyitja ki, vagy épp zárja be – akár el-
lenfeleink elõl is. Hajtsuk végre terveinket, dolgozzuk ki
saját stratégiánkat és mindenekelõtt élvezzük a játékot! 

A legnépszerûbb stratégiai, táblás játék a Malom.
Nem eszközigényes játék. Akár az egész osztály is játsz-
hatja egyszerre, ha van hozzá elég malomtábla és korong.
Magam készítettem nyomtatott formában, majd lami-
náltam a malomtáblákat a gyerekeknek. A piros-kék ma-
tematikai korongokat használjuk a játék során. Az egyik
játékosé a piros, a másiké a kék korong. Hogy melyiket ki
használja, és hogy ki kezdi a játékot, Kõ, papír, olló kiszá-
molóval szoktuk eldönteni.

Nagyon kedvelt stratégiai játék a gyerekek körében az
Amõba, más néven „Ötödölõ” játék is. Ez sem eszközigé-

nyes, bárhol és bármikor játszható, hiszen csupán négyzet-
rácsos lap és ceruza szükséges hozzá. A lényeg: gondolkozz,
taktikázz, tervezz, próbálgass, dönts helyesen!

Tanítványaim a tanórák közötti szünetekben és a sza-
bad foglalkozások ideje alatt is sokszor társasoznak. A
képen a Stratego nevû játékot játsszák.

Játékok a logikai készlettel
A logikai készlet rengeteg játékra ad lehetõséget. Na-

gyon jól fejleszti a gyermek logikus és következetes gon-
dolkodását, kreativitását. Megalapozza a matematikai
képességeket, valamint gazdagítja a szókincset, fejleszti
ezáltal a szövegértést is. A formaállandóság alakítására, a
vizuális és kommunikációs képességek fejlesztésére is al-
kalmas. A logikai készlet az egyszerû konstrukciós játé-
koktól kezdve a valószínûségi játékok, és a kombinato-
rikai játékok alkalmazásához is nagyszerû eszköz. Jól
használható a transzformáció fogalmának alapozására,
mely által remekül fejleszthetõ a változtatás szabályai-
nak követéséhez, alkotásához szükséges készségek és ké-
pességek együttese. Különbözõ állítások megfogalmazá-
sára is használható, mint a Van olyan…, Nincs olyan…,
Mindegyik…, Nem mindegyik…, Legalább…, Legfeljebb…

Nem csupán elsõ osztályban, hanem egészen negyedi-
kig használjuk. Említek néhány játéklehetõséget a logi-

kai lapokkal, mégpedig azokat, amelyek az osztályom
kedvencei: Alakzatok kirakása, Tükörkép, Mindig a tu-
lajdonság változzon! Barkochba, Igaz-hamis játék.

Tükörkép: Egy adott tengely mentén kell kirakni an-
nak az alakzatnak a tükörképét, amelyet a társunk kira-
kott.

Mindig a tulajdonság változzon! Leteszünk az asztal-
ra egy logikai lapot. Megbeszéljük, hogy hány tulajdon-
ságot kell megváltoztatnunk, mielõtt a soron következõ
lapot letesszük. Ezt így változtatjuk a sorozatunk megha-
tározott számú tagjáig.

A játékok, játékos feladatok alkalmazását nemcsak
azoknak a pedagógusoknak ajánlom, akik fejlesztéssel
vagy tehetséggondozással foglalkoznak, hanem minden
tanító társamnak tanórai alkalmazásra is. Valamint
ajánlom szülõknek, hogy játsszanak gyermekükkel, mert
a játék jó, örömet szerez, „kikapcsol”, összekovácsol ben-
nünket.
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ÖN TUDTA? A www.tanitonline.hu oldalon renge-
teg játékleírás található évfolyamonként csoportosítva,
melyek mindegyike kiválóan alkalmazható a matemati-
kai képességek fejlesztéséhez. Elérhetõség: Feladatbank
› Matematika („C” típusú programcsomag elemek) ›
Módszertani leírások. Ízelítõül egy példa az
1. osztályosoknak ajánlott gyûjteménybõl:

Kutya-macska lerakós. Nyomtassuk ki a
kutya és a macska képét több példányban. Az

állatképeket helyettesíthetjük koron-
gokkal is. A játékot ketten játszhat-
ják. Szervezzünk párokat. Indulás-
kor üres táblára, egyenként, felvált-
va raknak a játékosok, egyik kutyát,
a másik macskát. Az nyer, aki utol-
jára tud lerakni kutyát vagy macskát
a szabályoknak megfelelõen. Egyet-
len tiltás van: oldalszomszédosan

nem állhat egymás mellett kutya és macska. (Köves Gabriel-
la: Labirintusok, tetriszek és parkolós játékok, Kompetencia-
alapú programcsomag C típus 1. évfolyam, 8. modul)

! ! !
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A tanítási gyakorlatban leggyakrabban és rendszerbe ál-
lítva – az értékelés történetének megfelelõen – a minõsí-
tõ (szummatív) értékeléssel találkozunk. Terjedõben
van a fejlesztõ (formatív) értékelés, még ha gyakrabban
tanítói jutalom, semmint tanulói önellenõrzésen alapuló
rendszeres formáló értékelés. A Scriven által elnevezett
fogalmak sorában van egy harmadik is, a diagnosztikus
értékelés, amely szinte csak az év eleji felmérésként jele-
nik meg. Az értékelési rendszer e három fogalommal vá-
lik teljessé, hiszen a tanulási folyamat makrostruktúrájá-
nak: a tanulási folyamat kiindulásának, lefolyásának és
befejezõdésének ez a három funkció felel meg.

E három funkció fõ sajátosságait röviden megfogal-
mazva azt mondhatjuk, hogy a diagnózis állítása, a diag-
nosztikus értékelés a tanulás külsõ, pedagógiai feltétele,
a fejlesztõ (formatív) értékelés a tanulás belsõ, pszicho-
lógiai feltétele, a minõsítés pedig elsõsorban nem tanulá-
si feltétel, hanem társadalmi követelmény. A minõsítõ
értékelésre mindig is nagy figyelem fordult, tradicionáli-
san az iskolai élet uralkodó értékelési módja. Az utóbbi
években – a tanulásfogalom módosulásának megfelelõ-
en – teret nyer a fejlesztõ értékelés. Ám még mindig ke-
véssé aknázzuk ki a diagnosztikus értékelésben rejlõ le-
hetõségeket, s ha sor kerül is rá, általában komoly funk-
ciózavarral jelenik meg, például osztályzatot adnak az év
eleji felmérésre, ami így minõsítéssé válik.

A tanulási folyamat egészében kitüntetett jelentõsége
van a diagnosztikus értékelésnek, vizsgáljuk meg tehát
közelebbrõl.

Az eredményes tanulás-tanítás egyik feltétele, hogy a
pedagógus ismerje a tanulók tudását a soron következõ
tanulási problémával kapcsolatban. A tanítási gyakor-
latban uralkodó eljárások és a kellõ kísérleti kipróbálás
nélkül közreadott tanítási dokumentumok alapján felté-
telezhetjük, hogy ez a tanítási feltétel nem mindig való-
sul meg. Egy korábbi olvasástanítási vizsgálatunk egy sor
adatot szolgáltatott erre.

Ismeretes az a mozzanat a tradicionális olvasmányfel-
dolgozásban, hogy a tanító választja ki és magyarázza meg
a feltételezése szerint ismeretlen szavakat, kifejezéseket
még a tanítói bemutató olvasás elõtt. Kísérleti progra-
munkban, melyet nyolc 2. osztály 256 tanulójának rész-
vételével végeztünk, ezt a mozzanatot átalakítottuk. Úgy

módosítottuk, hogy a tanulók önálló olvasás alapján ma-
guk jelölték meg a számukra ismeretlen szavakat, kifeje-
zéseket és tették fel kérdéseiket olvasás után a szöveg
rendjében haladva. Kérdéseikre elsõsorban társaiktól
kaptak választ, a tanító akkor adott szómagyarázatot, ha
senki nem tudott válaszolni. 

Kísérleti feltételek között összesen 208 tanítási órán
három szósort gyûjtöttünk. Az elsõ tartalmazta azokat a
szavakat, kifejezéseket, amelyeket a tanító hagyományos
eljárás mellett megmagyarázott volna. A második a ta-
nulók tényleges kérdéseit tartalmazta. A harmadik pedig
a tanulói kérdések kontrollját szolgálta (a tanulók nem
mindig veszik észre, mit nem tudnak).

A kísérleti program a János vitéz feldolgozása volt, he-
tente egyszer kettõs irodalomórán dolgoztunk fel egy-
egy fejezetet. A hatodik fejezet olvasásakor az egyik osz-
tályban a tanító ezeket kérdezte volna: elméjében, lat-
rok, ítéletnapi trombitálás, cudar, mértéket tartott,
„Küldök én örökös éjszakát reátok”. A tanulói kérdések
kontrollálására irányuló szósor a következõ szavakból
állt (zárójelben a jól válaszoló tanulók számát adjuk meg,
az osztály létszáma 29 fõ): áldomás (10), ,,lett eltemeté-
se fejökben az észnek’” (18), mértéket tartott (27). Vé-
gül megadjuk a tanulók kérdéseit két csoportra bontva.
Az ,,A” csoportban tüntettük fel azokat a szavakat, ame-
lyeket a tanító is megkérdezett volna, A „B” csoportban
a további tanulói kérdéseket. Zárójelben az adott szóra
rákérdezõ tanulók számát adjuk meg. 

,,A”: latrok (20), ítéletnapi trombitálás (9), ,,küldök
én örökös éjszakát reátok” (8), cudar (6), elméjében (5),
mértéket tartott (senki sem kérdezte). ,,B”: ,,Ádám és
Éva a paradicsomban” (7), ,,élete gyertyáját soknak
eloltátok” (14), ,,s lett eltemetése fejökben az észnek”
(13), áldomás (11), bõregér (10), világ – itt világosság –
(8), menyecske (7), kortyantott (7), tettetett (7), meg-
gyújtá födelét (7), föltámadó nap (6), ilyeténképpen (4),
ékes menyecske (4), lész (4) teljes fényû hold (4), falom-
bozatok (2), haramják (1), kellett (1), romjára (1). Ezek
az adatok már sokféle megállapítás megfogalmazására al-
kalmasak.

A tanulók mindig sokszorosát tették fel a tanító kér-
déseinek. A vizsgált 208 tanítási órán egyszer sem fordult
elõ, hogy a tanító által kiválasztott szavak mindegyikére

Demeter Katalin

Vélt tudás, valóságos tudás
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kérdeztek volna a tanulók. Ezt mutatja fentebb a ,,mér-
téket tartott” kifejezés. De soha nem tapasztaltunk olyan
tanítói szólistát sem, amelynek egyetlen szavára sem kér-
deztek volna tanulók.

A fenti adatsor még nem ad teljes képet. Látható pél-
dául, hogy a tanító szükségesnek vélte megmagyarázni a
,,mértéket tartott” kifejezést, ugyanakkor a tanulók
93%-a jól értelmezte ezt, amint kiderült a kontroll kér-
déssor alapján. Hasonlóképpen a ,,lator” szó jelentését is
a tanulók 64%-a helyesen adta vissza. Észre kell ven-
nünk azt is, hogy a tanítói szólistán nem szerepelt öt olyan
szó és kifejezés, amelyet tíz vagy annál is több tanuló ítélt
ismeretlennek. A tanítói listán viszont szerepelt öt olyan
szó, amelyre csak kilenc vagy annál kevesebb tanuló kér-
dezett.

A fentiek jelzik, hogy nehéz elõre ,,megbecsülni”, mit
tud, mit nem tud az osztály. A nyolc osztály együttes ada-
tai még sokkal szélsõségesebben mutatják meg ezt. Meg-
jegyzem, hogy nagy gyakorlattal rendelkezõ, általánosan

elismert tanítók vettek részt az olvasásvizsgálatban, s
hogy a téves ,,becslést” más kísérleti tárgyakban (mate-
matika, történelem stb.) is kimutattuk. A pusztán feltéte-
lezésen alapuló tanítás veszélye kettõs: egyrészt az osztály
érdektelenül vesz részt a tanításban, másrészt szükséges
ismeretek feltáratlanul maradnak. Így a tanulók én-be-
vontsága, ahogyan Allaport nevezi, alacsony marad.

Mindebbõl az következik, hogy a tanítási tevékenysé-
get közelíteni kell a tanulók valóságos szintjéhez. Ez a di-
agnosztikus értékelés fõ funkciója, és látható sajátossá-
ga, hogy a tanítási-tanulási folyamatban egybeesik a for-
máló értékeléssel. Legfõbb feltétele pedig az, hogy soha
semmilyen indokkal nem fejezõdhet ki osztályzatban.
Célszerûtlen is, etikátlan is a tájékozódásra szánt értéke-
lést minõsítésre felhasználni. A diagnózis célja a helyes
terápia kialakítása, és nem az állapot rögzítése.

Értékelni nehéz. ,,Az értékelés alkotás – írta Nietzsche
–, minden értékelt dolog ékköve és ékessége …”Szabályait
nem lehet figyelmen kívül hagyni.

Helyreigazítás
A Tanító 2017. júniusi számában Csibi Enikõ: A tanórai diffe-
renciálásról… nemcsak SNI-s és BTMN-es tanulók esetében cím-
mel közzétett cikkében bemutatott példafeladat (Példák sza-
vak szintjén 18. oldal) forrás megjelölése elmaradt. A cikkben
bemutatott példa a Gyermekek Háza tankönyvcsalád Tarka me-
sék állatokról (Reith Mónika, Mûszaki Kiadó) címû könyvében
található. Figyelmetlenségünkért elnézést kérünk. (A szerk.)

! ! !

! ! !
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Mindig izgatottan keresem nyáron az aktuális osztályom
gyermekeinek a következõ tanév közös olvasmányát. Így
került a kezembe Nyulász Péter: Helka – a Burok-völgy
árnyai1 címû meseregénye. Elolvasván elsõre megtet-
szett, hogy a Balaton-felvidéken játszódik a történet. Ez
azért is fontos, mert a gyerekek többségének személyes
kötõdésük van a magyar tengerhez. A Balaton legendá-
ját dolgozza fel a szerzõ, felhasználva a nagy elõdök egyes
mondáit: Fáy András Sió tündéres regéjébõl Helka és Ke-
lén legendáját, valamint Lipták Gábor Aranyhíd címû
kötetébõl a Sió történetét. Mintegy folytatása ezeknek a
regény, hisz Helka lesz az, aki vállalva a veszélyt úrrá lesz
a félelmén, megküzd a gonoszokkal, és kiállja a próbákat.
Különös segítõi közremûködésével megszerzi a Sárgakö-
ves Gyûrût, a varázspálcát és az aranybuzogányos nád-
szálat. Ezek segítségével aztán újabb és újabb izgalmas
kalandokon megy át hû kísérõje Ciprián és a mindig vi-
dám, ám kissé csélcsap manók segítségével. Ezek a ma-
nók azonban nemcsak galibát tudnak okozni, hanem
megérzik a gonoszt, ha az a közelükben van. Amellett,
hogy nagyon érdekfeszítõ a regény, hisz szerepelnek ben-
ne varázslók, manók, hercegek és hercegkisasszonyok,
tündérek, jó és rossz boszorkányok, mégsem rémisztõ a
történet. Mértéktartó, nem kelt hatásvadász izgalmakat.
A regényben nincs agresszió, nincs öldöklés, az ellensé-
get különbözõ cselekkel hatástalanítják a fõhõsök. Pél-
dául a ronda, szõrös, szakállas békák a kõolvasztó szerke-
zet segítségével dermednek kõvé, s máris ráismerhetünk
Szentbékkálla helységre, a Kõtengerre. Az Óriás, amikor
elveszíti erejét, bazaltoszloppá alakul át. Ötletesek az
eredetmondák, van sodrása a cselekménynek, ugyanak-
kor nem csapong és követhetõ. A fejezetekben átszövik
egymást a történetszálak, emiatt állandóan fennmarad
az olvasói figyelem. Azon kívül a humor finoman végig je-
len van a mûben, s kellõ pillanatban fel is oldja a feszült-
séget. Méltó hazai képviselõje a regény a külföldi gyer-
mekirodalomban oly népszerû fantasytörténeteknek.

Tervezés
Megvolt tehát a kiválasztott mû. Úgy terveztem, hogy

több hónapon át foglalkozzunk a regénnyel és lehetõ-

leg ne csak magyarórákon. A negyedikes tanmenetek-
hez szinkronizáltam a feladatokat úgy, hogy a tanköny-
vek példái helyett a regény oda vonatkozó részeibõl ál-
lítottam össze feladatokat a megtanítandó anyaghoz2.
A tervezés során igyekeztem olyan feladatokat kitalálni,
melyben minden tanuló megtalálhatja érdeklõdési terü-
leteit, ebben elmélyülhet, személyisége fejlõdhet. Heti
egy alkalommal, dupla magyarórán foglalkoztunk az
adott fejezettel, de a héten több tantárgynál is – mate-
matika, környezetismeret, nyelvtan, rajz, ének, technika
– visszacsatoltunk az adott fejezethez. Szempontjaim
közt fontos helyen szerepelt a tantárgyi integráció, a ko-
operatív technikák alkalmazása, a játékosság, változa-
tosság. Fontos volt, hogy ne a megszokott módon ismer-
kedjünk meg egy-egy fejezettel.

Tudásszerzés másképp
A mai iskolarendszer többségében még a lexikális tu-

dás megszerzését tartja szem elõtt, szemben a készségek
és a kreativitás fejlesztésével. GARDNER (1983) elõdei
és saját kutatásait felhasználva megállapította, hogy nem
egy, úgynevezett kognitív intelligencia létezik3. Azt vall-
ja, hogy többféle intelligencia- vagy képességterület is
fennáll. Ezek egymástól függetlenül mûködnek, minden
ember más-más komponenseit használja az ismeretszer-
zésre, feladatok megoldására. Ezek a sajátos tehetségte-
rületek a következõk: 1. nyelvi-verbális, 2. testi-kineti-
kus, 3. matematikai-logikai, 4. zenei, 5. térbeli-vizuális,
6. interperszonális (társas), 7. intraperszonális (szemé-
lyes, önismereti), 8. környezeti.

Minden emberben megvannak ezek az intelligenciák,
de mindenkinél más-más mértékben. Egy-egy tevékeny-
ségnél több intelligenciát mozgósítunk, ezek összefüg-
gésben vannak egymással, egymást fejleszthetik.

Jelen szövegfeldolgozásban tehát a tananyag külön-
bözõ módon való megismerésére (a többszörös intelli-
genciára építve), befogadására mutatunk ötleteket to-
vábbgondolásra, adott tanulócsoportra való adaptá-
lásra.

A sorozat elsõ részében két képességterületet érin-
tünk. Elõször a leggyakoribb, a verbális vagy nyelvi ké-

Oszoli-Pap Márta (H)elkalandozás 1.
Bevezetõ gondolatok, a mû kiválasztása

Nem szeretem a kötelezõ olvasmányokat – mondja sok gyermek. Több is-
kolában már ajánlott olvasmányként hívják a „kötelezõ” olvasmányokat.
Ám ettõl még ugyanúgy el kell olvasni azokat önállóan, ráadásul még olva-
sónaplót is kell írni hozzá, mindezt a várva várt nyári szünetben.
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pességterülethez tartozó feladatokból mutatok be példá-
kat, ötleteket, majd a testi/kinetikus intelligenciához, a
teljesség igénye nélkül.

Elõkészítõ foglalkozás 
a könyvtárban

A közös feldolgozás elõtt a könyvtárban ismerkedtünk
a könyvvel. Megvizsgáltuk a borítót, megpróbáltuk kita-
lálni az alapján, hogy mirõl fog szólni a regény. Fülszöve-
get olvastunk, majd kerestünk hasonló témájú kötete-
ket. A gyerekek elõzetes tudására építettem, mind a
könyvtárhasználatnál, mind a hasonló tartalmú regé-
nyek esetében. Megismerkedtünk a szerzõvel is, a könyv-
tárban található egyéb mûveinek felkutatása által.

Fejezetekkel való ismerkedés
A tanítói bemutató olvasás szükséges még negyedik-

ben is. Fontosnak tartom, hogy még ebben a korban is
hallják a gyerekek a helyes kiejtést, hangsúlyokat, a me-
sélõ hangszínének cselekményhez igazított különbözõ
árnyalatait. Így kezdetben, tanítói felolvasással ismer-
kedtek a gyerekek a fejezettel. Késõbb ez váltóolvasássá
alakult, majd a regény felétõl már megjelent az adott fe-
jezet csoportban történõ feldolgozása. Itt a kooperatív
technikák4 közül a mozaik és a szóforgó módszerét alkal-
maztuk. A regény vége felé pedig a fejezet csoportokban
történõ feldolgozásnál a képregény módszerével dolgoz-
tak a gyerekek.

A hagyományos szövegfeldolgozás módszeréhez iga-
zodva mindig volt: 

– beszélgetés az elhangzott részhez kapcsolódóan
– lényegkiemelés
– beszélgetés a szereplõk jellemérõl
– új szereplõk jellemzése
– „te mit tettél volna a szereplõ helyében?”, „mire hasz-

nálnád a varázserõdet?” – kérdések megválaszolása
– érvelés, a személyes vélemény kifejezése.
Amelyik fejezetben lehetett keresni:
• párhuzamok a mûvészetekben: manókról, tündé-

rekrõl, varázslókról, boszorkányokról versek, mesék,
könyvek (filmek, zenemûvek) gyûjtése

• párhuzam a mesék „égig érõ fája” és a regényben sze-
replõ Égigérõ Cserfa között (7. fejezet)

• párhuzam keresése a varázslepelre pl. melyik mesé-
ben szerepelnek varázslatos tárgyak, melyek segítik a fõ-
hõst?

A tantárgyi integráció keretében a fogalmazás tan-
tárgyhoz az alábbi témákhoz a regény megfelelõ fejeze-
téhez kapcsoltuk a feladatokat:

– a hír, az értesítés, a hirdetés, a meghívó, a levél, a ké-
peslap, leírás tárgyakról, növényekrõl, állatokról, szemé-
lyekrõl, jellemzés, leírás tájakról, természeti jelenségekrõl.

Példa a levélre, Udud Alexandra: Rezi levele
Kamornak

Például:
• osztályban jelképesen berendezett TV Stúdióban: a

kötetrõl írt rövid hír felolvasása
• búcsúlevél írása pl. a békák nevében
• meghívó írása a Hercegnõ avatásra
• képeslap küldése (elõtte megrajzolása) azon tájak-

ról, amerre a szereplõk járnak
• eltûnt tárgyakról leírás készítése
• a fekete madarak támadásának leírása

Mondák írása a regényben szereplõ helyekrõl: Burok-
völgy, Gaja-patak, Rákos zsomboly, Ikerbarlang.

Például: 7. fejezetnél az egyik választható feladat:
mondát kellett kitalálni a Gaja-patak elnevezéséhez.

Kamor Bakony Nagyhatalmú Varázslója kezeihez
Tisztelt Kamor Varázsló Úr!
Kérem elnézését, hogy aggodalmammal zavarom. Az

ifjú Helka és apródja, Ciprián miatt írok, mert tudom,
sorsukat a szívén viseli. Gonosz ikertestvérem, Bora mi-
att kapcsolatunk nem túl jó, inkább távolságtartó, de én
bízom az Ön nagy tudásában.

A minap a környékbeli halászok tanácsot kértek tõ-
lem, hogy miért nem fognak halat, csak átokhínárt. Az
egyik halász egy furcsa gyûrût is adott, ami a hálójába
akadt. Két kígyót véltem látni a pecsétgyûrûn, azért azt
gondoltam, a kígyóhajú Sióhoz tartozik. Hamarosan a
Soktornyú kastélynál Helkával és kísérõivel találkozva
megtudtam, hogy Sióhoz igyekeznek. Odaadtam
Helkának a siklós gyûrût, hátha segít neki.

Most ezért aggódom, lehet, hogy rosszul tettem. Fé-
lek, hogy bajt okozhat ez a gyûrû. Remélem, ön tud taná-
csot adni és segíteni ez ügyben nekem, és a fiataloknak.

Õszinte tisztelettel:
Rezi, az örvényesi javasasszony

Udud Alexandra: A Gaja-patak legendája
Ez a monda még a római idõkrõl mesél, mikor a Bakony

erdõségei vadban bõvelkedtek. Rejtek szurdokvölgyek ka-
landos vadászatot ígértek a vidék akkori urainak.

Egy ifjú római, aki már sok csatában bizonyította hõsi-
ességét és jutalmul a vidék urának nevezhette magát, sze-
retett az erdõben vadászni. Ismerte a vidéket, mint a te-
nyerét, hiszen itt született. Nem sejtette, hogy egy fehér
szarvas üszõt üldözve fog eltévedni a sûrû erdõben, és
nem találja a hazavezetõ utat. Már két napja bolyongott
étlen-szomjan, mert nem talált még egy erecskét sem,
ahol szomját olthatta volna. Már valami varázslatra, bo-
szorkányságra gondolt, amikor eszébe jutott görög neve-
lõjétõl hallott történet Gaiaról, a földanyáról.

Így hozzá fohászkodott egy kis vízért. Nemsokára nagy
vihar, felhõszakadás zúdult a vidékre. A lovag egy forrást
talált és csillapította szomját, majd a patakot követve re-
mélt kiutat találni az erdõbõl. Két szurdokvölgyön is ke-
resztülment, ahol a meredek falak miatt a vízben gázolt. 

A nap kisütött és a vízcsobogás csilingelõ hangja mel-
lett egy világszép lányt pillantott meg a vízesésnél. Any-
nyira megtetszett a leány a lovagnak, hogy feleségül kérte.

A forrást, ahol a római úr szomját csillapította Szerelem-
forrásnak nevezték el. A patakot, melyet követett, Gaja-
pataknak hívják ma is. Gaia földanya után. Ahol elõször
megpillantotta feleségét, Nánát, római fürdõt építetett a
nemes úr. A közeli települést pedig Bakonynánának hívják.
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Kooperatív technika alkalmazása:
• füllentõs játék: a fejezetrõl három – két igaz, egy ha-

mis, de hihetõ – állítást írni
Az újonnan megismert szereplõkhöz kapcsolódó fel-

adat:
• versírás a szereplõk nevére („beszélõ nevek”)

Példa:

A fejezet tartalmának rövid összefoglalására:
• ötujjas mesével adott fejezet tartalmának elmondása
• eszperente csevegés: egy-egy rész átírása eszperente

nyelvre

Példa:

Olvasásból a tanmenetben szereplõ témakörök közül
a feltalálók, hazánk tájai, madarak és az állatokhoz kap-
csolhatók feladatok között vonhatók párhuzamok. Pél-
dául: a negyedikes olvasókönyv Feltalálókról szóló ol-
vasmányait lapozzuk fel! Beszélgessünk a leleményesség-
rõl, az újításról!

Fejlesztendõ területek: szókincs, hangos olvasás, helyes-
írás, helyes ejtés, figyelem, sorrendiség, vizuális memória.

A verbális/nyelvi intelligenciánál domináns a beszéd,
a könnyed, folyékony nyelvi kifejezés, a nyelvtörõk, ver-
sek, szójátékok kedvelése, a mesehallgatás és a történet-
mesélés.

A fenti feladatok tehát azoknak a gyerekeknek lesz a
leghatékonyabb tanulási tevékenysége, akiknek ez a ké-
pességterület az erõsségük.

A második intelligencia típus a testi/kinetikus. A ren-
dezett mozgás, mások mozgásának utánzása, a barkácso-
lás, a színészkedés jellemzõ azokra a gyerekekre, akiknek
ez a képességterületük a hangsúlyos. Így a fejezetekhez
kapcsolható feladatokat is ennek megfelelõen állíthat-
juk össze.

• Táncbemutató: egyperces tetszõlegesen kiválasz-
tott zenére (Helka táncórára készül)

Menete: egyénileg vagy párban, esetleg csapatban tör-
ténhet a bemutató. A zenét is a gyerekek választják ki, il-
letve hozták el pendrive-on. Az elõadás során volt rap,
latintánc, néptánc és robottánc is. Nem is olyan könnyû
feladat kiállni az osztály elé táncolni, de így, hogy zenei
stílust is és a mozgásformát is maguk választhatták ki,
sokkal szívesebben tették ezt a gyerekek. 

• Az aranyhal horgászása (Sió aranyhalacskája)

Menete: halacskaformát vágunk ki hungarocellbõl,
majd nagyobb méretû gémkapcsot átfûzünk a halak
testén. Horgászbotot készítünk hosszabb ág, fonal és
hajlított szög felhasználásával. Egy lavórba, vízbe tesz-
szük a halakat, majd a gyerekek a horgászbot segítségé-
vel kipecázzák azokat. Egyik hal alját megjelölhetjük,
az lesz Sió aranyhalacskája. Fejleszti a szem-kéz koor-
dinációt.

• A Békák támadásának dramatizálása (A Szakállas
békák támadása Cipriánék ellen)

Menete: a fejezet tartalmának megismerése után min-
denki választ egy szereplõt magának. Ezután a csapatok
(Ciprinék, valamint a békák) megbeszélik, mi legyen a
stratégia, s kezdõdhet a harc megjelenítése. Lehetõség
van a szereplõkkel az azonosulásra, a társakkal az együtt-
mûködésre. Lehet a leírtak szerint is elõadni a támadást,
de új elemekkel is bõvülhet a jelenet.

• A kõvé vált békák megjelenítése szoborjátékkal (A
Szakállas békák támadása Cipriánék ellen)

• Állókép alkotása egy adott fejezethez kapcsolódva
Menete: csapatokba összeállnak a gyerekek, és meg-

beszélés után megjelenítenek egy számukra fontos záró-
jelenetet. A többieknek ki kell találni az olvasottak alap-
ján, hogy ki kicsoda az állóképben.

• Kijutás a labirintusból – osztályteremben padokból,
székekbõl labirintus építése, változata a gyerekekbõl
épült labirintus

Menete: a padokat, székeket úgy rendezik a gyerekek,
hogy a terem egyik végébõl a másikba kell átjutni a tár-
suknak, aki az átrendezés idejére kimegy a terem elé a fo-
lyosóra. Gyors átfordításokkal több gyermek is kipróbál-
hatja a labirintust. Ha udvaron vagyunk, a gyerekek kar-
jukkal összefogódzkodva alkothatnak falakat, a feladat
ugyanaz, mint az osztálytermi verziónál. Fejleszti a játék
a térérzékelést, az együttmûködési készséget.

• Viharjáték: vihar, szél megjelenítése – tetszõleges
mozgásokkal, hanghatásokkal

Fejlesztendõ területek: ritmusérzék, szem-kéz koordiná-
ció, szociális kompetencia, térérzékelés. 

A követezõ számban folytatjuk az intelligenciákhoz
kapcsolt példákat. Szó lesz a térbeli/vizuális, a zenei, a
matematikai/logikai intelligenciákat fejlesztõ, erõsítõ
feladatokról. Azt követõen a környezeti, az inter- és az
intraperszonális intelligenciák hatékony tanulási tevé-
kenységére készített feladatokat ismertetem. A sorozat
végén pedig bemutatom, hogy egy fejezethez miképp
kapcsolódhat egyszerre több intelligencia szerinti feldol-
gozás is.

Jegyzetek
1 Nyulász Péter (2011): Helka – A Burok-völgy árnyai. Betûtészta Ki-
adó, Budakeszi.
2 Oszoli Márti (2012): Baljós árnyak a Bakonyban – Nyulász Péter:
Helka. Módszertani segédanyag a 4. évfolyam számára. In: Tanítói
kincsestár – Alsó tagozat. Raabe Kiadó, Budapest, B4, 3.27, 1–30.
3 Gardner, H. (1983): Frames of mind: The theory of multiple intelli-
gences. Basic Books, New York.
4 Kagan Dr. Spencer (2001): Kooperatív tanulás. Ökonet Kft., Buda-
pest. Az alsó tagozaton jól alkalmazható kooperatív technikák leírá-
sa elérhetõ a www.tanitonline.hu oldalon is: Feladatbank › Szövegér-
tés-szövegalkotás („A” típusú programcsomag elemek) › Tanítói ké-
zikönyv 31. oldal.

Csiperke
Csiperke, de nem gomba,
apró apród nagy gondba’
hogy barátját, Helkát megóvja,
bár tréfája mindig nagy móka.

Tramini
Tramini, a mini manó
hegyes füle nagyon jó.
98 éves érett bor már,
de szõlõszemként mégis ugrál.

(U.A.)

1. Helkáék a Kekud forráshoz
mennek.
2. Megfürdik Helka.
3. A manók bugyborékolnak.
4. A napló mond valamit: elõször
örvény, majd malom.
5. Ez az örvényesi malom.

1. Elmennek egy helyre, merre
csermely csergedez.
2. Belemegy e csermelybe és tes-
te egyre szebb lesz.
3. E segédek kerek elegyet ere-
getnek.
4. Jegyzete jelekkel jelez: tenger
veszetten tekereg lefele, és sze-
lek kereket tekernek.
5. Ez egy szép helyet jelent, mely
nevének ez eredete.” (S.P.)
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Az idei Rátz László Vándorgyûlésnek nyár elején Székes-
fehérvár adott otthont, hatalmas megtiszteltetés és szak-
mai megbecsülés számomra, hogy felkérést kaptam egy
másfél órás elõadás megtartására, így ez alkalommal
nemcsak hallgatóként vettem részt a gyûlésen, hanem
elõadóként is. Nagy lelkesedéssel készültem, hogy minél
többet át tudjak adni a hallgatóságnak a matematika ta-
nításával kapcsolatos ötleteimbõl, tapasztalataimból és
az általam képviselt nézetekbõl. 

A Rátz László Vándorgyûlés egy hagyományos, több
mint fél évszázados múltra visszatekintõ országos, sõt ha-
táron túli magyarokat is vonzó rendezvény, hazánk
egyetlen olyan fóruma, melyen lehetõség nyílik a mate-
matikai nevelés szakmai és módszertani kérdéseinek
megtárgyalására az általános iskola alsó tagozatától egé-
szen a középiskola végéig. Az elsõ gyûlés lebonyolítására
1961-ben, Debrecenben került sor a Bolyai János Mate-
matikai Társulat szervezésében. Vannak az egész hallga-
tóság figyelmére számot tartó közös elõadások, mûhely-
munkák is, de 1974-tõl többnyire külön alsó tagozatos,
felsõ tagozatos és középiskolai szekciókban folyik a mun-
ka. Ugyanebben az évben vette fel a jó ideje már négyna-
pos színvonalas rendezvény a Rátz László Vándorgyûlés
nevet a kiváló matematikatanár emlékére. A RLV célja
tájékoztatás és áttekintés nyújtása az aktuális oktatáspo-
litikai kérdésekrõl, a matematikaversenyekrõl, tanter-
vekrõl, az érettségi változásairól; a matematikai ismere-
tek felfrissítése és fejlesztése; a matematikai nevelés ok-
tatási lehetõségeinek megtárgyalása, új tanulási techni-
kák megismerése és gyakorlati kipróbálása, a matemati-
kai kompetenciák fejlesztése; jó tanítási gyakorlatok, ta-
pasztalatok egymással való megosztása, szakmai kapcso-
lattartás ösztönzése és fenntartása a kollégákkal.

Kapcsolódva a Tanítóban megjelent cikkeimhez, 5letes
játékoktól a matematikai tudatosságig címet adtam a hallga-
tóságtól is aktivitást igénylõ elõadásomnak. Épp huszon-
öt éve kaptam kézhez matematika–ének szakos diplomá-
mat Pécsett, a Janus Pannonius Tudományegyetemen,
húsz éve tanítok a Radnóti Miklós Gyakorló Általános Is-
kola és Gyakorló Gimnáziumban, nem is képzelhettem
volna szebb jubileumot! Jelen cikkem témáit, játékait a
RLV idei ötleteibõl és továbbgondolásából merítettem;
év eleji bemelegítésként, ráhangolódásként reményeim
szerint tetszeni fog a gyerekeknek és a kollégáknak!

Hármas kirakó 
– kombinációs számjáték

Az alsó tagozatos szekció TRIO – avagy a négy alapmû-
velet elõadásán Szomódi Zsuzsa tanítónõ egy egyszerûnek
tûnõ, de remek variációs lehetõségeket rejtõ, felzárkózta-
tásra és tehetséggondozásra is használható német játékot
mutatott be nekünk. Számkártyák a fõszereplõk, melyek-
kel változatos formában sok-sok mûveletet végzünk. C.
Neményi Esztertõl megtudtam, hogy a játéknak létezik
egy – retrónak tekinthetõ – magyar változata, el is küldte
nekem a szabályát és a gondosan kitalált darabszámú
számkártyák és a dobókockák nyomtatható változatát.
Némi utánajárással és nem kis szerencsével jelképes áron
meg tudtam vásárolni az eredeti, régi kombinációs szám-
játékot egy használt cikkeket árusító honlapon. Az elõ-
adáson mi magunk is megoldottunk néhány kreativitásra
ösztönzõ feladványt, nagyon tetszettek! Az alapmûvele-
tek játékos gyakorlásán túl a mûveleti sorrend fontossága
is elõtérbe kerül; kombinatorikai kitekintéseket tehe-
tünk akár már a konkrét feladványokkal való megismer-
kedés elõtt (pl. hányféle tag és összeg jelenhet meg a há-
rom különlegesen felcímkézett dobókocka dobásakor),
de következzék elõször a játékszabály!

A játékot 49 számkártyával játsszuk (1: 5 db; 2: 6 db;
3: 6 db; 4: 6 db; 5: 5 db; 6: 6 db; 7: 4 db; 8: 5 db; 9: 4 db,
valamint két Jolly: 1–4 és 5–9 felirattal). A jól összeke-
vert számkártyákat számlapjukkal felfelé 7×7-es elren-
dezésben, véletlenszerû sorrendben kirakjuk az asztalra.
Két vagy több játékos egymás után felváltva dob mind-
három dobókockával (az oldalakon szereplõ számok koc-
kánként: 0, 2, 5, 8, 11, 15; 0, 1, 6, 7, 12, 13 és 0, 3, 4, 9,
10, 14). Arra kell törekedni, hogy a számkártyák közül
elsõként sikerüljön vízszintesen, függõlegesen vagy átlós

„Minden ember természeténél fogva törekszik a tudásra.”
(Arisztotelész: Metaphysica)

F A R K A S H Á Z I  C S I L L A

Órakezdõ ötletek
matematikából (7.)J Á T É K
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irányban egymás mellett elhelyezkedõ három olyan szá-
mot találni, amelyekbõl bármely alapmûvelettel, és ha
szükséges, zárójel segítségével a három dobókocka szám-
összegét képezhetjük. A mûveletek során a három szám
sorrendje tetszõlegesen cserélgethetõ! Az a játékos, aki elõ-
ször talál jó megoldást, rámutat a három számkártyára,
ismerteti a mûveleteket, és a három kártya egyikét leve-
heti az asztalról. (Én azt javasolnám, hogy írásban is je-
lenjen meg a mûvelet kis lapocskákra felírva, amiket pl.
további fejszámolós játékoknál remekül fel lehet majd
használni; és a másik, illetve többi játékos fogadja el a
mûvelet helyességét akár egy bólintással, kézjellel vagy
szóbeli megerõsítéssel, mielõtt a jutalomkártyát felvesz-
szük.) A játék addig folytatódik, amíg az asztalra kirakott
számkártyák el nem fogynak, vagy három egymás utáni
dobás során nem sikerül jó megoldást találni. A Jollynak
– mint más játékokban is – kitüntetett szerepe van: fel-
adványonként egyszer átugrathatjuk az üres helyekre,
hogy a ráírt számintervallumban felhasználhassuk a
mûvelethez. A Jollyk jutalomként nem vehetõk le az
asztalról, végig játékban maradnak. A játék során az
nyer, akinek megállapodás szerint vagy a legtöbb szám-
kártyája van, vagy a rajtuk szereplõ számok összege a
legnagyobb. 

Példa egy aktuális feladványra
a játék végéhez közeledve: A do-
bókockákon szereplõ számok ösz-
szege: 6 + 4 + 2 = 12. Íme né-
hány megoldás, ahol a Jolly beug-
ratását az üres helyre J betûvel je-
lölöm: >elsõ sor 6 + 2 · 3 = 12;
>elsõ oszlop 6 – 1 + 7 = 12;
>második oszlop 9 + J8 – 5 = 12;
> második oszlop  2 · 9 – J6; = 12
>harmadik oszlop J7 + 1 + 4 =

12; > harmadik oszlop J8 + 4 : 1 = 12 és  (J8 + 4) : 1 =
12; >átlóban a második sor egyesétõl indulva jobbra fer-
dén le 1 + J7 + 4 = 12.

Variációs lehetõségek: játszhatjuk csapatjátékként is,
hogy a tagok összedolgozhassanak és egymást segíthes-
sék. Ha indításkor az elrendezésbõl kiveszünk egy egész
sort vagy oszlopot, több esélyünk lesz a Jollyk beugratá-
sára, így könnyebben és gyorsabban találhatunk megol-
dásokat. A dobókockák helyett használhatunk elõre el-
készített számkártyákat. Az egyjegyû számokból kettõ-
kettõ összetapasztásával képezhetünk kétjegyûeket is, így
újabb lehetõségek nyílnak meg elõttünk. Bevehetjük a
számkártyák sorába a nullát is. Úgy is kereshetünk szám-
hármasokat, hogy a kártyák nem feltétlenül egy vonal-
ban helyezkednek el, hanem oldalukkal vagy sarkukkal
csatlakoznak egymáshoz, nem egy egyenes mentén talál-
hatók. A fenti példát tekintve pl. > a bal felsõ sarokban
szereplõ három számból 1 · 6 · 2 = 12; > szintén a bal fel-
sõ sarokból indulva jobbra ferdén le és jobbra ferdén fel 6
+ 9 – 3= 12. 

A szabályban nem szerepel, de ha a mûvelet eredmé-
nye nem egyezik meg a kidobott/kihúzott számmal, ak-
kor megegyezés szerint a játékos kimarad a következõ
körbõl, vagy vissza kell adnia egy jutalomkártyát. Az ere-
deti játékban egy-egy szám több különbözõ színû hátte-
ret kapott, én viszont jobban szeretem, ha egy játékon

belül azonos számhoz következetesen azonos szín társul,
így az osztálynak kilenc különbözõ színû fénymásoló lap-
ra nyomtatom majd a számokat, a két Jolly pedig külön-
leges designt kap. Megbeszélés tárgyát képezheti, hogy a
felhasznált Jolly marad-e az új helyén, vagy mindig az
eredeti pozícióba lép vissza (a lehetõségeket tekintve ez
mindegy, de az átláthatóságot befolyásolhatja). 

Izgalmas lehet csoportmunkában – akár elõzetesen –
megkeresni a legkisebb és legnagyobb kockahármasokat,
vagy kiokoskodni, hogy vajon hány különbözõ összeg lé-
tezik; megtalálni a legkisebb és legnagyobb, alapmûvele-
tekkel és zárójellel meghatározható természetes számot;
kiszemelni néhány szimpatikus számot, és ezek kirakásá-
hoz a lehetõ legtöbb lehetõséget megtalálni a kártyák le-
hetõségeihez mérten; keresni olyan számokat, amelye-
ket az adott számkártyatriókkal vagy a teljes készlettel
egyszerûen lehetetlen elõállítani.

Fejleszthetõ területek: kreativitás, lényeglátás, fejszá-
molás, vizuális figyelem, koncentráció, önellenõrzés,
kombinációs készség, türelem, szociális kompetenciák.

Lakótelepi panoráma
Jutalomként vehetett részt a vándorgyûlésen az Or-

szágos Szendrei János Matematika Verseny 2016/17-es
tanévének gyõztes csapata: Kenéz Marcell, Majoros Tí-
mea Ivett és Tornyai Dóra a Szegedi Tudományegyetem
Juhász Gyula Pedagógusképzõ Karáról (tanító-, óvoda-
pedagógus- és gyógypedagógus-hallgatók). Matematikai
fejlesztõ játékokat és feladatokat mutattak be az óvodá-
tól iskoláig különbözõ képességû, valamint speciális igé-
nyû gyerekek részére. Célként azt fogalmazták meg, hogy
„mindenki a képességeinek megfelelõ matematikai fejlesztés-
ben részesüljön, és az számára élvezetes játék legyen, ne pedig
terhes kötelesség”. 

A szépen felépített, tudatosan szerkesztett elõadás so-
rán elõször az elméleti háttér fontosságáról hallhattunk,
a fokozatosságról, a fejleszthetõ területekrõl, majd kö-
vetkeztek a változatos játékok, melyek között számos
egyedi tervezésû és kivitelezésû is akadt. A lakótelepi pa-
noráma/lakótelepi logika rejtvénytípussal már évekkel
ezelõtt is találkoztam, de most új megvilágításba került
számomra.

(Logikoktél 2011/7.)

A játék lényege, hogy egy négyzetes alaprajzra úgy raj-
zoljunk be különbözõ magasságú/emeletszámú házakat,
hogy a négyzeten kívül szereplõ számok irányából nézve
pontosan a megfelelõ számú épületet lássuk. Egy 4×4-es
alaprajzon minden sorban és oszlopban rendre egy-egy
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1-, 2-, 3-, 4-emeletes ház szerepel. Létezik olyan változat,
ahol minden irányból szerepel a látható házak száma, de van,
ahol csak néhány adott; olykor segítségként a házak közül is
szerepel néhány. A gyerekek hamar rájönnek a taktikára,
hogy mi segít elkezdeni az építkezést. Ahol a négyes szá-
mot látják, ott minden látszik, tehát a számtól indulva
emelkedõ sorban következnek az épületek. Ha az egyes
szám adott, akkor biztos, hogy a legmagasabb épület sze-
repel mellette, hisz csak ez tudja az összes többit eltakar-
ni. A kettes és hármas számnál már nagyobb a variációs
lehetõség. Érdekes megfigyeltetni a változatokat a gyere-
kekkel. Ha legalább egyszer minden láthatósági lehetõ-
séget számba vesznek, utána tudatosabban haladnak a
feladványokkal. Nagyobb, 5×5-ös és 6×6-os feladvá-
nyokra is áttérhetünk, ha már megismerkedtünk és jól
boldogulunk a kisebb mérettel. Szemléltetéshez pedig
indításként akár miniváltozatot is használhatunk (3×3).
Ennek kitöltése sem teljesen triviális, hisz a kettes szám-
hoz tartozhat az 1; 3; 2, a 2; 1; 3 és a 2; 3; 1 is.

Korábbi osztályaimból néhány tanítványommal ki-
próbáltuk már a játékot közösen, de valahogy hátráltat-
ta a feladatmegoldást és visszafogta a lelkesedést az idõn-
ként már nagyon bosszantó radírozgatás, javítgatás. Ak-
kor nem jutott eszembe, amit a hallgatók remekül kita-
láltak, hogy a házakat színes rudakkal is megjeleníthet-
jük, kirakhatjuk. Nemcsak gyorsabban lehet vele halad-
ni, de akinek nem annyira jó a térlátása, konkrétan meg
is nézheti adott irányból a láthatóságot.

Tehát elõször színes rúddal vagy következetes szín-
használattal megépített emeletes kupakházakkal, majd
számmal ellátott azonos méretû, de a számnak egyértel-
mûen megfeleltetett színû kupakokkal vagy színes szám-
kártyákkal javaslom a próbálkozást, csak utolsó fokozat-
ként térjünk vissza a papír-ceruzához! Nekem a megol-
dásnál sokat segít, hogy amelyik épület helye teljesen
biztos, azt valamilyen módon megjelölöm: színes rudak-
nál a négyzethálóval párhuzamosan állnak a biztos épü-
leteim (a próbálkozásokat diagonálba állítom), a fix he-
lyû kupakokat állítva helyezem el (a bizonytalanokat fej-
jel lefelé teszem az alaprajzra), ha ceruzával írom be a
számokat, akkor vagy bekarikázom vagy beszínezem azt,
amelynek egyértelmû a pozíciója. 

Fejleszthetõ területek: térlátás és finommotorika, lo-
gikai gondolkodás, precizitás, önellenõrzés, figyelem,
koncentráció.

A fent bemutatott játék tulajdonképpen egy speciális
SUDOKU, ami a láthatóság feltüntetésével plusz felté-
telt tartalmaz a normál játékváltozatokhoz képest. Az ok-
tóberi lapszámban további SUDOKU-típusokat mutatok
majd be a kedvenceim és iskolai kedvenceink közül. 

Szép, tartalmas, élményekkel teli tanévet kívánok a
Tanító minden kedves olvasójának!
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A nevelõtestület kitüntetett figyelemmel, érzékenység-
gel kíséri útjukon a tanulási problémás tanulókat, válto-
zatos pedagógiai módszerekkel segítik tanulásukat az osz-
tályban, mely kiegészül a fejlesztõ-gyógypedagógus által
vezetett egyéni és kiscsoportos képességfejlesztéssel. 

A tanulási zavar igen sokszínû és változatos állapot,
így a tanulók fejlesztése sem egy átfogó terápiára épülõ,
hanem a gyermek képességszintjéhez és személyiségéhez
alkalmazkodó, folyamatosan megújulni képes folyamat.
A hónapok, évek óta fejlesztésre járó gyermekek motivá-
cióját fenntartani nem könnyû feladat. Sokszor elvégzik
ugyan a kijelölt feladatokat, gyakorlatokat, de ezek való-
di beépülése egyre kevésbé hatékony. Segíthet a változa-
tos foglalkozásvezetés, a széles körû eszközhasználat és új
módszerek kipróbálása. Ilyen új módszerrel ismerkedtem
meg a képességfejlesztõ falmászás esetében is.

A foglalkozások egy úgynevezett beltéri épített mûfa-
lon történnek, normál belmagasságú tornateremben,
ahol biztosítás nélkül is biztonságosan mászhatnak a gye-
rekek. A falon elhelyezett fogások rendkívül tartósak,
mûgyanta és kvarchomok keverékébõl készülnek, me-
lyeket speciális ujjkímélõ finomszemcsés burkolat borít.
A fogások, lépések változatos méretûek és elhelyezésûek
lehetnek, alkalmazkodva a foglalkozásokon részt vevõ
gyermekek fizikai adottságaihoz, illetve mászási képessé-
geihez. Ezen típusú falmászásnak néhány alapvetõ tech-
nikai fogás elsajátítása és szabály betartása mellett bát-
ran nekivághat bárki. A képességfejlesztõ falmászás nem
sportmászás (bár az alapok elsajátíthatóak), hanem egy
speciális eszköz- és képrendszerrel kibõvülõ fejlesztõ
módszer, ahol a mászás függõleges irányba is történik, de
nagyobb gyerekek esetében az oldalirányú mászásra ke-
rül a hangsúly.

Ezzel a módszerrel ismerkedtem meg 2016 júniusá-
ban, s novemberben már fejlesztõfoglalkozások keretein
belül heti 1-1 alkalommal 3 csoportban, csoportonként
2 fõvel kezdtünk átjárni a közelünkben lévõ falmászó te-
rembe. A termet az Omnivagus Egyesület bocsátotta
rendelkezésünkre, bérlési költségeit a szülõk és iskolánk
alapítványa finanszírozta, a foglalkozásokat fejlesztõ-
gyógypedagógusként én vezettem. A módszer kidolgo-
zásában, fejlesztésében, az órák megtartásában társam
lett az egyesület egyik vezetõje: Schopper Nóra. A köz-
lekedést jó idõ esetén rollerrel oldottuk meg, mely esz-
köznek egyensúlyfejlesztõ hatását nem kell részletez-
nem, a közlekedési szabályokra való odafigyelés pedig
tovább növelte az alkalmak jelentõségét. Mint ahogy,
úgy hiszem, arról sem kell részletesen írnom, milyen fon-
tos személyes kapcsolódási pontot jelentett a közös rol-
lerezés. A gyerekek útközben szabadon mesélhetnek,
kérdezhetnek. A fejlesztésre járó gyerekek a legnagyobb
tolerancia és odafigyelés ellenére is érezhetik a kisebb
társas elfogadottságot, önértékelésük, önbizalmuk álta-
lában alacsonyabb. A falmászás lehetõsége azonban ki-
emeli õket, különlegesnek érezhetik magukat és nagyon
büszkék az elvégzett munkára. Ennek köszönhetõen
már most (6 hónap elteltével) tapasztalható fejlõdésük
mind a társas kapcsolatok, mind pedig a tanulmányi tel-
jesítmény terén.

A képességfejlesztõ falmászás holisztikus szemléletû
módszer. Egyaránt jótékony hatással van a tanulók sze-
mélyiségfejlõdésére, a koncentrációs szint növelésére,
kognitív képességeinek fejlõdésére, a fizikai állapot és a
mozgáskoordináció javulására, esetleges kisebb testalka-
ti torzulások korrigálására. Ugyanakkor hatékony mód-
szere lehet a mozgásos tanulás mint tanulási technika meg-
valósításának is.

1. Személyiségfejlõdésre 
gyakorolt hatásai

– Az önismeret új formájával találkoznak a gye-
rekek, amikor fel kell mérniük, milyen magasra mász-
nak, vagy milyen nehézségû mászóútvonalat válasz-
tanak.

Szabó Edina Falra mászunk…
A Kincskeresõ Iskola régóta vállalt feladatai közé tartozik, hogy speciális pe-
dagógiai, nevelési szükségletû gyermeket neveljen, oktasson. Felvételük tu-
datos mind a csoportszervezés, mind a speciális ellátás megszervezése te-
kintetében. „Az ilyen gyerekek jelenlétének köszönhetõen az osztály többi
tanulója számára a másság elfogadása, a tolerancia nem szavak szintjén je-
lenik meg, hanem a saját – konfliktusokkal terhelt – tapasztalataikon keresz-
tül épül be személyiségükbe.” (Kincskeresõ Iskola: Pedagógiai szemlélet)
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– Önbizalmuk lépésrõl lépésre nõ, a „megcsináltam,
elértem a célomat” érzete rendkívül pozitívan hat én-
képük fejlõdésére.

– Önállóságukra, önálló döntések meghozatalára fo-
kozottan van szükségük, hiszen a foglalkozást vezetõ
ugyan ott áll mögöttük, a fogás kiválasztása az õ felada-
tuk. Döntésükrõl szinte azonnal visszajelzést kapnak –
ha a tanuló jól dönt, végig tud menni a kijelölt úton, fent
marad a falon, ha nem, akkor kezdheti újra. Mindezek
mellett azonban – tapasztalataim szerint – igen alacsony
a frusztrációs tényezõ, egyrészt mert minden gyereknek
önmagához mérten szabhatjuk meg a feladatokat, más-
részt a tanuló önmaga döntheti el, mikor, mennyit és mi-
lyen magasra mászik.

– A falmászás folyamatos kihívás, szakít a rögzült au-
tomatizmusok rendszerével, hiszen a változatos falszer-
kezet új és új lépések átgondolására, megtervezésére és
kivitelezésére készteti a gyerekeket. Észrevétlenül tanul-
ják meg a kudarcérzés nélküli visszavonulást és az újra-
kezdést.

– A foglalkozások sorozatában átélt siker íze jótékony
hatással van más területekre is, akár a tanuláshoz való
viszonyuk is változhat.

– Megfelelõ és egyénre szabott motivációs bázis kiala-
kításával, sok pozitív megerõsítéssel lehetõség nyílik a
foglalkozások során a viselkedés bizonyos szintû rende-
zésére is.

– A motiváció fenntartása kerettörténetek megalko-
tásával történik, ami egy foglalkozásra, de akár több hét-
re vagy hónapra is vonatkozhat. A gyerekek a kerettör-
ténet szereplõjével való azonosulás során észrevétlenül
növelik saját kitartásukat.

2. Fizikai állapot, 
mozgáskoordináció

– Az állóképesség növelése kitûzött célja a módszer-
nek. A falmászó foglalkozások szerkezetét tekintve az
arányosság jellemzõ a földön vagy más mozgásfejlesztõ
eszközön és a falon végzett gyakorlatok között. Éppen
ezért nem érvényesül a maximális erõkifejtés, hanem
több kisebb egységbõl áll össze a mozgássor.

– Az izmok tekintetében szinte valamennyi izomcso-
port részt vesz a mászásban, viszont törekednünk kell,

hogy a testük súlyának
terhét az alsó végtagokra
összpontosítsák. A karja-
ik, a kezük, az ujjaik segí-
tik a koordinációt, s így az
ide tartozó izomcsopor-
tok szintén észrevétlenül
fejlõdnek. A megfelelõ
bemelegítéssel kísért
mászófoglalkozások al-
kalmával nõ az izmok,
ízületek, ínszalagok ru-
galmassága.

– A mászás helyes kivi-
telezése a négy végtag folyamatos összerendezését kíván-
ja. Különösen fontos ez a lefelé irányuló és az oldalirányú

mászás esetén, ahol újra és újra szükség van a két agyfél-
teke összehangolására.

– Bizonyos esetekben jótékony hatással lehet tartás-
problémák korrigálására; a talp, a boka és a térd tartó
izomzatának erõsítésére, az Achilles ín nyújtására.

– A kiegészítõ feladatokon keresztül lehetõség nyílik
az alap mozgásminták megerõsítésére, mint például kú-
szás, mászás, járások, ugrások.

– Bár a lépések/fogások kifejezetten nagyméretûek, a
rajtuk való egyensúlyozás nem könnyû feladat. Figyelni
kell, hova helyezik a testsúlyukat, hogyan korrigálják ki-
billenésüket, vagy miként akadályozzák meg testük ki-
fordulását a fal síkjából.

3. Kognitív területek, 
koncentráció, tanulás

– A mozgás és az értelmi fejlõdés, valamint teljesít-
mény szinte életünk végéig kölcsönhatással vannak egy-
másra, kölcsönösen serkentik egymást. Egy új mozgás-
forma elsajátítása új kihívások, kérdések elé állítja el-
ménket, s elménk a megoldások, válaszok megtalálása
érdekében új és új mozgásformák megtanulására késztet
minket, már újszülött korunktól.

– A fejlesztõ foglalkozások
során talán a legnagyobb ki-
hívást a figyelem fejlesztése
jelenti. A mászás esetén ez a
folyamat apró lépésekkel erõ-
síthetõ, szinte minden pilla-
natban szükség van a megfe-
lelõ szintû koncentrációra,
hiszen életösztönük is azt su-
gallja: maradj fenn a falon! A
falon pedig nem lehet sietni,
nem lehet kapkodni és nem
lehet nem figyelni.

– A képességfejlesztõ falmászás keretein belül szinte
valamennyi tanuláshoz szükséges részképesség fejleszté-
se megoldható kellõ kreativitással, melyben a gyerekek
nagy segítségünkre lehetnek. Kezdeti kisebb korban
(akár 3 éves kortól) a falról lehozandó dolgok elsõsorban
tárgyak, melyek kiemelkednek a síkból, jól láthatóak és
jól megfoghatóak. Az elért dolgokat a gyerekek mindig a
földre dobják, hogy kezüket csak a mászásra használják.
A tárgyak tematikus rendszerét fokozatosan váltja fel a
képek rendszere, s kellõ technikai érzék és feltételek ese-
tén már projektorral is kivetíthetõ egy-egy feladat. A kü-
lönbözõ feladatokhoz kapcsolódó képek a gyerekek szá-
mára a teljesítendõ célt jelentik, melyek megszerzése
örömmel és büszkeséggel tölti el õket. 

– Az iskolás gyerekek esetében a feladatok köre to-
vább bõvülhet különbözõ tantárgyi tartalommal. A fal
segítségével – ami eszköz, és nem cél ebben a fejlesztési
formában – gyakorolni lehet a betû- és számfelismerést,
összeolvasást, olvasástechnikát, helyesírást, alapvetõ
számolási technikákat, szorzótáblát, sõt akár idegen
nyelvet is. Szemmel láthatóan már néhány hónap után is
pozitívabb a tanulók hozzáállása ezekhez a feladatokhoz
– a falmászás segítõ hatása látványos!
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Szeptember van, megkezdõdött a tanév.
Különös ez a hónap. Még sokban emlékeztet a nyárra, me-

leg van, hosszabbak a nappalok, a nap melegen süt, az asztal-
ra sok-sok gyümölcs kerül. Nem véletlen, hogy a XVIII. szá-
zad magyar nyelvújítói ezt a hónapot a „gyümölcsönös” kife-
jezéssel illették. Viszont egészen mások a hajnalok, a reggelek.
Érezhetõen hûvösebben indul a nap. Egy-egy valamikor zöld-
lombú fa levelei sárgulnak. A szél már a száraz leveleket ker-
geti az utcán. Szeretem, élvezem ezt az évszakot, a kora õszt! 

A pedagógusok, a gyerekek, a szülõk számára az év má-
sodszor kezdõdik. Több kollégát is ismerek, aki a valódi év-
kezdést szeptemberre teszi. Már vagy harminc éve annak,
hogy egy kolléganõm a következõt mondta: „Az igazi tanító
egy év alatt két évet is öregszik!” A mellette álló erre így rea-
gált: „Líviám, ezt sohasem tapasztaltam, én évente a tanítvá-
nyaimhoz fiatalodok, egy kicsit mindig is gyerek maradok.” –
Tény, az említett pedagógust sokan tiszteltük derûjéért, köz-
vetlenségéért és elkötelezett hivatásszeretetéért. 

Az új tanév kezdetekor sokan fogadkoznak. Körülbelül
ilyen jellegûeket fogalmaznak meg: „nem leszek türelmetlen”,
„engedékenyebb, belátóbb leszek”, „nem jövök ki a sodrom-
ból”, „az újra fogékonyabb leszek”, „még Kiss anyukát is tü-
relmesen meghallgatom, bár már az összes történetét isme-
rem” stb., stb. Hogy mennyire sikerül a fogadalmat megtar-
tani, ez személyiségfüggõ. Azzal is tisztában kell lennünk,
hogy nem elég az elhatározás, az csupán egy parányi dolog. A
környezeti hatások legalább ilyen súllyal esnek latba. Mire is
gondolok? Például az iskola szervezeti életének kérdéseire.
Nem mindegy, hány gyerek kerül egy osztályba, az is befolyá-
soló tényezõ, hány speciális igényû gyerek kerül össze. Jut-e
idõ az egyéni fejlesztésekre? Elvárás a tanítótól, hogy ugyan-
olyan lelkesedéssel, elhivatottsággal, szakértelemmel foglal-
kozzon a tehetséges tanítványával, mint a hátrányokkal küz-
dõvel. És mindeközben óhatatlanul felteszi magának a kér-
dést, „valamennyi növendékem igényeit ki tudom elégíteni?”
Komoly lelkiismereti dilemmákkal kell a mindennapokban
helytállnia, s ha valami koptatja az embert, hát ez feltétlenül. 

Egy jó, egy nyitott közösség állandó lendületet biztosít, sõt
biztonságérzetet is ad. A tantestületek akkor lehetnek ered-
ményesek, ha az ott dolgozók feladataikat nem önálló szigete-
ken végzik, hanem a közös cél sikeres megvalósítása érdeké-

ben együtt munkálkodnak, figyelnek egymásra, s a célok meg-
valósításához folyamatos kommunikációban állnak. A kriti-
ka megfogalmazásán túl az önkritikai érzék fejlesztésére is
nagy gondot fordítanak. 

S a pedagógiai siker eléréséhez elengedhetetlen az a háttér,
amelyet a család jelent a tanító számára. A pedagógus men-
tális egészsége rendkívül fontos. Aki nyugodt, békés környe-
zetbõl érkezik, aki naponta éli át a szeretetet, az maga is ké-
pes szeretetet adni. S ha valamire a jövõ generációjának szük-
sége van, hát ez feltétlenül az!

Megpróbáltuk csokorba szedni mindazt, ami a tanév ered-
ményes teljesítéséhez elengedhetetlen. Azt gondolom, min-
denki felelõs a sikerekért.

Szeptembert írunk, az elsõ napok izgalmait éljük. 
Legyünk eredményesek, derûsek, adjunk önmagunkból

sokat a tanítványainknak! Ez a záloga annak, hogy egy év
múlva – júniusban – mosollyal fejezzük be a tanévet. 

„Kebelén kenyere, 
hátán meg a háza”

Gyõzõ most lépett a második osztályba. Élénk, derûs,
nyitott fiúcska. Tanítóját, Márta nénit nagyon kedveli.
Gyõzõnek van egy testvére is, Tomi, aki már a felsõ tago-
zaton tanul, Márta néni egykor õt is tanította. Amikor
Gyõzõ az elsõ osztályba lépett, már ismerték egymást, s ez
kölcsönös bizalmat jelentett. Márta néni az elsõ naptól
kezdve figyelemmel kísérte a gyerek minden megmozdu-
lását, sõt, ami még ennél is biztatóbb volt, apróbb felada-
tokkal is megbízta, melyet örömmel teljesített. Az ilyen
gyerekre mondjuk; lelkes. Jó volt ez a helyzet, magabiz-
tossá tette a fiút. Ha otthon az iskola került szóba, akkor
lelkesen nyilatkozott: 

– Nagyon jó elsõsnek lenni! Kell figyelni, majd megtanu-
lok számolni, olvasni, írni, de ami még ennél is több, sokat se-
gíthetek Márta néninek. Van, hogy a feladatlapokat osztha-
tom ki, de az udvari szünethez a játékokat is én vihetem le.
Márta néni szívesen bíz meg mindenféle feladattal.

– Istenem, de jó lenne, ha itthon is ilyen szívesen segítenél
– mondta halkan az édesanya, aki nem egyszer teszi szóvá,

Csillag Ferenc Párhuzamos történetek
Új év, tervek, lehetõségek
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hogy fia kényelmes, mástól várja el a munkát. – Tudod Gyõ-
zõ, te a kész dolgokat örömmel használod, élvezed, ha meg
van terítve, ha Tomi szalad le a szeméttel. El nem tudom kép-
zelni, hogy milyen varázsszere lehet Márta néninek. Majd al-
kalomadtán meg is kérdezem. 

A hónapok haladtával az iskolai lelkesedés nem csilla-
podott. 

Az egyik szülõi értekezlet után a tanító és az anyuka
beszélgettek a gyerekrõl. A tanító a következõkben ösz-
szegezte benyomásait: 

– Gyõzõ közösségi gyerek, aki szolgálatkész, türelmes. A
tanulásban precíz, sõt örömmel mondhatom, a memóriája is
nagyon jó. Nem felejt, ennek a késõbbiekben még nagy jelen-
tõsége lesz. Azt, hogy a jobbkezem, ezt örömmel mondom. A
társaival is nagyon jó a kapcsolata. Kezdeményezõ, de ha kell,
akkor visszavonul. Minden szempontból példamutató fiúcs-
ka. Alkalmazkodó, s ez talán a legpozitívabb tulajdonsága. 

– Márta néni, nem túloz egy kicsit? Lehet, hogy kevéssé is-
merem a fiam? Otthon bizony figyelmeztetni kell a feladatai-
ra. Kicsit ábrándos, és semmiféle szorgalmat nem látok ben-
ne. Sõt, olykor Tomival is összekap, bár azt hiszem, ez a test-
vérek között természetes jelenség. 

– Nézze anyuka, ismerünk olyan gyerekeket, akik az isko-
lában összeszedik magukat, a megfelelési vágyuk nagyon ko-
moly, s ezért kiemelkedõen teljesítenek. Ez a mi szerencsénk.
Ugyanakkor otthon kissé lazítanak. Fogadja el ezt a helyze-
tet! Fontos, hogy a fia a közösség meghatározó személyisége
legyen. 

Végül is az anyuka a szülõi értekezletrõl elégedetten
tért haza, arról is beszámolt, hogy Márta nénivel milyen
komoly dolgokról beszélt. 

Az elsõ év legizgalmasabb iskolai programja a tavaszi
erdei iskola volt. Ilyenkor öt napra egy vidéki település-
re utaznak a gyerekek osztálykeretben a tanítójuk veze-
tésével. Az iskolai hagyományok szerint ez a hely Nógrád
megye egy kisebb települése. Minden gyerek örömmel
megy erre a nagy útra. Gyõzõ hetekkel korábban már ké-
szült erre a programra. Márta néni az indulás elõtt egy
hónappal a szülõknek levelet küldött, amelyben minden
szükséges dolog (ruházat, játék, tanulóeszköz) felsoro-
lásra került. Gyõzõ még azon a napon szeretett volna ösz-
szecsomagolni. Hosszabb lebeszélés után elállt a csoma-
golástól. Május második hetének hétfõi napján indult az
osztály erre a kivételes hétre. A fiú már szombat délután
nekiállt a csomagolásnak. Korát meghazudtoló komoly-
sággal pakolta össze a szükséges dolgokat. Az anyuka
ámulattal figyelte fia munkáját.

– Fiacskám, egész felnõtt vagy! Ilyen ügyesen én sem tud-
tam volna ezt a feladatot ellátni. 

– Tudom – jött az öntudatos válasz.

Remekül sikerült a program. Minden gyerek sok él-
ménnyel tért vissza. Márta néni dicsérte a gyerekeket:
„Igazán remek volt az öt nap!” – összegezte a hetet, amikor
a buszról leszálltak.

Az anya legnagyobb meglepetésére Gyõzõ bõröndje
éppoly rendesen volt összerakva, ahogy azt az elindulása-
kor tette. 

– Nem jutok szóhoz – mondta, miközben a fejét megsi-
mogatta. 

– Csak így lehet, ha rend van, akkor semmi nem veszhet el!
– jelentette ki Gyõzõ egészen felnõttesen.

Az év befejezõdött. Gyõzõ eredménye kiemelkedõ
volt. Az iskola évzáró ünnepélyén az igazgató kiszólítot-
ta a gyereket, és egy oklevelet adott át. A család öröme
teljes volt, hiszen Tomit is hasonló módon jutalmazták.
„Egy sikeres család!” – hallatszott egy szülõi észrevétel az
ünneplõk sorából.

A hosszú nyári szünet eltelt. Márta néni már augusz-
tus közepétõl bejárt az iskolába, a gyerekek még javá-
ban pihentek. A tanító szerette az augusztus végi napo-
kat. Többször gondolt arra, mennyit nõttek a tanítvá-
nyai, készült a beszámolóikra. Minden gyereknek volt
egy-egy különös története, amit nagy fantáziával osz-
tott meg a társaival, ezek a beszámolók megunhatatla-
nok voltak. A felkészülés csendes napjaiban váratlan
telefonhívás érkezett Márta néni telefonjára. Gyõzõ
anyukája volt, aki egy találkozót kért. A következõ nap
délelõttjén megjelent a szülõ. Azonnal a mondandójá-
ba kezdett. 

– Mielõtt a tanítás elkezdõdne, szükséges volt a találkozá-
sunk. A család életében jelentõs változás következett be. A
férjemmel elváltunk. S hogy semmi probléma ne legyen, ezért
a gyerekek elhelyezését nagyon egyszerûen, mondhatom
praktikusan oldottuk meg. Minden páratlan héten a két fiú
nálam, minden páros héten az apjuknál laknak, élnek, tanul-
nak. Mindkét lakás úgy van kialakítva, hogy a gyerekek sem-
miben se lássanak hiányt. Augusztus eleje óta már így élünk.
S azt tapasztalom, hogy beválik ez a megoldás. 

– Anyuka, a hetenkénti váltás a gyerekeknek nem lesz
megterhelõ? – kérdezte gondterhelten a tanító.

– Nem, nem. Arról gondoskodtunk, hogy mindenük meg-
legyen. Egy hét intenzív együttlét után következik egy lazább
hét. Ez adott esetben nekem, majd a férjemnek is szabadságot
jelent. Eljuthatok a barátnõmhöz vagy egy moziba, élhetem
az életem. 

– És a gyerekeknek is ilyen könnyû lesz az állandó úton lét? 
– Ebben a korban, amiben õk vannak, rugalmasak. Meg-

oldják. Mindezt csak azért jelentettem be, hogy ne tessék cso-
dálkozni, ha az iskolatáska mellett egy kis bõrönd is lesz Gyõ-
zõnél minden hétfõn, új hét, új környezet! S ha kérhetem, ak-
kor tolmácsolja mindezt a hatodikos osztályfõnöknek is, mert
ezután Tomi is így fog élni.

Az anyuka elment, Márta néni az ámulattól nem tu-
dott hova lenni. Ilyen eset még az õ praxisában nem for-
dult elõ, s elég nagy fantázia kellett ahhoz, hogy ennek a
kivitelezését elképzelje. 

Néhány nappal késõbb a tanítás megkezdõdött. A gye-
rekek majd kicsattantak az egészségtõl. Gyõzõ is megér-
kezett. Vállán egy hatalmas hátitáska volt, jobb kezében
pedig egy gurulós bõröndöt húzott. Izzadtan lépett be, de
az öröm, hogy tanítójával és társaival találkozik, feled-
tette a fizikai fáradságát. 

Most szeptember második hetét írjuk. Gyõzõ már egy
hetet volt az apjával, majd az anyjával. Márta néni
nagy-nagy figyelemmel követi tanítványa életét. Az el-
telt idõszakban sem fordult elõ, hogy valami otthon ma-
radt volna, a feladatok mindig készen vannak. A heti
értékelésnél Márta néni az osztály elõtt a következõket
mondta:
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– Van egy tanuló az osztályban, aki 7 évesen egészen fel-
nõtt, s ez Gyõzõ. Mindig, mindenben számíthatok, számítha-
tunk rá. 

A fiú elpirult, nem igazán tudta mire vélni a dicsére-
tet, de nagyon jólesett a lelkének. Csupán a következõ-
ket mondta: 

– Márta néni, csak meg kell tanulni rendben összecsoma-
golni, ahogy azt az erdei iskolában is kell! Most hétfõnként tá-
borba indulok anyához vagy apához. Érdekes, de nem kelle-
mes.

Márta néni Gyõzõ minden szavát pontosan értette. 
Micsoda különbség otthonról vagy táborról beszélni!

A tanító különös figyelemmel követi Gyõzõ útját. Sze-
retne biztonságot nyújtani kedves tanítványának. 

Találkoztam 
egy nagymamával

Igen, most ez a pontos kifejezés, ugyanis, ha a nagyma-
ma egykor elismert, sikeres pedagógus is volt, ma már –
húsz évvel a nyugdíjba vonulása után – a legszebb és leg-
izgalmasabb szerepet vállalta el, négy unokájának az éle-
tét irányítja, szervezi. A dolog úgy alakult, hogy a szülõk
rengeteget dolgoznak, munkahelyük rengeteg feladattal
látja el õket, s jó estben is csak akkor érkeznek haza, ami-
kor már a legtöbb család a vacsoráját fogyasztja. Kell te-
hát a segítõ kéz, a biztonság, amit a nagymama adhat.

Adva van tehát két család. A fiánál egy 12 és egy 7
éves gyerek van, míg a lányánál 10 és 8 évesek a gyere-
kek. Valamennyi fiú. Mindenki általános iskolás. 

A nagymama kellõen mobil, órarend szerint él, min-
den délutánja foglalt. Pontosan tudja, mikor kell az egyik
gyereket úszásra vinni, a másikat szolfézsórára hordani,
melyik az a gyerek, akinek tollbandással kell a helyesírá-
sán javítani, s ki az, akinek a táskája összerakásában kell
segíteni. Ha kell, biztat, ha kell, vigasztal, segít, mert
megteheti, egészséges, vidám. 

Még jó, hogy a három család közel lakik egymáshoz.
A nagymamaszerep egyre komolyabb feladatokat je-

lent.

És itt akkor most szólaljon meg a nagymama!
„Nem kell bizonyítanom, hogy negyvenkét évnyi tanítás

után tudom, mit jelent az iskolai munka. Találkoztam én
ügyes, okos, élénk, nagyszájú, vagány gyerekkel, de olyannal
is, akit folyamatosan kellett biztatni, mert bizonytalan volt.
Azt is megéltem, hogy egy-egy tanítványom nem szerette a
matematikát vagy a fizikát, nem tekintettem tragédiának,
úgy gondoltam, s úgy gondolom még ma is, hogy az ember a
fontos. Sokkal inkább hiszek az ember jóindulatú kezelésé-
ben, nevelésében, mint a szakbarbárképzésben! 

S azt is gondolom, hogy a pedagógusoknak szeretniük kell
a tanítványaikat. Nem is pontos a kifejezés; el kell fogadniuk
a diákjaikat. Ebben benne van a kölcsönös tisztelet is. 

Minden ember értékes! – én ezzel a hitvallással készültem
a pályára, és minden nap ezt bizonyítottam magamnak és a
környezetemnek, s az utolsó napig ezt bizonyítottam azokban
az iskolákban, ahol megfordultam. Összesen két munkahe-
lyem volt. 

S most mást kell tapasztalnom. Az unokáim olyan isko-
lákba járnak, ahol soha nem fordultam meg pedagógusként.
Egy nagymama vagyok a sok közül. Az elsõ unokám szeren-
csésnek mondható, Ilonka néni szigorú, következetes, gye-
rekszeretõ volt. Úgy indította el a tanítványait az iskola vilá-
gában, hogy nagyon pontosan közölte az elvárásait, szabá-
lyai egyértelmûek voltak, s folyamatosan értékelt. Örült, ha
piros pontot adhatott, szomorkodott, ha el kellett marasztal-
nia bármelyik tanulóját is. Rudi ma hatodik osztályosként is
szereti az iskolát, a kihívásokat. Mindent megtanul, persze
vannak kedvenc tárgyai, de a ’nem szeretem’ tárgyakat is jó
színvonalon sajátítja el. S hogy szereti a társait, a közösséget,
erre az is példa, hogy örömmel járnak át egymáshoz. Jó idõ-
ben sportolnak, rosszabb napokon bent játszanak. Létrejöt-
tek barátságok. 

Igen, elégedett vagyok Ilonka nénivel és az õt követõ kollé-
gákkal, mert biztonságérzetet adtak a gyerekeknek. 

Haragszom, pontosabban dühös vagyok Szilvi nénire.
Hozzá került a legifjabb unokám. Matyi most fejezte be az el-
sõ osztályt. Az egész év egy küzdelem volt. Matyi örömmel in-
dult az iskolába, érett volt, mindenrõl volt véleménye. Már az
elsõ napokban látható volt, hogy bizalma a tanítója iránt meg-
tört. Egy délután, amikor velem jött haza Matyi az iskolából,
akkor elmondta, hogy Szilvi néni sokszor tesz fel kérdést, s
várja a jelentkezõket. Matyi türelmetlen gyerek, s ha nem
hallja meg azonnal a választ, vagy nem rá mutat a tanítója,
akkor bekiabál. Persze, zavaró ez a magatartás. Az önfegye-
lemre nevelni kell, ezt mindannyian tudjuk. Szilvi néni azon-
ban nem ezt az utat választotta. „Fogd a széked, s vidd hátra,
s fordítsd el, ne is lássalak!” – Így rekesztette ki Matyit az órá-
ból. Ezzel a módszerrel többször is élt. Egy alkalommal Ma-
tyi azt kérdezte tõlem; „Nagymama, te is így bántál a rossz
gyerekekkel?” – Erre a kérdésre nem tudtam felelni. Jelzés
volt ez számomra, hogy Matyi bizalma a pedagógusok iránt
megrendült. 

A folyamatos kizárásnak az lett az eredménye, hogy Ma-
tyit a társai gúnyolni kezdték. Pali, aki korábban jó barátnak
számított, a következõ jelzõvel illette az unokámat: ’a bölcs!’.
S ha lehet gúnyolódni, mert azt az elszenvedõ nem teszi szó-
vá, s a tanító valahogy nem hallja meg, bár ezt kevéssé hi-
szem, akkor a kifejezések egyre színesebbek, pontosabban
egyre differenciáltabbak, azaz bántóbbak lesznek. Így jutot-
tunk el oda, hogy Matyi elvesztette a család által adott nevét.
Ma már nem Matyi vagy nem Mátyás, hanem ’Mister Nagy-
okos kis ésszel’. Ezt a nevet kapta, s ezt otthon el is mesélte,
hogy a társai így szólítják, s Szilvi néni ehhez asszisztál is. S
ami ebben a legszomorúbb, hogy a gyerek önbecsülése meg-
szûnt. A tanév végén megkapta az értékelését, s az igazi tra-
gédia nem az eredményekben van, sokkal inkább a következõ
megjegyzésében: „Nagymama utálom az iskolát, ennél min-
den jobb!”

Szilvi néni pedig marad, második osztályban is õ a tanító.
Matyi már nem jelentkezik, nem szól bele az órába, passzív és
csak a túlélésre játszik. Ilyenkor szeretnék ordítani, mert tu-
dom, hogy Matyi elõtt még keserves évek állnak, amelyért
nem õ a felelõs. 

Minden ember értékes, de kár, hogy erre kevesen gondol-
nak, akik a pályán vannak.”

Eddig a történet. 
Pontosítanom kell a címet: „Találkoztam egy szomorú

nagymamával”.
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Szótörténet – szóhasználat 
– helyesírás

Hangzóváltozások
A magyar helyesírás szabályainak 12. kiadásához kap-

csolódó szótár szóállománya, a 11. kiadás legutolsó, ti-
zenkettedik lenyomata szómennyiségéhez képest mint-
egy 8000 szóval gyarapodott. Ám nemcsak a szavak
mennyisége változott, hanem néhány, már ismert sza-
vunk helyesírása is. A változások típusaira és okaira a
szótár készítõi a Változások fejezetben utalnak. Mi most
két olyan szót hasonlítunk össze, melyek közül az egyik
helyesírása változatlan maradt (ördöngös), s egy olyat,
melynek helyesírása megváltozott (árboc›árbóc).

Kétségtelen, hogy a vizsgált két szavunk utolsó szótag-
beli magánhangzójának hosszú magánhangzóként törté-
nõ kiejtése köznyelvünkben igen elterjedt. Ám a legújabb
helyesírási szabályzatunk megjelenéséig irodalmi nyel-
vünkben és a mûvelt köznyelvi beszédben az -o-s, -ö-s
alak volt a hagyományos és az elfogadott; vagyis e két szó
szabályszerû ejtése és írása: ördöngös, illetve árboc volt.
Így találjuk a korábbi helyesírási szabályzatokban is. 1

Az ’ördöngös’ szóhoz hozzáfûzhetjük, hogy ’ördög’ sza-
vunk régi alakváltozatának, az ördöng szónak a szár-
mazéka2, mellyel kapcsolatban történeti-etimológiai szó-
tárunk ördög szócikkébõl még az alábbiakat is megtud-
hatjuk: „Sz: ördöngös …’‹babonás hit szerint› az ördög-
tõl megszállott’ … ’az ördöggel cimboráló, varázslókat
ûzõ’… ’varázsló, boszorkány’… Az ördöngös származék
késõbbi ördöngõs változatának harmadik õ-je késõbbi
nyúlás eredménye, a terjengõs, borongós típusú, igenévi
alapszavú -s képzõs származékok mintájára.”3 De lépjünk
tovább! Honnan származik az ördöngös szó n-je? „Az
ördöng, ördöngös-féle változatok n-je másodlagos járu-
lékhang; vö. barlang, bogáncs, szorong stb.”4 Az imént
írtak alapján, ha ma képeznénk az -s képzõs szót, e mel-
léknevünk tehát: ördögös volna. Abból a ténybõl azon-
ban, hogy – mint föntebb láttuk – jöttek létre szavaink
magánhangzó-megnyúlás eredményeként is, nem követ-
kezik az, hogy más szavainkat hangzómegnyúlással írjuk
vagy ejtsük. Ahogy nincs nyelvi okunk arra, hogy pl. a

ködös, közös, ötös, tükrös, üstökös, vödrös és még több
hasonló szavunkban az -s képzõ elõtti ö-t megnyújtsuk,
ugyanúgy nincs okunk az ördöngös szó utolsó szótagbeli
ö hangjának megnyújtására. Az ördöngös szó õ-vel ejtett
változata ugyanolyan helytelen, mint a számtalanszor
hallott kõr, kõrönd, kõrtér, kõrút; õv szóejtés. Kiegészí-
tésként megjegyezzük, hogy az ún. ó-zás, õ-zés szóbelseji
helyzetben is elõfordulhat, ennek humoros példája az,
amikor valaki úgy dönt, hogy elódázza döntést. Valószí-
nûleg elodázni, vagyis: valamilyen ürüggyel el akarja ha-
lasztani valaki a már meghozott döntését.5 Tréfás, gú-
nyos jelentéssel ismert az ódákat zeng valakirõl, vagyis
dicséretével fölmagasztal valakit jelentés, azaz: agyondi-
cséri.6

Ugyanakkor tanúi lehettünk és lehetünk annak a
nyelvi változásnak, amikor is hosszú éveken át általános-
sá válik egy, eleinte szabálytalan hangalakú szó, s ame-
lyet elõbb-utóbb a helyesírás normaként állít a nyelv-
használók elé. Ez történt például a ’bûnhõdés’, ’bûnhõ-
dik’ szavaink esetében. 1954 elõtt még így kívánta a sza-
bályzat: bûnhödik, bûnhödés, vagyis ö-vel, azóta viszont
már így kellett és kell írnunk: bûnhõdik, bûnhõdés. El-
lenben továbbra is pl. megújhodik alak a helyes, rövid o-
val. Lehet, hogy egyszer majd gyõz az ördöngõs alak; lát-
juk az árbóc szavunk is, amely nem oly rég még szintén
rövid o-s volt, ma viszont már -ó-val ejtendõ és írandó.
Korábbi helyesírása megváltoztatásának okaként az új
szabályzat Változások fejezetének A Példaanyag és a szó-
tár megújulása címû fejezetében indoklásként a követ-
kezõket olvashatjuk: 

„Bizonyos esetekben különféle okokból sor került
egyes szavak írásának megváltoztatására. Néhány jel-
lemzõ ok:

– a szó ejtésének megváltozása (például: árboc › árbóc
….”7

Fonoda, kötöde, öntöde, 
de bölcsõde

A fonoda, kötöde, öntöde szavaink írását új szabályza-
tunk a korábbi alakjában hagyta meg, vagyis az íráskép-

A mögöttünk lévõ tanév elmúlt havi lapszámainak e rovatbeli írásaiban –
három alfejezetre bontva – kapott helyet a helyesírás, a nyelvmûvelés és
a mindkettõ alapjául szolgáló nyelvtörténet. E mostani cikkben öt nyelvi
témát körbejárva egy-egy írásban ötvöztük mindhárom vizsgálati szem-
pontot.

D. Kenedli Eszter Anyanyelvi figyelõ
Hogy is írjam, hogy is mondjam? (8.)
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pel egyezõen kell kimondani: o-val, ö-vel a -da, -de kép-
zõk elõtt. Ellenben a bölcsõde szóban a -de képzõ elõtt:
õ-t írunk és ejtünk, ugyanis az alapszó nem a ’bölcs’, ha-
nem a ’bölcsõ’ szavunk. A fonoda, a kötöde vagy az ön-
töde szavainkban viszont nem a fonó, kötõ, öntõ folya-
matos melléknév a tõszó, hanem a fon, köt, önt ige. 

Érdemes külön szólnunk óvoda szavunkról, melynek
helyesírása úgyszintén változatlan maradt, pedig a köz-
nyelvben a szó elsõ hangját igen sokan o-nak ejtik. E sza-
vunk az óv igénk származéka, melyhez a nyelvújítás ko-
rának -da, -de fõnévképzõje kapcsolódott, így létrehozva
óvoda szavunkat. Szintén ó-val kezdõdnek az óvadék,
óvakodik, óvónõ szavaink is.

Az említett hangok megrövidülésének helyességét
hangsúlyozzák azok, akik olyan szópárokra hivatkoz-
nak, mint például az ír › iroda; úszik › uszoda, amelyek
második szava magánhangzó-rövidülés révén alakult
ki. Ezekhez a hivatkozásokhoz annyit fûzhetünk hoz-
zá, hogy e változások, szóváltozatok valóban létrejöt-
tek, de e változások nem indokolnak más – hirtelen
bekövetkezõ, megalapozatlan – nyelvi módosuláso-
kat. 

Nem mintha – Hát igen
Vajon a helyes nyelvhasználatban elõfordulhatnak-e

a föntiek? Igen. De nézzük õket egyenként!
• Maga a ’nem mintha’ többszörös nyelvi sûrítés ré-

vén keletkezett. Az alábbi mondatot például: Nem mint-
ha szeretném a föltálalt ételt, de azért megeszem – hozzá-
vetõlegesen a következõképpen oldhatnánk föl: ’Nem
úgy van, mint volna, ha szeretném, de azért (mégis) meg-
eszem.’ A ’nem mintha’ két kihagyott mondat szerepét
sûríti magába, magyarázata és nyelvtani elemzése ezért
okoz nehézséget; használata hasonlít az ámbár, jóllehet,
illetõleg a noha kötõszavakat tartalmazó tagadó megen-
gedõ mondatokéhoz. E jellemzõje mutatkozik meg az
alábbi mondatok egymás mellé állításakor: ’Nem mint-
ha szeretném a föltálalt ételt, de azért megeszem.’ – ’Ám-
bár nem szeretem a föltálalt ételt, mégis megeszem.’ –
’Jóllehet nem szeretem a föltálalt ételt, mégis megeszem.’
– ’Noha nem szeretem a föltálalt ételt, mégis megeszem.’
Annyit föltétlenül érdemes megjegyeznünk, hogy min-
denképp óvatosabb, egyúttal feltételesebb megnyilatko-
zást fejez ki az a mondat, melynek elsõ két szava: ’Nem
mintha …’

• Helyeselhetõ-e az a mondat, melyet így kezdünk:
’Hát igen …’? Válaszunk: igen; nem kell ódzkodnunk e
mondatkezdési módtól. A ’hát ’módosítószó, mint neve
is jelzi, éppen arra való, hogy a mondanivaló jelentésé-
nek egyedi, sajátos értelmi árnyalatot adjon, vagyis mó-
dosítsa azt. Ha egy beszélgetés során elhangzik: ’hát igen’
válasz, valószínû, valamilyen szomorú esetrõl, történés-
rõl volt szó. E tartalmi összefüggésben a ’hát’ általában
sajnálkozó, szomorú, a történtekbe beletörõdõ jelentés-
és stílusárnyalattal egészíti ki az igenlõ választ. Hasonló
jelentésûek a bizony, igen, sajnos szavak. A ’hát’ különö-
sebb jelentés nélküli használatát mindenképpen kerülni
kell, mert a fölösleges gyakorisága mellett az egyébként
értékes mondandó is elvész.

Használható-e a máma?
Az egyik ismerõsöm csodálkozva vette észre, hogy a

legújabb helyesírási szabályzatunk szótárába nincs fölvé-
ve a ’ma’ határozószónk. Valóban nincs, mert helyes,
egyértelmû írásának egy módja van: ma. A hétköznapi
szóhasználatban még napjainkban is él a ’máma’alak is.
Nyelvtörténetünk tanúsága szerint – magyar fejlemény-
ként – a ’máma’ a ’m á r’ és a ’ma’ szónak ’márma’ kap-
csolatából rövidült az 1700-as esztendõk végén: „…Az
összetételben a már-nak ’bizony, hát’ jelentésárnyalatú
nyomósító szerepe van. A márma a 18. sz. végétõl kezdve
gyakran fordult elõ ’ma’ jelentésben.”8 Napjaink nyelv-
használatát figyelve a ’máma’ határozószó a köznyelvben
és a tájnyelvben eltérõ mértékben, de egyaránt használa-
tos. Egy-egy szólásban vagy közmondásban ugyanúgy fel-
fedezhetõ: ”Máma szokom, holnap szököm = ‹olyan al-
kalmazott munkájának a jellemzése, aki rosszul dolgozik,
és hamar ott is hagyja a munkahelyét›. (táj, gúny)”9, mint
a szépirodalmi mûvekben: a szereplõk, alkalmanként az
adott alkotás nyelvi világának bemutatása céljából.
Használata a mûvelt köznyelvi beszédben és írásban egy-
aránt kerülendõ.

Mikori a vadonatúj?
Teljesen új, de úgy is mondhatjuk: most készült10 szó a

’vadonat’és az ’új’ szavak összetétele. A ’vadonat’ a v a d,
illetve a belõle alakult v a d o n szó származéka, közelebb-
rõl: „a vad melléknévnek az -n és -t határozórag kapcso-
latával bõvült alakja. A szóvégi -t rag a korábban haszná-
latos vadonnan, vadonan n-jét váltotta fel.”11 A vizsgált
szó igen nagy valószínûség szerint a valamikori ’újdonnan
új’ mintájára alakult, majd késõbb, amikor már elhomá-
lyosult az elõbbi szerkezethez való hasonlósága, ’vadonat
új’, ’vadonatúj’ alakra változott.
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Fonyódi Gábor Detektíviskola
ÚTVONALKÖVETÕ

A GPS (dzsi-pi-esz) meghatározza, hol vagy, és segít úti célod elérésében.
Most GPS-ek utasításaira figyelve négy autó mozgását követheted a térké-
pen. A jármûvekben régóta körözött gengszterek ülnek. Hová érkeznek az
A, B, C, D betûkkel jelzett autók? Hol lehet nyakon csípni a bûnözõket? Kö-
vesd a GPS utasításait!

A most következõ feladatoknál a távolság megállapításában segít a lépték, amit a térkép jobb alsó sarkában találsz!

– „A keresztezõdés után hajts fel a hídra!”
– „A híd után az 1. lehetõségnél kanyarodj balra!”
– „A 2. lehetõségnél kanyarodj jobbra!” 
– „A 4. lehetõségnél kanyarodj jobbra!”
– „A 6. lehetõségnél kanyarodj jobbra!” 
– „Az 1. lehetõségnél kanyarodj balra!”
– „A 2. lehetõségnél kanyarodj jobbra! Megérkeztél a cél-

állomásra!”

– „Hajts egyenesen a körforgalomig!”
– „A körforgalomban válaszd a 2. kijáratot!”¬
– „Hajts egyenesen! A 4. keresztezõdés után az útelága-

zásnál tarts jobbra!”
– „A 3. lehetõségnél kanyarodj jobbra!”
– „A keresztezõdés után hajts fel a hídra!”
– „A híd után az 2. lehetõségnél kanyarodj balra, majd ka-

nyarodj balra! Megérkeztél a célállomásra!”
*A körforgalomban az óramutató járásával ellentétesen haladunk!

– „100m után kanyarodj balra!” 
– „200m után kanyarodj balra!”
– „50m után kanyarodj jobbra!”
– „200m után kanyarodj jobbra!”
– „80m után kanyarodj élesen jobbra!”
– „25m után megérkezés a célállomásra!”

– „50m után kanyarodj jobbra!” 
– „50m után kanyarodj balra!”
– „100m után kanyarodj balra!”
– „Kövesd az útirányt 250m-ig!”
– „A körforgalomban válaszd a 3. kijáratot!
– „100m után kanyarodj jobbra!”
– „50m után megérkezés a célállomásra!”

HHooll  ttaalláállttááll  rráá  aa  bbûûnnöözzõõkkrree??  MMiillyyeenn  hheellyysszzíínneekkeett  jjeellööllnneekk  aa  kküüllöönnbböözzõõ  rraajjzzookk??
Most rajtad a sor! Válassz egy kiindulópontot és egy úti célt! Írj útvonaltervet a kezdõpont megjelölésével a társaidnak!

AA BB

CC DD
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KI MÁSRA SZÁMÍTHATNÁNK, MINT EGYMÁSRA?

A tanuláshoz való viszonyt, a tanulási motiváció jellemzõit hosszú távon meghatározhatja,
ami az óvodából iskolába érkezõ 1. osztályosainkkal az elsõ napokban, hetekben történik.
A wwwwww..ttaanniittoonnlliinnee..hhuu oldal egyedülállóan gazdag módszertani ötlettárat kínál ennek a nagyon
fontos idõszaknak a szakszerû és korszerû megtervezéséhez:

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

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

Az elõfizetés ára: 6300 Ft
szeptember–június (10 lapszám)

EEGGYY  HHEELLYYEENN  MMIINNDDEENN,,  AAMMII  AA  TTAANNÍÍTTÓÓKK  FFEELLKKÉÉSSZZÜÜLLÉÉSSÉÉTT  SSEEGGÍÍTTHHEETTII
FFEELLAADDAATTBBAANNKK  ––  FFIILLMMTTÁÁRR  ––  KKÖÖNNYYVVTTÁÁRR
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