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Ön tudta, hogy sok szakember szerint a BTMN gyere-
kek gondjait gyakran épp mi, tanítók okozzuk? „Ami-
kor a tanító egy félév alatt megtanítja a teljes ábécét, jó pár
gyereknél már kódolva van a tanulási zavar.”(Forrás:
http://index.hu/belfold/2017/06/02/nem_taigetosz_de_ettol
_meg_nincs_ok_az_oromre/)

Nem véletlen, hogy az 1–2. osztályban tanítók mun-
kája kerül a figyelem középpontjába. Az új NAT-kon-
cepció így fogalmaz: „Az iskola alapozó szakaszát, ezen
belül annak elsõ két évét tekintjük minden szempontból a leg-
fontosabbnak. A meghatározó alapkészségek (matematika,
írás, olvasás és szövegértés) kialakítását, stabilizálást és to-
vábbi fejlõdését elsõként az óvoda-iskola átmenet problémái
befolyásolják. Ezek:

• a rugalmas átmenet hiánya,
• a siettetett tanítás, tanulás,
• az egyéni fejlõdést figyelmen kívül hagyó tanterv,
• a túl sok tanóra,
• a kevés jó gyakorlat,
• a komplex fejlesztés hiánya,
• az egész napos iskola lehetõségeinek kihasználatlansága.
Az óvoda-iskola átmenet problémája az elsõ két iskolai év

jelenleginél megengedõbb, az iskolakészültség eltéréseihez, s az
egyéni fejlõdés eltérõ üteméhez jobban alkalmazkodó oktatási

tartalom kialakításával, összhangban a nevelési célokkal old-
ható meg. Az alapkészségek kialakítására és az iskolai életbe
való beilleszkedésre jobban koncentráló teljes oktatási rend-
szer egyik alapvetõ problémája már a kezdeteknél a kimeneti
szabályozás és szintek illesztésének hiánya. Az elsõ két osztály
oktatási feladatait egységben célszerû kezelni, s a merev tartal-
mi keretek feloldásával az alapkészségek kialakításának na-
gyobb súlyt adni. Ehhez az úgynevezett alsó tagozat feladata-
it kétéves bontásban határozzuk meg. Ezek közül jelenleg a 4.
osztályos kompetenciamérésre lehet támaszkodni a tanítás, ez
tanulói szintû mérésekkel kiegészítve a felsõ tagozat bementi
mutatóiként használható, illetve felhasználható a tanárok szá-
mára az azonos, vagy új (hat- és nyolcosztályos gimnáziu-
mok) iskolában a tanítási feladatok kialakításához.”

(Forrás: A nemzeti köznevelés tartalmi szabályozásának
koncepciójáról és az azzal összefüggõ egyes stratégiai kérdé-
sekrõl szóló dokumentum 30–31. o., 2017.)

Honlapunkon egyedülállóan gazdag módszertani se-
gítség található a kezdõszakasz szakszerû és korszerû ter-
vezéséhez: Feladatbank › Szövegértés-szövegalkotás (,,A”
típusú programcsomag elemek) › Alapképességek fejlesztése;
Írás 1–2. évfolyam; Beszéd – képsorozat, hangok-zörejek,
módszertani leírások; Olvasás – szöveggyûjtemények, fel-
adatgyûjtemények 1–2. évfolyam. (A szerk.)

Munkánk a figyelem középpontjában

Kereszty Zsuzsa Milyen iskolát szeretnénk
magunknak
és a gyerekeinknek?
Miért és miben mások (az elsõ években) az alternatív iskolák?

Sorozatszerkesztõ: Hunyady Györgyné és M. Nádasi Mária

„Négy elemitõl vajon elvárhatjuk-e, hogy egész életre szóló nyomot hagyjanak?
Elméletben bizonyára nem. Ám a gyakorlat ellene szól az elméletnek”

(Nemesné Müller Márta, 1925)

Számomra legpontosabban két gyerek fogalmazta meg,
miért születtek az alternatív iskolák. Kristóf (ma már or-
vos) hatévesen örömmel készült iskolába; augusztusban
táskával a hátán sétált fel-alá a lakásban. Szeptember

második hetében arra a kérdésre, milyen az iskola, így
válaszolt: ,,”Úgy mondják, hogy ne értsem.”– Bence máso-
dikos volt, amikor megtudta, osztályának jövõre új taní-
tója lesz. Kifakadt: „Miért ver az isten azzal, hogy ettõl a jó

! ! !
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tanítómtól el kell válnom?” – Kristóf a tannyelvi diszkrimi-
nációt, Bence a tartós személyes kapcsolat hiányát fogal-
mazta meg. 

Mielõtt érdemben válaszolnánk a címben feltett kér-
désekre, megpróbáljuk érzékeltetni, hogyan is születtek
azok az iskolák, amelyek a személyes kapcsolatok tartós-
ságára törekednek, egyben megkísérlik, hogy értse, lehe-
tõleg át is élje a gyerek mindazt, amit éppen tanul. Fon-
tos, hogy tudjuk, hogyan lehet ilyen iskolát teremteni
szinte „a semmibõl”.

Gondolkodni, tervezni, elõkészíteni, létrehozni vala-
mit, amire vágyunk – akár évtizedek munkáját is erre ál-
dozva –, akkor érdemes, ha a helyi és a tágabb társas kö-
zegben zajló folyamatok erre inspirálnak; a változást kí-
vánó, akaró erõk jelen vannak a társadalomban. Az ilyen
hónapokat, éveket kegyelmi idõszakoknak nevezhetjük,
hiszen bennük az összefogásnak, együttmûködésnek
olyan ereje mutatkozik meg, amelynek máskor nyoma is
alig látható. A reform- és alternatív pedagógiák hazai
története azt mutatja, hogy a káosz közelsége, veszélye (a
háború), az erõs korlátozottságtól (az egypártrendszer-
tõl) való megszabadulás ilyen közérzetet teremthet a tár-
sadalomban. – Mintha a reformpedagógiai iskolák alapí-
tásának ideje a két világháború között, és az alternatív
mozgalom évei a rendszerváltás  körül ilyen kegyelmi
idõszakok lettek volna. Mintha tapasztalatainkban ben-
ne kellene lennie a káosznak, a szabadsághiány erõs em-
lékének is ahhoz, hogy új szülessen.

A társadalmi közeg
1914 júniusában kitör az elsõ világháború, Magyaror-

szág szerencsére nem hadszíntér. Domokosné Löllbach
Emma 1915 szeptemberében megalapítja az Új Iskolát,
ugyanebben az évben kezdi meg mûködését Nemesné
Müller Márta Családi Iskolája. Domokosné pontosan
megfogalmazza, hogy a háború utáni újat teremtés szán-
déka is vezeti1; N. Müller Márta iskolájában pedig a há-
ború alatt (!) „szeretet-egyesület” mûködik (utóbbit ma
a szociáliskompetencia-fejlesztés terepének neveznénk).
A háború után, 1926-ban Göllner Mária kezdeményezé-
sére a Kis-Svábhegyen megnyílik az elsõ magyar
Waldorf-iskola, 1928-ban  Bélaváry-Burchard Erzsébet
Montessori pedagógiáját követõ „népiskolája”.

Gondoljuk meg, az Új Iskola 100 évvel ezelõtt (!) a
cselekvésre épülõ tanulást tekinti egyik alapelvének, a
Családi Iskolában projekt-módszert alkalmaznak,
Domokosné pedig így ír:„A gyermek olyan világban él,
amelyben minden személyes.”2

Az Új Iskola 34, a Családi Iskola 28, a Montessori is-
kola 13, az elsõ Waldorf-iskola 9 évig él, reformpedagó-
giai iskoláknak nevezzük õket. Mind a négy iskola meg-
születését az alapítók külföldi tapasztalatszerzése, a nyu-

gat-európai, észak-amerikai  gyermektanulmányozásban
(fõleg J. Dewey, O. Decroly, M. Montessori, R. Steiner
munkásságában3) való elmélyedés elõzte meg. Átélték és
azonosultak azzal, ami a „gyermek évszázadának” neve-
zett európai mozgalomban közös: a gyerek nem befogadó,
hanem cselekvõ lény, az iskolának a gyerek fejlõdéséhez
fontos igazodnia. Bármeddig mûködtek ezek az „új” isko-
lák, maga a tény, hogy itthon is léteztek, hatással volt a
rendszerváltás utáni alternatív4 mozgalom születésére. A
továbbiakban alternatívnak azokat a pedagógiákat, isko-
lákat nevezzük,  amelyek (nem a tanítandó „anyagból”),
hanem a gyerek megismerésébõl,  felismert szükségletei-
bõl indulnak ki, tevékenységüket erre építik.5

A második világháború után, már az egypártrendszer
konszolidálódása idején, az 1985-ös oktatási törvényt
elõkészítendõ korszerû mûveltségkép jelenik meg a „Fe-
hér könyv6”-ben; az OKI Iskolafejlesztési Központja Az
iskola megújításának mai útjai címmel könyvsorozatot
ad ki7, majd 1992-ben megrendezi a „Több út” – konfe-
renciát. A pécsi Általános Mûvelõdési Központban pe-
dig Mihály Ottó vezetésével megindul az átmenet prob-
lémáit átütõ kreativitással oldó, majd a pedagóguskép-
zésre is hatást gyakorló óvoda-iskola kísérlet.

Az alapítás
A nyolcvanas években8 jelenik meg az elsõ rendszer-

szerûen kidolgozott, Zsolnai József9 nevéhez fûzõdõ alter-
natív program, amely az általános iskola egészét kísérli
megújítani; saját tantervvel, tankönyvcsaláddal, tovább-
képzéssel, kísérleti iskolával10. (Értékközvetítõ-Képesség-
fejlesztõ Program). Egyik legfõbb értéke, hogy megtöri a
frontális tanítást, haladási csoportokkal dolgozik.

1989-ben megszületik a harmadik köztársaság, nagy
„levegõt lehet venni, ebben az évben az országban szinte
eufórikus a hangulat – újat lehet kezdeni11.

1 „…„… amíg szívünk és agyunk felismeri az igazság, könyörületesség és
jogosság pusztulását a világban, (ez arra kényszerít, hogy), mindent elkö-
vessünk, önérdekeink ellenére is szembeszálljunk a romboló erõkkel…”
Domokos Lászlóné: Korszerû kérdések a nevelésben, Magyar Pedagógia,
XLIX. évf. 3. szám. Ez a tanulmány ugyan a második világháború alatt je-
lenik meg, de nincs okunk arra, hogy kétségbe vonjuk – az elsõ világhá-
ború idején is ehhez hasonlóan gondolkodik.
2 Domokos Lászlóné: A 6–12 éves gyermek aktivitása, Jövõ Útjain, é.n.

3 Domokosné nyugat-európai tanulmányút után pedagógiáját   a magyar
Nagy László fejlõdéslélektani didaktikájára építette..
4 A latin   ’alter’ szó jelentése ’másik’, az ’alternatív’ szóé: választható, más-
féle lehetõséget kínáló.
5 A SuliNova/Educatio KHT Alternatív Pedagógiai Igazgatóságának kol-
légiuma által elfogadott meghatározás alapján. (Az API igazgatója
Vekerdy Tamás; a kollégium tagjai: Horn György, Kereszty Zsuzsa, Lányi
Marietta, Ritók Nóra) Ebben az írásban sorra vesszük azokat az innováci-
ókat is, amelyek   ennek a definiciónak ugyan nem felelnek meg, de alter-
natívát a korabeli   gyakorlathoz képest alternativát jelentettek. (Gáspár
László munkaiskola kísérlete, Zsolna József –féle ÉKP.
6 MTA-OM munkabizottság dolgozza ki; megjelennek benne „a szocialis-
ta pedagógia progresszív elemeit rendszerré szervezõ   Gáspár László
szentlõrinci, majd sarkadi iskolakísérletének elméleti csomópontjai.
(Trencsényi, 2014)   Benne a „szocialistának” nevezett társadalom szük-
ségletei fogalmazódnak meg ,   de már   megjelennek – például a világ egy-
ségben láttatásának szándékában – a gyerek látásmódjának szempontjai
is.. (K. Zs.).
7 Ennek összefoglaló kötete: Iskola és pluralizmus (szerk.) Mihály Ottó,
szerzõi: Loránd Ferenc, Vekerdy Tamás, Trencsényi László, Kereszty
Zsuzsa, Hortobágyi Katalin, Horváth Attila, Forintos György, Bognár
Mária
8, 9 Gazsó Ferenc szociológus (1983 végétõl 1989. februárjáig) miniszterhe-
lyettesként jelentõsen elõsegítette az iskolai pluralizmus kibontakozását.
10 Zsolnai József (1935–2011) oktatásfejlesztõ, a nyelvtudomány kandidá-
tusa.
11 Törökbálinti Kísérleti Iskola.
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Winkler Márta – aki a Váli úti iskolában (a korábbi
úgynevezett „kisfelmenõ” rendszerrel szakítva) kihar-
colta, hogy elsõtõl negyedikig vezethesse az osztályát –
már korábban alternatívnak nevezhetõ módszerrel taní-
tott. Kísérleti osztályt vezetve részt vett Varga Tamás
matematikatanítási és Marx György természetismeret
tanítást megújító kísérletében, a rendszerváltás elõtt egy
évvel pedig megalapítja a Kincskeresõ Iskolát12.

Egy orvos13 Svájcban járva megismerkedik a Waldorf-
pedagógiával, ebben látja a test és a szellem egészségre
nevelésének módját. Itthon társakat keres, rátalál egy
pszichológusra14, aki már évtizedek óta tud a Waldorf-
pedagógiáról, szövetséget kötnek. Az orvos egy évre fel-
függeszti praxisát, hozzálátnak az elõkészítéshez, és
1989-ben a solymári kultúrház egyik termében megnyit-
ja elsõ osztályát a Pesthidegkúti Waldorf-iskola.

Egy matematikatanár, egyúttal pszichológus15 1984-
ben egy szegedi konferencián megismerkedik Carl
Rogersszel16 és tanításaival, tagja lesz annak a csoport-
nak, amely itthon fenntartja a személyközpontú szemlé-
letet. Gyerekei közel vannak az iskoláskorhoz, baráti
szakemberekbõl álló iskolatervezõ csoportot alakít, egy
éven keresztül kéthetente találkoznak, és mikor arról
kell dönteni, milyen szemléletû legyen az iskola, a sze-
mélyközpontúságot választja. 1990-ben Carl Rogers
Személyközpontú Iskola néven, egy sporttelep
öltözõjében17 megkezdi mûködését az elsõ magyar,
(egyúttal az elsõ európai) személyközpontú általános is-
kola. Egy volt munkásõr-laktanyában, a szociológus Vár-
hegyi György18 bábáskodásával, késõbb egy tanítóképzõ
fõiskolai oktató19 vezetésével útnak indul a Lauder Javne
Magyar Zsidó Közösségi Iskola. Nevében az iskola szó
mindhárom jelzõje hangsúlyos: magyar, zsidó hagyo-
mányt ápoló, közösségi iskola20.

Az egyik állami iskolában az igazgatóhelyettes és két
iskolaotthonos tanító21 ki akar lépni a tananyag -szabta
tanítás keretei közül, szellemi fogódzót elsõsorban
Montessori Mária pedagógiájában találnak. Egy elörege-
dõ iskolakörzet üressé vált épületrészében megindul a
Gyermekek Háza Alapozó Program. Az alapítók ekkor
még nem tudják, hogy késõbb õk honosítják meg a sajá-
tos nevelési igényû gyerekek inklúzióját22 is.

Csepelen létrejön a Montessori Oktatási Centrum23,
Nagykovácsiban Freinet-osztály indul24, Egerben25 ,

Nagykõrösön és Perbálon elkezdik alkalmazni a Jéna-
terv szerinti tanítást, Újpest egyik általános iskolája a
„Humanisztikus Kooperatív Tanulás26” (HKT) módsze-
reinek alkalmazásával kezd mûködni.

Mezei Éva27, a 25. Színház rendezõje a nyolcvanas évek
elején Londonból hazahozta, adaptálta, itthon
(Debreczeni Tiborban és Gabnai Katalinban társakra ta-
lálva) iskolákban, napközikben alkalmazta Peter
Sladedrama-teaching módszerét. 1989-ben már nem él,
de egyik lánya28 fõleg drámapedagógián alapuló iskolát
akar teremteni, és éppen az állami iskolában nem boldo-
guló, onnan kiszorult „drop-out” gyerekek számára. A
csepeli önkormányzattól kapott óvodaépületben meg-
nyíló iskolát Burattinoról, a fabábúról nevezik el, aki
Dzsepettó „kezében” életre kel. Ebben az évben 2-3 olyan
gyerek, akinek éppen nincs otthona, éjjelente az iskolá-
ban, a tornaszõnyegen tölti az éjszakát is. A Burattino
Iskola megszületésérõl alapítóinak egyike így ír:

„Minden Pünkösdfürdõn kezdõdött, és ott is dõlt el. 1989
nyarán egy M. Kata által verbuvált „csapat- – csoport” öt
napra leköltözött a Duna mellé. Kevesen ismerték egymást,
még többen ott találkoztunk elõször. Hétfõ délben kezdetét
vette a bentlakásos drámafoglalkozás, pszichodráma, szerep-
játék, bizalomjáték… Péntekre kiderült, ki marad, ki megy
el. Öt napig ismerkedtünk, játszottunk, sírtunk, nevettünk,
énekeltünk, feladtuk, újrakezdtük, elbizonytalanodtunk, rá-
jöttünk, hogy mégis, aztán hogy mégse, imádtuk, gyûlöltük,
elfutottunk, egy életre ott maradtunk. Vajon volt-e olyan ér-
zelmi, lelki, szellemi „részünk”, amelyet ne mozgósított volna
ez az öt nap. Ó, fenséges iskolaalapítás! Azok az érzelmek
egy színházalapításhoz is kellõ muníciót szolgáltattak volna,
de mi nem színházat, mi iskolát akartunk.29”

Az ország abban az évben legszegényebb, fõleg magyar
cigányok lakta településén30 falufejlesztési program része-
ként  megkezdi mûködését az összevont osztályok számá-
ra elõírt programtól kezdettõl eltérõ csenyétei általános
iskola31. – Nyírteleken, Lázár Péter volt állami gondozott
roma  pedagógus teremti meg – a roma/hátrányos helyze-
tû gyerekeket a tanyabokrokból is összegyûjtve – a  Ked-
ves Ház kollégiumot,  annak pedagógiai programját.32

Alig néhány évvel késõbb megszületik személyköz-
pontú elvek alapján mûködõ tatai Színes, a veszprémi
Kék Madár, a teljes tanévben projektekben tanító

12 Megszületik az Alternatív Közgazdasági Gimnázium, a Belvárosi Tanoda,
a Zöld Kakas Mentálhigiénés Líceum.,   a   Közgazdasági Politechnikum.
13 A változás „szelét” érezve, már egy évvel a rendszerváltás elõtt, 1988-ban.
14 Dr. Jakab Tibor.
15 Vekerdy Tamásra.
16 Gádor Anna.
17 Carl Rogers amerikai pszichológus (1902–1987)
18 Budapest, I. Czakó utcai sporttelep.
19 Várhegyi György (1922–1998) oktatásszociológus.
20 Dr. Szeszler Anna.
21 Javne volt az elsõ izraeli település, amelyen megkezdte mûködését az új-
kori zsidó állam elsõ iskolája.
22 Budapest, I. Batthyány Utcai Általános Iskola, Zágon Bertalanné igaz-
gatóhelyettes; Lányi Marietta, Szabó Éva tanítók.
23 Inklúzió: A sajátos nevelési igényû és a többségi gyerekek integrált ne-
velésének legmagasabb szintje. Befogadást, valamennyi gyerek szükségle-
teihez igazodó tanítást, nevelést jelent. 
24 Montessori Oktatási Centrum (1992–2001).
25 Porkolábné Kóra Zsuzsa vezetésével.

26 A Kemény Ferenc Általános Iskolában (Jelenleg Kemény Ferenc Sport-
iskolai Általános Iskola).
27 Bár a programot kidolgozó Benda József hangsúlyozza, hogy az általa
közvetített pedagógia nem az egyes gyerekbõl, hanem csoportokból (gye-
rek- és tanárcsoportokból) indul ki, kezdeményezését   alternatívnak te-
kintjük, hiszen a gyakorlatban elsõsorban a gyerekek között zajló csoport-
dinamikai folyamatokról van szó.
28 Mezei Éva rendezõ, drámapedagógus (1929–1986).
29 Mezei Kata ma is a Burattino iskola szakmai vezetõje.
30 H. Csapi Júlia–Mezei Kata–Nyíry Laura–Szabó Tünde: Projekt, dráma-
játék, színjátszás a Burattino Iskolában. In: Kereszty Zsuzsa (szerk.) Gye-
rekközpontú módszerek. Válogatás alternatív iskolák jó gyakorlatából,
Educatio, 2012.
31 Havas Gábor és Szelényi Iván szociológusok kezdeményezésére, a Soros
Alapítvány támogatásával. 
32 Alapító tanítói: Komaság Margit és Pólya Zoltán, mentoruk: Kereszty Zsuzsa.
33 Késõbb feleségével, Bordács Margittal együtt dolgoztak a programon.
34 Az iskola 1997-ben indul, programjának meghatározó személyiségei:
Mayer Ágnes, Esztergomi Katalin.
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Piliscsabai Palánta   Iskola33; majd Meixner Ildikó34 disz-
lexia-prevenciós, reedukációs programja, pedagógiai
szemlélete alapján inkluzív osztályokkal a Rákospalotai
Meixner Iskola35; 2000-ben indul elsõsorban a hátrá-
nyos helyzetû, fõleg roma gyerekek integrációja érdeké-
ben a Lépésrõl lépésre program36.

A képzés és az alternatív
mozgalom

Szeretnénk hinni, hogy a tanító-/tanárképzés, tovább-
képzés hatása is szerepet játszhat ebben a folyamatban.
Hiszen hospitálások sora (már Winkler Márta osztályai-
ban), vagy a milánói Montessori Iskolában, a Lépésrõl
lépésre program szakmai gondozása, terjesztése egy fõis-
kolai tanszéken37, Montessori-képzés bevezetése szakirá-
nyú továbbképzésként38, kreditszerzõ szakmai napok egy-
egy alternatív iskola bemutatkozásával39 – mindez érdek-
lõdést, vágyat kelthet, lehetõséget kínálhat.   

Meggyõzõdésünk azonban, valódi hatása csak annak
lehet, ha a pedagógusjelölt, a tanító maga vesz részt a fo-
lyamatban. Amíg a kooperatív tanulásról nem kooperatív
módszerekkel, a differenciálásról nem az egyéni különbsé-
gek figyelembevételével, a projektmódszerrõl nem pro-
jektben dolgozva tanul, addig nem remélhetjük azt, hogy
mindennek érdemi szerepe lenne abban, ha egy tanító, pe-
dagógus jelölt alternatív tanárrá, iskolaalapítóvá válik.

Alternatív pedagógiát, iskolát autonóm személyisé-
gek, csoportok képesek létrehozni az   iskolateremtési
szándékokat    toleráló társadalmi közegben40. Erre – ta-
pasztalataink szerint – a képzés legfeljebb érzékenyebbé,
befogadóbbá tehet.

Szakmai, érdekvédelmi háttér
A nemzetközi hálózattal rendelkezõ Waldorf-,

Montessori-, Freinet- iskolák kapcsolatba lépnek külföl-
di testvér-iskolákkal, szakmai mûhelyekkel, a nemzetkö-
zi háttérrel nem rendelkezõk – a Szabad Iskolákért Ala-
pítvány (SZIA) jóvoltából – egymást támogatják. A
SZIA létrehozza az Alternatív Pedagógusképzõ Mû-
helyt (1991)41, amely tematikus beszélgetések keretében

szakmai támaszt nyújt az új iskolák alapítóinak, tanítói-
nak. Ennek jelentõsége alig túlozható. Az itt folyó be-
szélgetéseknek, vitáknak köszönhetõ, hogy az alapítók
nem egymás riválisaivá, hanem szakmai támogatóivá let-
tek. A SZIA késõbb továbbképzõ mûhellyé42 válik, me-
todikai könyvek sorát43 jelenteti meg.

Várhegyi György kezdeményezésére, szervezésében
érdekvédelmi szervezet, az Alapítványi és Magánisko-
lák Egyesülete44 (AME; 1992) jön létre; jogi, gazdasági,
igazgatási és iskolaalapítási ügyekben nyújt tanácsadást,
Független Pedagógiai Intézetet tart fenn, „a szabad isko-
lák fennmaradásának, …… fejlõdésének támogatására45”
Várhegyi-díjat alapított46 önértékelésen alapuló minõ-
séggondozási rendszert vezet be,47. Létrejön   a Waldorf
Pedagógiai Intézet48 (1991), két évtizedig Közép-Kelet-
Európa egyetlen alternatív pedagógiai alapképzése.49

„1993-ban a rendszerváltó pártok teljes konszenzusa
mellett törvénybe került az iskolák szakmai autonómiá-
ja, azaz a nevelõtestületek felelõssége, hogy pedagógiai
programjukat, benne helyi tantervüket környezetükkel
(különösen a szülõkkel és a gyerekekkel) párbeszédben
fogalmazzák meg.”50 – Ez a tény lendületet adott az alter-
natív mozgalomnak.

Mi a közös az alternatív 
pedagógiákban?

A közös elemeket felvillantva szeretnénk   a címben
feltett kérdésekre is válaszolni.

A gyerekbõl indulnak ki (nem a tananyagból), töre-
kednek a gyereknek, mint egyszeri, meg nem ismétlõdõ
lénynek a megismerésére, szükségleteinek felismerésére,
ezekhez szabják módszereiket és a tananyagot.   A gyerek
fejlõdéséhez igazodnak általában, különösen a Rogers-
és a Waldorf51-iskolákban.

Központi gondolatuk az autonómia (az iskola, a tanár,
a gyerek autonómiája).

Személyességre törekednek: négy vagy nyolc évig
ugyanaz a tanító vezeti az osztályt, (ez a szerkezeti sajátos-
ság minden reformpedagógiai és alternatív iskolában je-

35 Meixner Ildikó (1928–2000)   gyógypedagógus, pedagógiai szakpszicho-
lógus.
36 Meixner Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény,
Rákospalota.
37 Az Open Society Institute támogatásával.
38 Hunyady Györgyné (szerk.): A Lépésrõl lépésre iskolai program I–II.
Okker, 2003.
39 ELTE PPK. 
40 Gyermekek Háza, Rogers Személyközpontú Iskola ELTE–TÓK.
41 Azt, hogy egy alternatív pedagógia meggyökereztetésében hány kompe-
tens személynek, hányféle tudásnak, tapasztalatnak, milyen eltökéltség-
nek kellett jelen lennie, Vekerdy Tamás írja le Álmok és lidércek címû
könyvében   fordulatokban gazdag, izgalmas olvasmányként, az elsõ
Waldorf-iskola alapításának folyamatát szálaira bontva. – Azt, hogy az is-
kolateremtés milyen személyes áldozatokkal,   felelõsséggel is járhat a ta-
tai Színes Iskola alapítását bemutatva, egy interjúban Elekes Mihály
mondja el. (Élet és Irodalom 2010.október 1.)

42 A Budapesti Tanítóképzõ Fõiskola két tanára, Czike Bernadett (pszi-
chológus) és Békési Ágnes (szociológus) alapítják.
43 A rendszerváltás óta közel 200 állami iskola pedagógusai vettek részt a
SZIA továbbképzõ kurzusain.
44 S. Kagan: Kooperatív tanulás; D. Haecox: Differenciálás a tanításban,
tanulásban; K. Nicholson–Nelson: A többszörös intelligencia; Szabályok
az iskolában (egy angol és egy amerikai szerzõ munkája alapján).
45 Várhegyi György (az AME elsõ elnöke – 1992–1998, azóta Horn
György) kapcsolatot épít ki a független iskolák szövetségeinek európai
szervezetével , 1996-ban kiadja P. Mason: Független iskolák Nyugat-Eu-
rópában c. könyvét (Fordította Bak Zsófia). 
46 Az AME közgyûlésének   erre vonatkozó határozatásból idézünk.
47 Alapítva: 2000-ben.
48 2000-ben „a szabad intézményekkel összefüggõ szakmai-emberi teljesít-
mények elismerésére”. Az elsõ tíz évben a díjjal személyeket, a második tíz
évben iskolákat tüntetett/tüntet ki.
49 1991-ben, Solymáron. A mai napig egyetlen önálló alternatív tanárkép-
zés, továbbképzés.
50 Egy évvel késõbb megalakul a Magyar Waldorf Egyesület.
51 Trencsényi   (2014).
52 A Waldorf-pedagógia embertanról, pedagógiai antropológiáról beszél;
utóbbi nem tévesztendõ össze az antropozófiával.
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len van)52. – Ahol a gyerekek családi helyzete, mentális
állapota megkívánja, ott alacsony létszámú osztályokat
indítanak, két tanítóval (Burattino53, Montessori Isko-
la). – Mindezzel a gyerek vele született érdeklõdését, ta-
nulási vágyát, motiváltságát kívánják fenntartani.

Az iskola megszólítja 
a gyereket

Amikor reggel megérkezel, Te, akit rám bíztak (és dél-
után, amikor elbúcsúzunk) egymásra nézünk, kezet fo-
gunk (Waldorf) – érzékeljük egymást. – Ha jónak látod,
mondd el, mi történt veled, mióta nem találkoztunk: az
iskolákban megjelenik a napkezdõ beszélgetõkör.

Téged, akit rám bíztak, nem minõsítelek, fõleg nem ér-
demjegyekkel, helyette megpróbálom megragadni, leír-
ni, hol is tartasz a kapcsolataidban, abban, ahogy magad-
hoz viszonyulsz, próbálom megragadni, melyek az erõs-
ségeid, a hiányaid a tantárgyak tanulásában is. Amit írok
rólad, az elsõsorban értékkeresés, és közös tennivalóink
megfogalmazása (szöveges értékelés).

Állandóan szem elõtt tartjuk, mi mindennek a kibon-
takozását segíthetjük benned, egyúttal figyelünk a tan-
tervi célokra is; próbáljuk felismerni, mi érdekel téged,
melyik alkalmazott módszert érzed magadénak, mennyi-
re vagy összeszedett, miért lettél esetleg érdektelen, kí-
vülálló, zaklatott, és ehhez igazítjuk, amit majd a követ-
kezõ órákban, napokban együtt teszünk, és azt is, hogyan
tagoljuk az idõt. (Aznapi közös munkánkat nem feltétle-
nül az aktuális tanmenet és a csengetési rend szabja meg.)

A szüleidet egyenrangú félnek tekintjük, akiknek rend-
re megmutatjuk, mit is tanultunk (szülõi estek a
Waldorfban); jottányit sem térünk el azoktól az értékek-
tõl, céloktól, amelyeknek a jegyében az iskolát létrehoz-
tuk, s amelyeket a szüleid választottak, amikor ránk bíz-
tak titeket, de újra és újra megkérdezzük õket, megbe-
széljük velük, hogyan látják mindazt, ami veletek az is-
kolában történik.

A saját élményt elsõdlegesnek tekintjük, tehát cselek-
véseken keresztül tanítunk. (Freinet-, Rogers-,
Montessori-, Waldorf-, Lépésrõl lépésre program, Jéna-
terv alapján mûködõ iskolák/osztályok54, Komplex Inst-
rukciós Program55)

Az érzelmek kifejezését, az alkotást és az intellektuális
tevékenységeket egyenértékûnek tartjuk, így gyakorla-
tunkban a megszokottnál sokkal nagyobb a mûvészeti te-
vékenységek aránya. Ez már Winkler Márta osztályá-

ban/iskolájában is így van; a Burattinoban például kez-
dettõl mûködik közös diák-tanár kórus;56 rendszerré tel-
jesítve a Waldorf-pedagógiában van jelen: a Waldorf-
tanterv szerint mûködõ iskola egyúttal mûvészeti iskola
is, külön tantárgyat, az euritmiát57 is kínálva58. – Külön
mély elemezést érdemelne az a folyamat, hogy egy grafi-
kus-rajztanár általános iskolai tevékenységébõl hogyan
születik 16 településen mûködõ mûvészeti iskola, majd a
falvak egyik legszegényebbjében modell-értékû falufej-
lesztési program.59

A tanító dolgozik saját személyiségén, hiszen õ hat,
nem a tananyag. A gyerek-tanító kapcsolat (vagy ennek
hiánya) formál, legtöbbször ez hagy „életre szóló nyo-
mot”. Tehát a tanítók újra és újra reflektálnak önmaguk-
ra, megkísérlik kontrollálni a gyerekekkel, a tanítással
való kapcsolatukat: a tanári mûhelymunka az iskola mû-
ködésének része60. A reflektálás gyakorlata feltehetõleg a
legtudatosabban, legszakszerûbben a Rogers Iskolában
teremtõdött meg, így mondhatta az iskola egyik igazga-
tója, hogy „itt tanítani önnevelést jelent”.

A gyerek egységben látja a világot, megpróbáljuk eh-
hez igazodva tanítani. A Waldorf-iskolában fõoktatási
idõben61 csak egyetlen tantárggyal foglalkoznak
(epochális tanítás), a Rogers Iskolában évfolyamonként
egy-egy kultúrkörbe ágyazva jelennek meg a tantárgyak
tevékenységei. Valamennyi alternatív iskolában jelen
vannak a projektek, egyikük teljes tanterve projektekre
épül. (Palánta Iskola).

Különbség az alternatív 
pedagógiák között…

…abban van, hogy praxisukban a fenti szempontok
közül mi érvényesül, illetve mire helyezik a hangsúlyt. A
Freinet-pedagógia az önkifejezést és a kísérletezve tanu-
lást, a Montessori-program a vegyes életkorú csoportokat
és az önálló tanulást (ehhez speciális eszközöket nyújt), a
Zsolnai-program a képességfejlesztést, a Lépésrõl lépésre
program az egyéni fejlõdéshez igazodó aktív tanulást (eh-
hez eszközöket biztosító tevékenységközpontokat alakít
ki) tartja elsõdlegesnek. A Rogers Iskola kapcsolatrend-
szerében, az általa közvetített tanulási folyamatban a sze-
mélyességet, mint szemléletet érvényesíti. A Waldorf-
pedagógia az embert a transzcendensbõl érkezõ lénynek
tekinti, akit támogat, hogy saját legjobb lehetõségeit
bontakoztathassa ki.

Az állami iskolák 
és az alternatív pedagógiák

57 Elérési útvonal : www.burattino.hu – videók – 210 Kórus.
58 Euritmia: szó szerint „jó ritmus”. Az euritmia ma már érettségi tárgy.
59 A berettyóúujfalui Igazgyöngy Alapítvány L. Ritók Nóra és munkatár-
sai által létrehozott,   Told központú falufejlesztési program.     Lásd még:
https://www.facebook.com/pages/Igazgyöngy-Alapítvány.
60 A Rogers Iskolában a „mûhely”, a Waldorf- iskolákban a „tanári kollé-
gium” nevet viseli.
61 A fõoktatás a tanítás elsõ két órája. A fõoktatási idõben 3-4 hétig azo-
nos tantárggyal foglalkoznak; a tantárgyak ciklikusan váltják egymást.

53 Ne az 1–2. osztály tananyagát, hanem a rábízott gyereket ismerje minél
jobban a tanító. (Úgynevezett „nagyfelmenõ” a „kisfelmenõ” rendszer
helyett.)
54 A Burattino Iskolában mindig egy férfi és egy nõ vezet együtt egy osz-
tályt; pót-szülõ-párként.
55 Az alternatív iskolák közös jellemzõirõl van szó,,; itt csak azokat az isko-
lákat emeljük ki, amelyeknek a gyakorlatában az adott jellemzõ igen erõ-
teljesen van jelen.
56 A KIP San Franciscóoban elsõsorban hátrányos helyzetû gyerekek szá-
mára kidolgozott kooperatív program. Hazai viszonyokra K. Nagy Emese
igazgató irányításával a hejõkeresztúri IV. Béla Általános Iskola tantestü-
lete adaptálta és bõvítette a stratégiai táblajátékok tanításával, és a gene-
rációk közötti párbeszéd módszerének kimunkálásával. Ezt a programot
ma már több mint 20 általános, illetve középiskolában alkalmazzák.

A figyelem.qxd  2017.09.26.  10:54  Page 5



6

Nem ismerünk olyan kutatást, amely azt vizsgálta vol-
na, hogy az alternatív pedagógiák/iskolák megszületése
milyen hatással volt az állami iskolák gyakorlatára.62 Ta-
pasztalataink szerint fogadtatásuk természetes hullám-
zást mutat. A fogadtatást a kíváncsiság, a kivárás (Vár-
juk meg, mi lesz belõle!), távolságtartás, elutasítás, in-
tenzív érdeklõdés (Nézzük meg a gyakorlatban!), szak-
mai öntudatra ébredés (Én is meg tudom csinálni!), in-
novációs hajlandóság (Próbáljuk ki!) egyaránt kísérte.
Egy-egy tanító innovációs szándékát kollegái, az iskola
igazgatója igen különbözõ módon fogadták, ettõl is füg-
gött, hogy egy alternatív program (Lépésrõl   lépésre) ,
vagy egy-egy módszer (beszélgetõkör, projektmódszer)
meggyökeresedett-e, vagy sem. –   Mindezt erõsen befo-
lyásolja az aktuális közoktatás-irányítás jellege. Minél
nagyobb a lehetõsége tanítónak, igazgatónak az auto-
nóm döntésre, annál nagyobb az esély arra, hogy a prog-
ram vagy a módszer szervesen beépülhet az iskola gya-
korlatába.

Nyitottságot feltételezett, ha egy állami fenntartó
kész innovációt (Kincskeresõ Iskola, veszprémi Kék
Madár személyközpontú tagozat), eltökélt innovációs
szándékot (Gyermekek Háza Alapozó Program) foga-
dott be. 

Reménykeltõk a budapesti Batthyány utcai és a
Keveház utcai iskola Montessori szemléletû osztályai, az
egri Kemény Ferenc Általános Iskola elsõsorban a Jéna-
terv szerint mûködõ tagozata.63 – A tanítóképzésben,
továbbképzõ-tréningeken szerzett tapasztalataink sze-
rint leginkább a beszélgetõkört   (többnyire csak heti
gyakorisággal) és a projektmódszert vették át állami is-
kolák tanítói; a differenciált tanulásszervezést, a koope-
ratív módszereket lényegesen ritkábban. A szöveges ér-
tékelés különbözõ mélységû változatainak elterjedése,
kötelezõ bevezetése az elsõ évfolyamon, majd ennek
megszüntetése az innovációs hajlandóság változásainak
hû tükre.64

A tantárgyak szakmetodikái is nyertek az innovációs
törekvésekbõl. A hetvenes években Varga Tamás65, ké-
sõbb C. Neményi Eszter munkássága nyomán megszüle-
tik a nemzetközi viszonylatban is jelentõs, cselekvésre
épülõ matematika-tanítási program, közel ugyanezekben
az években jelenik meg a Marx György66 nevéhez fûzõdõ
ígéretes kísérlet a természetismeret tanítás megújítására, a
hetvenes évek végére a Nyelvi, irodalmi, kommunikáci-

ós program, amely a tanulás/tanítás egyes lépéseit – a be-
szédlégzéstõl a drámajátékig – operacionalizálja67., 

Az írás-olvasás tanulás/tanítás „gyökeréig” a Waldorf-
pedagógia hatol. Írni tanít elõször, a gyerek a betûk alak-
ját elõször mozgással, a saját testével formálja meg, ez-
után írja le. (A gyerek számára kézenfekvõbb, ha jól is-
mert szöveget rögzít, mintha másokét próbálja dekódol-
ni).   A matematika és az írás-olvasás tanítása a Montes-
sori-eszközökkel gazdagodik.

Infiltrálás, beszivárogtatás
1998-ban68 Vekerdy Tamás vezetésével létrejött a Pe-

dagógiai Alternatívák Központja, amely – a közok-
tatáspolitika támogatásával – több, mint tíz évig legiti-
mációs bázist képzett az alternatív mozgalom számára69.
Továbbképzõ tanfolyamokat, tréningeket, konferen-
ciákat70 szervez, pályázatokat ír ki, jelentõs könyvkiadói
tevékenységet71 folytat;   a továbbképzések trénerei, a
konferenciák elõadói, a könyvek szerzõi elsõsorban az al-
ternatív iskolák pedagógusai.

2004-ban belépünk az Unióba, ugyanebben az évben
létrehozza a minisztérium a közoktatásfejlesztési progra-
mot irányító SuliNova KHT-t. Megkezdõdik   az – az ér-
demben mindössze négy éven át tartó – folyamat, amely
a reform- és alternatív pedagógiák tapasztalatait infil-
trálni, beszivárogtatni kezdi a közoktatásba72, mindezt
elsõsorban uniós támogatással.   A SuliNova kompeten-
cia-alapú programcsomagokat (ezek részeként kerettan-
terveket, moduljavaslatokat, tankönyveket, tanítói ké-
zikönyveket) fejleszt ki, ezek kidolgozói,   szerzõi között
jelen vannak az alternatív pedagógiák képviselõi. A
programcsomagokat 108 állami iskolában próbálják ki,
majd a tapasztalatok alapján módosítják.

Alternatív iskolák ma
A Freinet-osztályok szûk körben terjedtek el73, közel

tíz éves mûködés után a Montessori Oktatási Centrum

62 Az ún. ImpAla OTKA-kutatás a közoktatás-fejlesztési beavatkozások
hatékonyságát vizsgálta. A Halász Gábor által vezetett, folyamatban lévõ
Innova-kutatás, amely a helyi innovációk keletkezésének, terjedésének
sajátosságait vizsgálja, hozhat erre vonatkozó eredményeket is.
63 Jámbor Erzsébet igazgatóhelyettes információja szerint a párhuzamos
osztály is rendre   átvesz   módszer-elemeket.
64 A folyamat fontos elemeit világítja meg Hunyady Györgyné–M. Nádasi
Mária: Osztályozás? Szöveges értékelés? címû. munkája (Dinasztia Ki-
adó, 2004).
65 Varga Tamás (1919–1987) a matematikatanítás nemzetközileg elis-
mert szakembere. (Finnországban például      Varga–Neményi Egyesület
mûködik.)
66 Marx György (1927–2002) fizikus.
67 A Bánréti Zoltán–Zsolnai József   Nyelvi Irodalmi Kommunikációs
program   (NYIK) volt az alapja az erre épülõ,   Zsolnai József vezetésével
kidolgozott Értékközvetítõ Képességfejlesztõ Programnak (ÉKP).

68 A pilisborosjenõi Pedagógus-továbbképzési Módszertan és Információs
Központ (PTMIK) részeként.
69 Késõbb Alternatív Pedagógiai Igazgatóság (API) néven mûködve.
70 Többek között a   pedagógusképzés megújításáról, az alternatív módsze-
rek alkalmazhatóságáról a roma gyerekek tanításában, az óvoda-iskola
átmenet kérdéseirõl,   a „nehéz gyerekek”   problémáiról. Romániai és
szerbiai konferenciái az alternatív módszerek megismertetését célozta a
határon túli pedagógusok körében.
71 Az általános iskola alsó tagozatát érintõ könyvek: A komprehenzív is-
kola breviáriuma (Szerk.: Loránd Ferenc); Gyerekek, módszerek nevelõk
Moduljavaslatok pedagógusképzõk számára (szerk.) Kereszty Zsuzsa,
Kulcsár Gábor: Írás-olvasás tanítása a Waldorf-iskolában, Tolnai Antal:
Teaching English in the First Eight Gradesinthe Waldorf School,
Kocziha–Szecsõdi–Vincze: Számolás-mozgás-ritmus matematikaoktatás
a Waldorf- .iskola elsõ négy évfolyamában; Értékeljünk másképp (szerk.)
Zágon Bertalanné; Magatartászavarok gyerekkorban. Mit tehetünk?
Módszertani filmek: Értékeljünk másképp; Gyermekek Háza, Waldorf-
iskolák.
72 Kompetenciaalapú tantervek, módszertani segédletek, tankönyvek
születnek a következõ területeken: szövegértés-szövegalkotás, matema-
tika, szociális kompetencia, idegen nyelvek, pályaválasztás.
73 A dunaújvárosi Arany János Iskola tartja magát Freinet-szellemûnek; a
Freinet Egyesület honlapján az utolsó bejegyzés 2013-ban kelt.

A figyelem.qxd  2017.09.26.  10:54  Page 6



7

megszûnt, ma két iskola használja Montessori nevét; va-
lójában mindkettõ csupán Montessori szellemiségûnek
mondható74, 75. A Rogers Személyközpontú Óvoda és Is-
kola fennállásának 30. évfordulóját készül ünnepelni76, a
Burattino, a Kincskeresõ és a Palánta iskola is átvészelt
közel három évtizedet. Jelenleg 40 Waldorf-iskola mû-
ködik az országban77. – A Lépésrõl lépésre program nehe-
zen gyökeresedik meg, de létezik, módszertani központ-
jai is mûködnek.78

Az állami fenntartású Gyermekek Háza, a Kincskere-
sõ Iskola és a veszprémi Kék Madár tagozat kivételével79

valamennyi alternatív iskolának alapítvány, egyesület
vagy magánszemély a fenntartója. A törvény által meg-
határozott pedagógus létszám szerinti állami bérfinan-
szírozásból80, pályázatokból és a szülõk alapítványi hozzá-
járulásából mûködnek81.

Jelenleg az alternatív iskolák közül 73 általános iskola
mûködik összesen öt kerettanterv szerint82; más alterna-
tív iskolák (Például a Burattino, a Montessori-, Rogers-
szemléletû, iskolák, Lépésrõl lépésre osztályok/tagoza-
tok az állami kerettantervet kísérlik megvalósítani sajá-
tos eszközökkel.)

Új hullám
Az állami újracentralizálási törekvések ellenhatása-

ként az elmúlt néhány évben új iskolaalapítási hullám
indult; a Budapest School vegyes életkorú csoportokkal,
projektalapon mûködik, a Tág Világ legfontosabbnak a
kompetenciák fejlesztését tartja, a Zöld Kakas atipikus

fejlõdésû, kiugróan tehetséges kicsik kedvéért indított
alsó tagozatos évfolyamokat. – Egyre nõ a magántanulói
státuszban, csoportosan otthontanulók száma; ezek a
csoportok is alternatívnak nevezik magukat. – 2017-ben
a Pannon Egyetem andragógiai tanszéke – Czike Berna-
dett kezdeményezésére – Alternatív pedagógiák címû
kétéves szakirányú képzést akkreditáltatott83. – Az új
hullám válasz az állami újraközpontosítási törekvésekre.

„Keserédes” végszó
Az alternatív programok, iskolák léte a pedagógus

szakma innovatív erejét mutatja. Ez a pedagógiai plura-
lizmus létkérdés abban a társadalomban, amely az egyé-
nek és csoportok szabadságjogainak érvényesítését csak
ezekben az évtizedekben tanulja. Az alternatív mozga-
lom ethoszának kezdettõl szerves része a szellemi, anyagi
tekintetben hátrányos helyzetû gyerekek megkülönböz-
tetett támogatása.84 Keserû, hogy az alternatív iskolák –
kellõ állami támogatás hiányában sokszor éveken ke-
resztül elsõsorban a létükért küzdve – a jobb módú, fõleg
értelmiségi családok gyerekei számára hozzáférhetõk, és
azok a gyerekek, akik „ fejlõdésüket (kimûvelésüket)
csak az iskolától várhatják85”, akiknek a legnagyobb szük-
ségük volna alternatív módszerekre – alig tudják elérni.86

Köszönöm Andóné Nagy Kata, Bak Zsófi, Gádor Anna,
Hunyady Györgyné, Jámbor Erzsébet, Nádasi Mária, Papp
László, Tallér Júlia, Trencsényi László fontos megjegyzéseit.

Felhasznált és olvasandó 
irodalom

Dobos Orsolya: Alternatív iskolák és új oktatási „for-
mák” Magyarországon a XXI. század elején Taní-tani
Online 2017. február 17.

Klein Sándor–Soponyai Dóra (szerk.): A tanulás sza-
badsága Magyarországon, Alternatív pedagógiai irány-
zatok, iskolák, tanárok, tantárgyak 2011,
EDGE2000Kiadói Kft.

Papp László: Áttekintés a Pedagógiai Alternatívák
Központjának 10 éves tevékenységérõl 200, Kézirat.

Trencsényi László: Utak a „Több út”-hoz Forrás:
Taní-tani on-line Letöltve: 2017. 06. 19.

Vekerdy Tamás: Álmok és lidércek 1993, T-Twins
Kiadói és Tipográfiai Kft.

83 A tervek szerint szakirányú képzés elméleti és gyakorlati kurzusait a
Szabad Iskolákért Alapítvány továbbképzõ mûhelyének tanárai látják
majd el.
84 Világos példa erre a nemzetközi viszonylatban kimagasló teljesítményû
Igazgyöngy Alapfokú Mûvészeti Iskola (Berettyóújfalu) története.
85 Takács Etel határozta meg így azt, hogy ki a hátrányos helyzetû gyerek.
86 A csenyétei program 10, a Kedves Ház kollégium 23 évig élt; ma a
Burattino Iskola az egyetlen, amely másutt nem boldoguló hátrányos
helyzetû gyerekeket fogad be, kollégiumot,   saját „erdei házat” tart fenn;
az általános iskola után szakmai/középiskolai képzést nyújt.

74 A Montessori- iskola lényege a vegyes életkorú   csoportszervezés,   és a
csak eszköz segítségével önállóan tanulás. Ez a hazai iskolarendszerben
csak az ún. osztatlan osztályokat mûködtetõ iskolákban lenne megvaló-
sítható. A budapesti I.   Batthyány utcai, a XI. Keveház utcai és a XIV.
Padlizsán utcai (Heltai Gáspár) iskolában egyes osztályokban
Montessori-eszközöket használnak   és törekednek lehetõséget adni a
gyerekek önálló tanulására; így   Montessori- osztályoknak nem nevezhe-
tõk.
75 A budai Batthyány téri állami általános iskola és a pesti erzsébetvárosi
alapítványi Montessori Általános Iskola és Gimnázium; mindkettõben
csak néhány pedagógus Montessori-végzettségû, vegyes életzkorú cso-
port csak az utóbbiban mûködik. 
76 Más alapítványi iskolák/programok is Rogers- szemléletûnek nevezhe-
tõk. Ilyen a tatai Színes Iskola, a veszprémi Kék Madár program.
77 A magyar Waldorf Szövetség adatai szerint .(Waldorf voltuk a Szövet-
ség minõsítéséhezt kötött).
78 Például a miskolci Lyukó-völgyben. (Miskolc legszegényebb szegleté-
ben), a gyerekek 70%-ának nincs lakcímkártyája; szinte mindannyian ci-
gányok, az iskola mégis olyan szakmai színvonalon mûködik, hogy mód-
szertani központként tartják számon.
79 A Gyermekek Háza állami iskola alternatív alap programja, a Kincske-
resõ Iskola állami iskola tagiskolája.
80 A bér csak az állam által elismert pedagógiai tevékenységek finanszíro-
zására elegendõ.
81 A két állami fenntartású alternatív iskola is alapítványt hozott lére,
hogy a kívánt költség-kiegészítést fogadni tudja.
82 A Waldorf- tanterv szerint 40, az ÉKP alapján 26, a Rogers- , Palánta-,
Kincskeresõ-, Meixner-, Humánus-iskola által kidolgozott „Rogers-tan-
terv” szerint a tantervet alkotó 5   iskola; .a Gyermekek Háza   és a Zöld
Kakas Általános Iskola pedig saját akkreditált tantervének   megfelelõen
tanít.
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Egyszer megkérdezték Mark Twaint, kit tart az emberiség
legnagyobb alakjának. Az író elgondolkodott, majd így
felelt: Napóleont és Helen Kellert. Napóleonról tanultunk,
de ki volt Helen Keller?

Helen Keller amerikai középosztálybeli házaspár gyer-
meke volt, aki ép érzékszervekkel, egészségesen szüle-
tett. Páréves korában azonban súlyosan megbetegedett,
és betegágyából siket-néma-vakon kelt fel. A gyerek éve-
kig csak vegetált, értelmét nem tudták megközelíteni. Ez
mindaddig így ment, amíg egy elhivatott és elszánt neve-
lõ nem került a házhoz, Miss Sullivan. A nevelõnõ elha-
tározta, hogy elindítja a gyermek értelmi fejlõdését. Az
elsõ szó, amit megpróbált vele megértetni a „water” (víz)
szó volt. Megfogta a kislány karját, a vízcsap alá tartotta,
és igen hegyes ceruzával finoman a karjába pontozta a
„water” szót. A továbbiakban ez bevált fogásává lett, s
késõbb, amikor a gyerek már iskolába is járhatott, sõt!
évek múlva egyetemre, ez volt a legfontosabb technikája
a tanulásnak: a tanárnõ neveltje mellett ült, és nagy se-
bességgel pontozta karjába a hallottakat. 

A kezdet persze nem volt könnyû. Sok gond és félreér-
tés akadt az elvont, összetett fogalmakkal. Például a kis-
lány édesapja gyakran ment vadászni, s az elejtett állat
annak rendje s módja szerint a konyhára került. Amikor
Helen nagyapja meghalt, a kislány egészen magától érte-
tõdõen kérdezte meg: kap-e belõle ebédre. Ez a kérdés
azt jelzi, hogy a gyereknek és nevelõjének nemcsak az ér-
zékszervi fogyatékosságot magát kellett legyõzniük, ha-
nem kognitív tanulással kellett mindazt pótolniuk, amit
ép érzékszervek birtokában a spontán, a szociális tanulás
folyamatában mintegy észrevétlenül sajátítunk el. Erõfe-
szítéseik azonban rendkívül eredményesek voltak, a lány
érettségi vizsgát tett, egyetemet végzett, és ismert írónõ
lett. S ami akkoriban igazi szenzáció volt, elõadásokat
tartott – fogyatékosok intézetében is tanulságul –, mert
még beszélni is megtanult. 

Helen történetéhez még valami hozzátartozik. Ami-
kor Mark Twain a fentebb idézett választ megadta, el-
gondolkodott, majd így szólt: Lehetséges, hogy a sorrendet
fel kell cserélni.

Se szeri, se száma az emberiség történetében azoknak
az eseteknek, amikor kedvezõtlen adottságokat legyõzve
születtek kimagasló teljesítmények. Azonnal eszünkbe
jut a dadogóból lett szónok Demoszthenész, a sánta világ-

utazó Vámbéry, a félkezû zongoravirtuóz Zichy. De nem
kell a kimagasló tehetségek körében kereskednünk, a
hétköznapok is megtermik a maguk csodáit. Sok millió-
an láthatták a tévében azt a fiatalasszonyt, aki kezek hí-
ján mindent a lábaival csinál: tûbe fûz, gombot varr, ke-
nyeret szel, sminkeli magát, röviden: teljes értékûen el-
látja családját és magát.

Ismeretes és vitatott a képességek veleszületett voltá-
ról szóló felfogás (egyik gyakran szereplõ képviselõje volt
Czeizel Endre). Az örökléselvûekkel szemben a szociali-
záló irányzat a fejleszthetõséget, a társadalom és a tevé-
kenység szerepét hangsúlyozza. Az elõbbi példák is a ké-
pességek fejleszthetõségérõl szólnak, sõt többrõl! A pszi-
chológia megkülönbözteti az adottság és a képesség fo-
galmát. Adottságokkal születünk, a képességeket szerez-
zük. Az adottságok az ember veleszületett fizikai, kémiai,
biológiai tulajdonságai. A képességek az adottságokra
épülve az adekvát tevékenységek nyomán fejlõdnek. Az
elõbbi példák azt mutatják, hogy még az adekvát adottsá-
gok híján is kialakíthatók magas szintû képességek akarat,
szorgalom, kitartás és megfelelõ módszerek eredményekép-
pen. 

Az eddig említett példák a képességfejlesztésre egye-
diek, bár sokkal gyakoribbak, hogysem kivételnek, külö-
nösnek tekinthetnénk azokat. Eredményes képességfej-
lesztésre azonban a tömeges oktatásból is hozhatunk pél-
dát. Egy tanulmányomban (Fejlesztõ Pedagógia, 1990.
december, 29–34.) az ún. intenzív-variációs tanuláspszi-
chológiai rendszer hatásáról független mérés alapján szá-
moltam be. Eszerint a mért tanulók (n = 239) az olvasá-
si képesség szintjét mérõ itemek (tudáselemek) 66,6%-
át teljesítették jobban az országos eredményeknél, a ma-
tematikai képességeket mérõ itemek esetében pedig
73,4%-át teljesítették jobban. Ami a matematikai ké-
pességek egyik területét, a számolási rutint illeti: a variá-
ciós rendszerben tanulók 100–300 (!) százalékkal nyúj-
tottak jobb teljesítményt, mint az ország tanulói.

Mind az egyéni sorsokban, mind a tömegoktatásban
találunk természetesen számos további példát az ered-
ményes fejlesztésre. Az eredményességnek azonban az az
elsõ feltétele, hogy feladjuk a képességek megváltoztat-
hatatlanságáról szóló álláspontunkat. Ez a nézet tudato-
san-tudattalanul lépten-nyomon felbukkan. Az iskolá-
ban gyakran halljuk: X. Y. rossz képességû, a testvérei is

Demeter Katalin Pszichológia 
a tanítási órán 11.
A képességek fejleszthetõségérõl
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azok; N. N. ragyogó matematikus, ezt az apjától örököl-
te. Egyszer falun, ahol a tanító generációkat tanít, hallot-
tuk a következõ „értékelést”: Hülye vagy, fiam, Kovács, az
apádat is tanítottam, az is hülye volt. A magas pedagógia is
gyakorta elárul örökléselvûségre utaló nézeteket: Min-
den tanuló jusson el képességei maximumához. Az ilyen cél-
kitûzések azt sugallják, hogy a képesség veleszületett,
amely egy életre „adagolva” van, mintha a képességnek
volna tehát maximuma!

A képességek megváltoztathatatlanságáról (vagy cse-
kély mértékû befolyásolhatóságáról) szóló tétel veszélye
elsõsorban abban van, hogy a tanulókat óhatatlanul e
nézetnek megfelelõen neveljük. A gyengének ítélt tanu-
lót alacsony szintû, a jónak ítélt tanulót magas szintû te-
vékenység elé állítjuk. Így a gyenge gyenge marad, a jó

gyorsan fejlõdik. Ezzel eredeti álláspontunk látszik igazo-
lódni. Fel sem merül, hogy nem öröklött tulajdonságok,
hanem a gyerek által kifejtett tevékenység tette meg a
maga hatását. 

Az eredményes képességfejlesztés feltétele még, hogy
a tanulót soha ne mentsük fel az érdemi, az egyéni erõfe-
szítést igénylõ feladatok alól; hogy a képességhierarchiá-
nak megfelelõen gyakoroltassuk mind az elemi, mind az
összetett feladatokat; hogy a tanuló direkt differenciálás
nélkül társaiéval azonos feladat- és problémasorokon
dolgozzék; hogy ne minõsítsünk idõnek elõtte, csak fej-
lesztõ értékelést alkalmazzunk; hogy a tanuló érvénye-
síthesse tanuláspszichológiai sajátosságait. Hátra van
még több tucatnyi feltétel. Ezeket további írásaimban fo-
galmazom meg.

! ! !

Szegfû Mária A mondat megértése
a grammatikai megoldások
függvényében (1.)

A tankönyvi szövegek nyelvezetének sajátosságaival szá-
mos tanulmány foglalkozik. Közülük azokhoz kapcsoló-
dom, amelyek a mondat megértésének feltételeit elem-
zik, az ezt befolyásoló tényezõket tárják fel. A szakiroda-
lom ilyen tényezõkként leginkább a terjedelmüket, vala-
mint az egyszerû vagy összetett jellegüket emeli ki és vizs-
gálja. A nyelvtani szerkezetek, szerkesztésmódok, azaz a
különbözõ szintaktikai megoldások (névszói állítmány,
névmások, igenevek stb. alkalmazása) szerepe ez idáig
kevesebb figyelmet kapott.

A mondat – ezáltal a szöveg egészének – megértéséhez
elsõrendû fontosságú a grammatikai szerkezetek, szer-
kesztésmódok ismerete. Külföldi kutatási eredmények
szerint a mondat megértését jobban befolyásolja a nyelv-
tanszerûség (az összhang a nyelvtani szabályokkal), mint
a szemantikai helyesség (a legpontosabb jelentésû sza-
vak használata) (idézi Pléh Csaba, 1998. A mondatmeg-
értés a magyar nyelvben. Osiris Kiadó, Budapest. 30–31.
o.). Említést érdemel még két további, szintén külföldi
kutatásokra alapozott megállapítás, melyeket Crystal

idéz. Az egyik szerint egyes nyelvtani szerkezeteket csak
10-11 éves korukra sajátítanak el a gyermekek. A másik
szerint a kutatók felismerik, hogy az iskolai nyelvi köve-
telmények túl magasak, ez pedig bármely tantárgyat te-
kintve nehézséget okoz az ismeretek elsajátításában. (A
nyelv enciklopédiája. 1998. Osiris Kiadó, Budapest. 306.
o., 313. o.) Nálunk a nyelvtani szerkezetek, szerkesztés-
módok alkalmazását még kevéssé befolyásolja az, hogy
mely korosztály számára készül a szöveg, azt feltételez-
zük, hogy az iskolába kerülõ gyermek teljes mértékben
birtokában van az anyanyelvének (kivéve a szókincset). 

A fentieket (is) figyelembe véve kimondhatjuk, hogy
a tankönyvek szintaktikai megoldásai nem mindenben
illeszkednek az adott tanulói korosztály anyanyelvi is-
mereteihez. Azzal együtt érvényes ez, hogy kétségtelen a
tankönyvírók törekvése az egyértelmû fogalmazásra, ám
ez gyakorta formai egyszerûségben mutatkozik meg: pl.
indokolatlanul rövid, sokszor hiányos mondatok, az ösz-
szetett mondatok kerülése stb., ez pedig nem segíti, ha-
nem ellenkezõleg, nehezebbé teszi az értelmezést.
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A vizsgálat és összesített
eredményei

A 3. osztályos tanulókkal végzett vizsgálat célja annak
felmérése volt, hogy az általam kiválasztott néhány gram-
matikai szerkezet, szerkesztésmód mennyiben befolyásol-
ja a mondat, a szöveg megértését. Bebizonyosodott, hogy
a grammatikai szerkesztés (tartalmi változtatással nem
járó) átalakításával a mondat megértése nemcsak köny-
nyebbé és pontosabbá, hanem gyorsabbá is tehetõ. – Ter-
mészetesen nyilvánvaló, hogy a szöveg teljes tartalmi fel-
dolgozása egyéb tényezõktõl is függ: pl. a valóságismeret-
tõl, a szakszavak elõfordulásától; a szemléltetõ ábrák meg-
értést segítõ szerepe szintén vitathatatlan, de most ezeket
figyelmen kívül hagytam, hiszen vizsgálatom kifejezetten
a nyelvtani szerkezetek értelmezésére irányult.

A munkám során alkalmazott eljárást többféle cél-
lal is alkalmazhatják a pedagógusok. Felhasználhatják
az ismeretek szóbeli feldolgozásakor, saját feladatlap
szerkesztésekor, illetve szerepet kaphat a gyengébb
anyanyelvi képességû vagy a tanulási nehézséggel küz-
dõ tanulók felzárkóztatása, fejlesztése kapcsán.

A megfigyelt grammatikai jelenségek, szerkezetek ki-
választásában gyakorlati (tanulókra, ill. tankönyvekre
vonatkozó) tapasztalataimból indultam ki, melyeket a
nyelvtudomány (nyelvelsajátítás; nyelv és gondolkodás;
alkalmazott, leíró és történeti nyelvészet), a pszicho-
lingvisztika (mondatmegértés) és a fejlõdéslélektan
(kognitív funkciók) ide vonható megállapításaival is ösz-
szevetettem, alátámasztottam.

Egy 3. osztály számára készült tankönyvbõl választot-
tam az elemzés szövegét. Ennek átalakításával hoztam
létre a nyelvezetét tekintve könnyebbet, az A változatot,
ügyelve arra, hogy egy-egy adott mondatban csak egyet-
len grammatikai jelenséget érintsen az eltérés; az eredeti
szöveg, a nehezebb, a B változat. 24 tanuló munkáját
dolgoztam fel, közülük 11 fõ a könnyebb, 13 fõ a nehe-
zebb szövegváltozatot kapta. A két csoport a tanulók
anyanyelvi képességei szerint egyenértékû. A kétféle szö-
veg terjedelme szintén azonosnak mondható: 24, ill. 21
sornyi, melyekhez azonos kérdések tartoztak 22 item-
ben; összesen 528 választ dolgoztam fel.

A vizsgálat általános tapasztalatai és összesített ered-
ményei is tanulságosak. A rendelkezésre álló idõben (45
perc) a könnyített, A változat feladatait (242 válasz/11
fõ) hat tanuló oldotta meg szinte hibátlanul, a B-ét (286
válasz/13 fõ) csupán kettõnek sikerült; az A feladatlap
kitöltését egy, a B-t viszont három tanuló nem tudta be-
fejezni.

Az A változatban a helyes válaszok aránya 58%, a
helyteleneké 15%. A B változatban 42%-nyi a helyes,
28%-nyi a helytelen válaszok aránya, ami majdnem két-
szerese az A csoporténak. Külön kezeltem a részben he-
lyes válaszokat. Ezek nem mutatnak számottevõ eltérést
a két csoportot összehasonlítva (22%, ill. 19%), viszont
ha összevonjuk a helytelen válaszokkal, igen tanulságos
az eredmény. Így az A esetében a részben helyes és a hely-
telen válaszok együttes aránya (37%) is kisebb, mint a
helyes válaszoké; a B-ben a részben helyes és helytelen
válaszok együttes aránya (47%) meghaladja a helyese-
két. A hiányzó válaszok aránya 5%, ill. 11%, ebben nyil-

vánvalóan közrejátszik az is, hogy a B változatot többen
nem tudták befejezni. (1. grafikon)

Az eredmények grammatikai
szerkezetenként

Egy-egy adott grammatikai szerkezetre, szerkesztés-
módra jellemzõen több kérdés vonatkozott, így a levont
következtetések megbízhatóbbak. Szerkezetenként is-
mertetem, hogy miért választottam az adott szerkezetet,
mire irányult a megfigyelés, valamint azt, hogy az ered-
ményeket mely (nyelvelsajátításbeli, kognitív, illetve
pszicholingvisztikai) tényezõk és hogyan befolyásolhat-
ták. Több esetben lehetett tapasztalni, hogy a tanulók
azért adtak helytelen választ, mert figyelmük a megoldás
során inkább csak a szûkebb mondatkörnyezetre terjedt
ki, a tágabbra kevésbé. Ugyancsak jó néhány téves válasz
magyarázható azzal (is), hogy a tanulókat – legalábbis
esetenként – a valóságismeretük még nem segíti a tartal-
mi feldolgozásban, pusztán a nyelvi információ pedig
nem volt elegendõ számukra a pontos értelmezéshez.
Ezen okokat külön nem mindig említem a megoldások
hátterének elemzésekor.

A grafikonok az adott nyelvtani szerkezettípusra vo-
natkozó összesített eredményeket mutatják.

1. Hiányos mondatok
Hiányos mondatok (a kiegészítendõ feladatok nem

tartoznak ide!) rendszeresen elõfordulnak bármilyen jel-
legû szövegben. Alkalmazásuk sok esetben indokolt, hi-
szen a hiányos mondatok értelme a szövegkörnyezet
alapján teljessé válhat, például: – Megvettem az ajándé-
kot. – Becsomagoltad? – fölösleges is újra kimondani az
ajándékot szót. Bizonyos keretek között, amennyiben a
megértést nem zavarják, van tehát létjogosultságuk. Ar-
ra is van azonban bõven példa, tankönyvi szövegekben
is, hogy pusztán azért jelenik meg a hiányos mondat, hogy
a lehetõ legrövidebb formában fogalmazzuk meg a mon-
danivalót, akár az egyértelmûség kárára is – ez már ter-
mészetesen nem fogadható el okként.

A hiányos mondatokra irányuló kérdésekkel az mér-
hetõ fel, hogy a tanulók számára érzékelhetõ-e a mondat
hiányos szerkezete, tehát keresik-e a kiegészítést, vala-
mint az, hogy a hiányos mondat pontosan kiegészül-e a
szövegkörnyezet alapján. 

A válaszokat összesítve az arányok a következõkép-
pen alakultak: az A csoportban 73%-nyi (16) helyes vá-
lasz született, a B-ben ennek kevesebb, mint a fele 31%
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(8). Ennél is szembetûnõbb a különbség a helytelen vála-
szokat nézve: az A változatban ezek aránya 14% (3), a B-
ben 50% (13). (2. grafikon)

Részeredmények kérdésenként. (A kérdésekhez a szö-
vegbõl a vonatkozó bekezdést idézem.)

a) Kérdés:Mit hálóznak be megvastagodott fõerek és
oldalerek?

Válasz: a káposzta leveleit

A (könnyített) szövegváltozat
Fontos táplálékunk a fejes káposzta is. Raktározó leveleit

fogyasztjuk, amelyek egymásra borulnak, húsosak. Megvas-
tagodott fõerek és oldalerek hálózzák be õket. Az ilyen levelet
fõeres levélnek nevezzük. A levelek a torzsán helyezkednek
el, ami a káposzta vastag, rövid szára.

B (eredeti) szövegváltozat
Fontos táplálékunk a fejes káposzta is. Egymásra boruló

húsos, raktározó leveleit fogyasztjuk. Levelei vastag, rövid
száron, a torzsán helyezkednek el. Megvastagodott fõerek és
oldalerek hálózzák be. Ezért fõeres leveleknek nevezzük õket.

Az A szövegváltozatban szerepel a tárgy, bár névmás
fejezi ki (õket), de a mondat elõzménye világos értelme-
zést biztosít. A B változatban nem szerepel a tárgy, és to-
vábbi nehézséget okoz, hogy a torzsa definíciója beékelõ-
dik a levelek tulajdonságainak leírása közé, így akár a
torzsára is vonatkoztatható az állítás, itt egyértelmûen
értelemzavaró a tárgy hiánya.

Az A csoportban 64%-nyi (7) helyes válasz fordul elõ,
a B-ben csak 15%-nyi (2); a helytelenek aránya 9% (1),
ill. 61% (8). A B szövegbõl a tanulók szempontjából – bi-
zonyos értelemben – indokolhatóan került a válaszok
közé a torzsát öt esetben (38%), mivel nem jelzi nyelvi
eszköz az alany/tárgy váltását, s a jelek szerint a valóság-
ismeretükre sem tudtak hagyatkozni. A mondat egyéb
kiegészítéseként a káposztát, a káposzta húsos részét vá-
lasszal is találkozunk.

b) Kérdés: Mit tudtál meg a fokhagymáról? Rokona a
…………..……… 

Válasz: vöröshagyma

A (könnyített) szövegváltozat
Sokféle ételünkhöz használjuk a vöröshagymát. Életfon-

tosságú ásványi anyagokat és sok vitamint tartalmaz. Ennek
is húsos, egymásra boruló, raktározó leveleit fogyasztjuk, de
ezek a föld alatt nõnek. A vöröshagyma rokona a szintén aro-
madús fokhagyma, amelynek gyógyító ereje, betegséget meg-
elõzõ hatása van.

B (eredeti) szövegváltozat
Sokféle ételünkhöz használjuk a vöröshagymát. Életfontos-

ságú ásványi anyagokat és sok vitamint tartalmaz. Húsos, egy-
másra boruló, föld alatti raktározó leveleit fogyasztjuk. Rokona
a gyógyító erejû, betegséget megelõzõ, aromadús fokhagyma.

Az A szöveg teljes mondatot tartalmaz, a B-bõl hiány-
zik a birtokos (vöröshagyma), amely két mondattal ko-
rábban van megnevezve.

A mondat kiegészítése az A csoportban 82%-osan (9)
sikerült, és mindössze 18%-nyi (2) helytelen válasz szü-
letett. A B változatban a válaszok 46%-a (6) helyes, 38%-
a (5) helytelen. A hibás válaszok: fokhagyma (2), gyógyí-
tó erejû (2), gyógyító ereje (1) arra is felhívják a figyelmet,
hogy a tanulók egy része nehézségekkel küzd a transzfor-
málás (a nyelvtani szerkezetek megfeleltetése) terén, ill.
a tartalmi ellenõrzés nehézségei miatt – mondhatni –
csupán formai kiegészítést végez, azaz a hívószó mondat-
környezetét másolja le. 

Az eredmények azt támasztják alá, hogy az adott
életkorban a hiányos mondatok a tanulók jelentõs há-
nyadát akadályozzák a mondat értelmezésében, többen
nem érzékelik a hiányos voltát sem, ugyanabban a mon-
datban keresik a választ, amelyikben a hívószó szerepel.

2. Névmások
A névmások a szöveg szintjén igen fontos nyelvtani

kapcsolóelemek, utaló, helyettesítõ funkciójuk ismerete
elengedhetetlen a tartalmi összefüggések feltárásához.

A névmásokkal kapcsolatban arra kerestem választ,
hogy a) a névmás funkciója egyértelmû-e a tanulók szá-
mára, b) mely fogalomszónak feleltetik meg a névmást,
c) a megfeleltetés pontosságát befolyásolja-e a többszöri,
láncszerû névmáshasználat?

A két kérdésre összesítve az A változatban a válaszok
73%-a helyes, a B-ben 27%-a (16, ill. 7 eset); az A-ban
nem fordult elõ helytelen válasz, a B-ben 35%-nyi az ará-
nyuk (0, ill. 9 eset). (3. grafikon)

Részeredmények kérdésenként
a) Kérdés: Sorold fel, milyen táplálékokra van szükségünk

ahhoz, hogy egészségesek legyünk!
Válasz: gabonafélékre, húsra, tejre, tojásra, zöldségfélékre

A (könnyített) szövegváltozat
A konyhakertben termesztjük azokat a tápláléknövénye-

ket, amelyeket a konyhában dolgozunk fel. A zöldségfélék fon-
tos alapanyagai napi étrendünknek. A szervezetünknek nem-
csak gabonafélékre, húsra, tejre, tojásra van szüksége ahhoz,
hogy egészségesek legyünk, hanem zöldségfélékre is. Ezek
ugyanis bõven tartalmaznak ásványi anyagokat, vitaminokat
és növényi rostokat, amik az életünkhöz nélkülözhetetlenek.
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B (eredeti) szövegváltozat
A konyhában feldolgozható tápláléknövényeket a konyha-

kertben termesztjük. A zöldségfélék napi étrendünk fontos
alapanyagai. Ahhoz, hogy egészségesek legyünk, a gabonafé-
lék, a hús, a tej és a tojás mellett ezekre is szüksége van szer-
vezetünknek. Ezek bõven tartalmazzák az életünkhöz nél-
külözhetetlen ásványi anyagokat, vitaminokat és növényi
rostokat.

A válasz megfigyelt eleme a zöldségfélékre szó, amely az
A változatban megjelenik fogalomszóként, a B-ben vi-
szont névmás (ezekre) helyettesíti (az elõzõ mondatban
olvasható a fogalomszó).

A két csoport válaszait összehasonlítva feltûnõ eltéré-
sek láthatók. Az A csoportban a válaszok 54%-ában sze-
repel a zöldségfélék szó, a B-ben mindössze 15%-ában (6,
ill. 2). A B megoldásait elemezve lényeges jellemzõ, hogy
a válaszok zömébõl (77%, 10 eset) csak a zöldségfélékre
maradt ki, azaz a névmással jelölt tartalmat nem vették
figyelembe; az A csoportban ez csupán két esetben for-
dult elõ (18%). A B csoport eredménye ismét arra enged
következtetni, hogy a tanulók számára a nyelvi formák
transzformálása még nem alkalmazás szintû eljárás a szö-
veg értelmezésekor.

b) Kérdés: Egészítsd ki a mondatot! Melyik táplálékfélérõl
állítja ezt a szöveg?

A … bõven tartalmaznak ásványi anyagokat, vitamino-
kat és növényi rostokat.

Válasz: zöldségfélék

Az elõzõ kérdéshez idézett bekezdés tartalmazza a választ.
Mindkét szövegváltozatban névmás (ezek) áll a vá-

laszként várt fogalomszó helyén; az A szövegben az elõzõ
mondatban, közvetlenül a névmás elõtt található a foga-
lomszó, a B-ben viszont az elõzõ mondatban is névmás
(ezekre) helyettesítette.

Jelentõs a különbség a válaszok megoszlását tekintve: az
Aváltozatban a helyes–helytelen válaszok aránya 91%–0%
(10–0 eset), ezzel szemben a B-ben 38%–61% (5–8).

Az eredmények egyértelmûen azt tanúsítják, hogy –
bár a névmás helyettesítõ funkciója világos – az egymást
követõ kétszeri névmáshasználat lényeges mértékben
megnehezíti a tartalom feldolgozását. A helytelen vála-
szok közt található a szervezetünk (2), a növények (2), táp-
láléknövény, tejtermékek, tartalmazzák (!), gabonafélék. Kü-
lönös figyelmet érdemel a szervezetünk szó elõfordulása,
ugyanis ez a névmáshoz legközelebbi fogalomszó az elõzõ
mondatban – ez pedig arra utal, hogy a tanuló formális
alapon nevezi meg a névmással helyettesített fogalom-
szót, a tartalmi helyességet nem/nem tudja ellenõrizni.

A névmásokra vonatkozóan elmondható, hogy bár
utaló/helyettesítõ funkciójukkal többnyire tisztában
vannak a tanulók, még semmiképpen sem készségszintû
az alkalmazásuk. A névmással kifejezett fogalomszó
azonosítása bizonytalan, a többszöri névmáshasználat
pedig egyértelmûen gátolja a szöveg értelmezését.

(A tanulmány 2. részét az októberi számban tesszük köz-
zé. A szerk.)

! ! !

G. Gõdény Andrea

Ha hajót akarsz építeni, ne azzal kezdd,
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… ? (2.)
Olvasva tanulni

A tanulás (iskolai keretek között mindenképp) megha-
tározóan olvasva tanulást jelent ma is, amit az alsó tago-
zatos szövegfeldolgozás keretében alapozunk meg. A
PISA-eredmények1 az alapozás hatékonyságára is árnyé-
kot vetnek némiképp, noha a tizenöt éves korosztály szö-
vegértési teljesítményére vonatkoznak. Igaz ugyan, hogy

a tízévesek szövegértését mérõ PIRLS-vizsgálatokon
rendre jobban szerepelnek a diákok, mint a PISA felmé-
résein,2 ami a szövegértés fejlõdésének az 5–6. évfolya-
mon való megtorpanására enged következtetni; ám alig-
ha dõlhetünk hátra elégedetten az alsó tagozat vonatko-
zásában, hiszen a 9–10 évesek mérési eredményeiben is
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megfigyelhetõek olyan jelenségek, amelyek kihatnak a
késõbbi problémákra, és negatívan befolyásolják a tanu-
lási képességek alakulását.

A PIRLS-vizsgálat az olvasni tanulás tanulási célú ol-
vasássá válásának folyamatára fókuszál, szövegértés-fo-
galma lényegében megegyezik a PISA-mérésével, hiszen
az egyén és a társadalom számára fontos írott szövegek
megértéseként, ill. különbözõ eljárások, stratégiák és
készségek együttes használataként határozza meg azt. A
szövegértés közösségi, személyes és tanulással kapcsola-
tos komponenseit mindkét vizsgálat hangsúlyozza; any-
nyiban különbözve egymástól, hogy míg a PISA a társa-
dalomban való részvétel eszközeként értelmezi a fogal-
mat, a negyedikesek esetében az iskola(osztály) és a csa-
lád a hangsúlyos olvasóközeg.

A PIRLS-vizsgálat különbözõ gondolkodási mûvele-
tek végrehajtását igénylõ kérdésekkel méri az élmény-
szerzõ (irodalmi élményszerzés céljából íródott) szöve-
gek, valamint az információszerzõ (információszerzés és -
felhasználás céljából íródó) szövegek megértésének mi-
nõségét. Az élményszerzõ szövegek közül kerek, egész,
zárt történetek vagy hosszabb (narratív) mûvek részletei
szerepelnek, illusztrációkkal kiegészülve. A feladatok
megkívánják a kép és szöveg viszonyának értelmezését
is. Az információszerzõ szövegek között van természet-
tudományos, életrajzi és útmutató jellegû, amelyekhez
illusztrációk, fotók, térképek, szövegdobozok, listák és
táblázatok kapcsolódnak – tehát folyamatos és nem fo-
lyamatos szövegek értelmezését, egymásra olvasását is
igénylik a feladatok, amelyeknek a megoldásához szük-
séges gondolkodási mûveletek négy nagyobb csoportba
sorolhatók: konkrét, explicit információk felismerése és
visszakeresése; egyenes következtetések levonása; ada-
tok és gondolatok értelmezése, összefoglalása; nyelvi,
tartalmi és szerkesztésbeli elemek mérlegelése, értékelé-
se.3

A PIRLS 2006 rámutatott, hogy 4. osztályos tanuló-
ink az élményszerzõ olvasmányokhoz képest lényegesen
gyengébben értik meg a tudományos jellegû szövegeket.
Bár a magyar tanulók eredménye mindkét szövegtípus
esetében a nemzetközi átlag felett volt, az információ-
szerzõ szövegek vonatkozásában 16 ponttal gyengébben
teljesítettek, mint az élményszerzõ szövegek tekinteté-
ben. A vizsgálatban részt vevõ országok közül Magyaror-
szág teljesítménye mutatta a legnagyobb különbséget a
két szövegtípust illetõen, ami elõrevetíti a PISA-
korosztály, ill. a TIMSS4 8. évfolyamos mérésében ta-
pinthatóvá váló problémákat. 

A PISA-mérések általánosan gyenge magyar teljesít-
ményében az is szerepet játszhat, hogy a tízévesek infor-
mációszerzõ szövegekben nyújtott eleve alacsonyabb
szintû szövegértési teljesítménye a magasabb iskolafoko-
zaton tovább romlik, mely romlás vélhetõen kihat a
gyenge matematikai és természettudományos kompe-
tenciateljesítményre, amit befolyásolhat az a tény is,
hogy miközben az 5. évfolyamtól kezdõdõen nem tarto-
zik a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsõdleges prefe-
renciái közé a különféle jellegû szövegek megértésének
fejlesztése, sajnálatos módon a tantárgyi tanulásnak sem
része az olvasásfejlesztés az adott tárgy szövegtípusaiban.
Azaz, miközben az irodalomtanítás elsõsorban az él-
ményszerzõ szövegekre fókuszál, az ún. ,,tudományos

tantárgyak” csak igénylik, de nem fejlesztik az informá-
ciószerzõ szövegek feldolgozásához szükséges kompeten-
ciákat. Beleértve ebbe a nyelvtant is, mely tárgy domi-
nánsan leíró grammatikai szemlélete korántsem javít a
helyzeten, ami nem pusztán a nyelvtan- és helyesírás-ta-
nítás vonatkozásában vet fel kérdéseket.5 Az 5. évfo-
lyamtól tehát a tantárgyi oktatás keretében úgy talál-
koznak jelentõs mennyiségû tudományos jellegû szö-
veggel a diákok, hogy komolyabb fejlesztés nem támo-
gatja ennek a szövegkorpusznak a megértését, feldol-
gozását, a tudásstruktúrába építés know how-ját; holott
az alsó tagozatos alapok láthatóan nem elegendõek a fel-
sõbb évfolyamok tananyagtanítási koncepciójának sike-
res kivitelezéséhez. Nem pusztán azért, mert az informá-
ciófeldolgozás vonatkozásában, a kivezetõ (információ-
ért való) olvasás fejlesztésében, így a tanulás tanításá-
ban, a gondolkodásfejlesztés egészében ott is mutatkoz-
nak hiányosságok; hanem azért is, mert képtelenség a
felsõ tagozatos tantárgyak tanulásának valamennyi tech-
nikáját elsajátíttatni alsó tagozaton, hiszen az életkori
sajátosságok mindenkor meghatározzák a fejlesztés, te-
vékenységvégzés lehetõségeit, a továbbfejlesztés min-
denképp szükséges volna. Ezt szolgálhatná pld. egy ,,ol-
vasásfejlesztõ” tantárgy az 5–6. évfolyamon, amelynek
bevezetésével a 2003/4-es tantervek próbálkoztak; ill.
nagyon sikeres eredményt hozott a szegedi egyetem olva-
sáskutatással, szövegértés-fejlesztéssel foglalkozó szak-
embereinek szövegfeldolgozó-képességeket fejlesztõ
programja, amelyet tizenhárom osztályban, háromszáz,
5–6. osztályos tanuló részvételével teszteltek. A maga-
sabb szintû gondolkodás fejlesztésének gyakorlataival és
a kooperatív tanulás módszerével operáló, a tankönyvi
szövegek megértésének technikáit elsajátíttató program
elvégzése után a kísérlet résztvevõi szignifikánsan job-
ban értették a szöveget és hatékonyabban tanultak, mint
a referenciacsoportok tanulói.6 Ez az eredmény az 5–6.
évfolyam olvasásfejlesztésének jelentõségére és lehetõ-
ségeire irányítja a figyelmet,7 beleértve a tantárgyi olva-
sástanítást; ám a tapasztalatok tanulsággal szolgálnak az
alsó tagozat vonatkozásában is, hiszen egyértelmûen jel-
zik, hogy a tanulás tanítása hatékonyabb tanulási
eredményt hoz. 

A tanulás tanulásának sikere nem csak a PIRLS és PI-
SA által mért kompetenciákkal, hanem a TIMSS által
mért teljesítménnyel is kapcsolatban áll, hiszen nem két-
séges, hogy a szövegértés, a gondolkodás fejlettsége és a
tanulás minõsége összefügg; a matematikai és természet-
tudományos kompetenciák pedig jelzésértékûek mind-
ezek vonatkozásában. A 2011-es év kiemelt jelentõségû
a mérések történetében, mivel egybeesett a PIRLS és
TIMSS adatfelvétele, így a 4. évfolyamon három terület-
rõl egyszerre érkeztek adatok, amelyek azt mutatták,
hogy a 4. évfolyamon a magyar tanulók természettudo-
mányi eredményei is jónak mondhatók – 2003 óta a leg-
jobban teljesítõ európai diákok között vannak. A mate-
matikaeredmény a leggyengébb a három terület közül,
diákjaink alig haladták meg a skálaátlagot. Ám amíg ko-
rábban a 8. évfolyamos magyar diákok a legjobbak közé
tartoztak a TIMSS-mérésben; 2011-ben nyolcadikos ta-
nulóink eredménye matematikából 12, természettudo-
mányból 17 ponttal esett vissza, míg Oroszország és Finn-
ország az európai élvonalba került. A magyar eredmé-
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nyek a kémián kívül minden tartalmi területen romlot-
tak, és valamennyi kognitív mûveletben, mindkét nem
esetében és az összes képességszinten hátrébb végeztek
diákjaink a korábbiakhoz képest. A tendenciák iránya és
a visszaesés mértéke aggasztó.8

A 2015-ben napvilágot látott PISA-eredmények kap-
csán Radó Péter bemutatja, hogy a magyar közoktatás
minden évben több mint 25 ezer fõvel növeli a funkcio-
nális analfabéták számát, közel ugyanennyi alapvetõ ter-
mészettudományos készségekkel sem rendelkezõt bocsát
ki a felnõtt életbe, s több mint 26 ezren alapvetõ mate-
matikai készségek nélkül lépnek ki a kapuin. Ijesztõ be-
legondolni, hogy minden harmadik 15 éves fiú funkcio-
nális analfabéta; s évente több mint 17 ezer olyan tanuló
kerül ki a közoktatásból, akik nem rendelkeznek a tanu-
láshoz, munkához szükséges minimális tudással és képes-
ségekkel sem; miközben az Unió 2020-ig tartó munka-
programja célul tûzte az alulteljesítõk 15 százalék alá
csökkentését. Csekély (és sekély) vigasz, hogy az EU egé-
sze sem került 2015-ben közelebb a cél teljesítéséhez.
Ám korántsem áll olyan távolságra tõle, mint amilyen
reménytelennek tûnik a magyarországi minõségromlás
visszafordítása 2020-ig.9 Nem kétséges azonban, hogy a
tendencia megállítása/visszafordítása elemi érdekünk; s
a folyamat elindításával nem várhatunk. Az alsó tagozat
sokat tehet ennek érdekében a tudományos jellegû/in-
formációtartalmú szövegek megértésének javításával,
az információszerzés, -ellenõrzés és feldolgozás képes-
ségének intenzív fejlesztésével, a tanuláshoz való pozi-
tív attitûd kiépítésével, az önálló ismeretszerzés igé-
nyének és képességének kifejlesztésével, s a minden-
nek alapját képezõ magasabb szintû gondolkodás10 fej-
lesztésével – így a lifelong learning hatékony megalapozá-
sával. Az élethosszig való tanulás elengedhetetlen egy
olyan világban, amelyben az elõrejelzések szerint a mai
munkahelyek tíz éven belül semmivé lesznek, s a mai kis-
iskolások 65 százalékának olyan munkája lesz, ami ma
még egyáltalán nem létezik; s amely világban mire a diá-
kok eljutnak az egyetem utolsó évéig, az elsõévesként
megtanult anyagnak a fele elavulhat.11

A pozitív elmozduláshoz nélkülözhetetlen a tanulás,
tudásszerzés/-építés és megosztás örömének tapaszta-
lata/képessége. Mindez felveti a kritikai gondolkodás
intenzív fejlesztésének szükségességét, mely képesség az
internetkorszakban túlértékelhetetlen. Hiányában el-
képzelhetetlen a különbözõ médiumokon keresztül ránk
zúduló információözön értelmezése, szelekciója és érté-
kelése. Kritikai gondolkodás nélkül folyamatosan ki va-
gyunk téve mások befolyásoló szándékainak; anélkül,
hogy képesek volnánk kivonni magunkat e hatás alól.
Az internethasználat pillanatok alatt elérhetõvé teszi az
információt, de a begyûjtött információözön csak anali-
tikus (kritikus és logikus) gondolkodással építhetõ rele-
váns tudássá. Knausz Imre a kritikai olvasás jelentõségé-
rõl írva Mûveltség és demokrácia címû munkájában figyel-
meztet rá, hogy nem elegendõ a kritikai olvasás képessé-
gére megtanítani a fiatalokat, hiszen a szöveggel szembe-
ni kritika csak másik szövegre, szövegekre támaszkod-
hat.12 Szövegkritikai képesség híján aligha tekinthetõ
bárki gondolkodó embernek, tehát gondolkodó állam-
polgárnak. Diákjaink kritikai gondolkodóvá és aktív ta-
nulóvá válása azonban nem automatikus. Ennek feltéte-

le az információval való találkozás/feldolgozás öröme és
tapasztalata, a feldolgozás mikéntjének elsajátítása; an-
nak megtanulása: miképp hasznosítható, hogyan építhe-
tõ be a saját tudásstruktúrába az új tudás, hogyan alakít-
ható használható tudássá önmagunk számára. Eközben
nemcsak tudatos és módszeres kritikai elemzést kell vé-
gezni, hanem az elemzés állandó újragondolását is. Már-
pedig az analitikus gondolkodás nem erõssége a net-
generációknak; hiszen az írásbeliség napjainkban zaj-
ló háttérbe szorulása13 az analitikus, logikus gondol-
kodás gyengülésével jár.14 A digitális eszközök használa-
ta a vizuális feldolgozást és az intuíciót fejleszti inkább,
azaz a bal agyfélteke helyett az információkat egyidejûleg
értelmezõ jobb félteke válik dominánsabbá, ami a térbe-
li, vizuális gondolkodásért, zeneértésért, képzeletért és
humorérzékért is felelõs. Ennek kiaknázása nagy lehetõ-
ségeket rejt magában; ám nem mondhatunk le a kritikai,
elemzõ gondolkodás képességérõl. Utóbbi fejlesztése, ill.
a két agyféltekét összekötõ kérges test erõsítése, a két
agyfélteke összehangolt és kiegyenlített mûködtetése ki-
emelt feladata az oktatásnak, ami a gondolkodásfejlesz-
tés mellett rendkívül fontossá teszi a mozgásos és mû-
vészeti tevékenységeket, a stratégiai táblás játékok be-
vonását, valamint az együttmûködésen alapuló társas
helyzetek létrehozását. Mindez rámutat a projektmód-
szerek, kooperatív tanulási formák alkalmazásának je-
lentõségére; de a literális tevékenységeknek olyan for-
mában való megõrzésének szükségességére is, amely von-
zó lehet az újabb generációk számára. Nem kétséges
ugyanis, hogy a literáció (az írás- és olvasáshasználat),
a gondolkodás és a tanulási képességek szoros össze-
függésben állnak.

Nem kétséges az sem, hogy a memória és az íráskészség
romlik a digitális eszközök használatával; viszont köny-
nyebben dolgozzák fel az eszközök használói a változó in-
formációkat, és gyorsabban hoznak döntéseket. Kifeje-
zetten hátrányos a szövegértés és olvasás vonatkozásá-
ban, hogy a képfogyasztás következtében nem fejlõdik
kellõen a belsõ képalkotó képesség; ill. komoly gondot
jelent a digitális eszközök használatával járó mozgás-
hiány, mert az egyensúlyrendszer ingerlése híján nem
alakul ki a neurológiai harmónia, és nem fejlõdik a kon-
centrált figyelem, ami újabb kérdéseket vet fel a tanu-
lással kapcsolatban.15 Ám a digitális világ és az újképko-
rszak sajátosságainak felismerése mérlegelésre készteti
a(z ön) reflexióra képes embert, s annak kidolgozására:
hogyan aknázhatók ki az új korszak elõnyei, és hogyan
építhetõk össze az elõzõ korszak jelenben is érvényes ha-
gyományaival. A jelenlegi iskolai praxis egyelõre kevés-
bé vesz tudomást a digitális bennszülöttek meglévõ, ill.
az elõzõ nemzedékekhez képest gyengülõ (változó) ké-
pességeirõl, a jelen új típusú tudáskoncepciójáról, az
újabb generációknak a tudáshoz és e tudás megszerzésé-
hez fûzõdõ viszonyáról;16 így gyakran problémát jelent
az iskolai tevékenységek jellege és mikéntje a gyerekek
számára, ill. a felkínált nyelvi anyag, tananyag, amivel
dolgoznia kellene a diákoknak.17 A tananyagot is prob-
lematizálja például Kálmán László fentebb említett írása,
amikor megjegyzi, hogy „… a 3–5. évfolyamban olyan el-
vont nyelvtani fogalmakat, jelenségköröket tárgyalnak
(szófaji osztályozás, „hangtörvények”, mondattípusok
stb.), amelyeknek a megértése messze meghaladja ennek
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a korosztálynak a képességeit, ráadásul a célja sem érthe-
tõ, nem világos, hogy milyen képességeket, készségeket
fejleszt.”18 Gondot jelent továbbá, hogy ritkán ágyazódik
a tudásszerzés játékba, ahogy a sorozat elsõ részében ki-
tértünk rá a Tanító elõzõ számában.19 A játékba ágya-
zottság hiánya azért is neuralgikus pontja az iskolázó-
dásnak, mert – ahogy Gyarmathy Éva rámutat, szintén a
Tanítóban megjelent írásában – ,,Az idegrendszer fejlõ-
dése 8–9 éves korig rendkívül erõteljes, és ekkor fejleszt-
hetõ a legjobban, de nem ekkor tanítható a legjobban.
Tanulásra készen majd ezután lesz, vagyis nagyjából a 3.
osztályban lehet elõször a módszeres tanulásra számíta-
ni. Minden szisztematikus tanulás, amit ennél korábban
akar az oktatás rányomni a gyerekekre, sokszorosan visz-
szaüt. Éretlen idegrendszerrel nem szabad megkezdeni
az olvasás, írás és számolás tanítását, viszont az ezekre
való felkészítésre nagy szükség van.”20

A problémakör része a kortárs és klasszikus szövegek
aránya az olvasmányanyagban;21 vagy a magasabb szintû
gondolkodást kiváltó kérdések és a tanulás tanulását cél-
zó gyakorlatok elõfordulása a taneszközökben, módsze-
res és tudatos alkalmazásuk az osztálytermekben; vala-
mint a kooperatív tanulási formák és a projektmódszerek
elterjesztésének kívánalma. Ahogy az is, hogy mennyire
vesszük figyelembe a literációs képességek alapozásának
és fejlesztésének szükségességét az új generációk köré-
ben,22 s hogy milyen volna az az olvasás- és írástanítás,
ami megfelel a koncentrált figyelemben gyenge és/vagy
mozgáskoordinációs problémákkal küzdõ alfa-generáci-
ónak. S vajon képes-e kihasználni egy olyan iskolai
praxis a generáció erõsségeit, amelyben ,,szitokszó-
nak” számíthat az internethasználat egy kiselõ-
adás/prezentáció/beszámoló elkészítésekor, (a) hivatko-
zott források ellenére?23 Mennyivel megbízhatóbb forrás
A kultúra világa24 napjainkban, mint a jól kezelt internet?
Egy olyan világban, amelyben már egy harmadik osztá-
lyos is képes lehet internetes források segítségével értel-
mezni és feldolgozni betegségét, s ezt a tudást osztálytár-
saival prezentáció formájában megosztani,25 kellõ ala-
possággal tanítjuk-e a tantervben egyébként megkívánt
médiatudatosságot, ha nem használtatjuk a digitális mé-
diumokat ott és ahol lehet, megragadva minden alkal-
mat a kritikai gondolkodás fejlesztésére? A kritikai gon-
dolkodás és az olvasva tanulás megalapozását kétségkí-
vül a gondolkod(tat)ó szövegfeldolgozás osztálytermi
gyakorlattá tételével kezdhetjük el…
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Vajon hogy lehet az, hogy az iskolába lépõ gyerekek
nagy része néhány hét alatt elveszíti érdeklõdését a be-
tûk és az olvasás „tudománya” iránt, pedig többségük
számára óvodásként még ez tûnik a legvonzóbbnak az is-
kolában?

Vajon kötelezõek-e 
a „kötelezõk”?

Ezekre a kérdésekre próbálunk választ adni röviden
ebben az írásban. Nem is válaszokat, csupán gondolato-
kat, amelyek újabb kérdésekre sarkallhatják az olvasót, a
gyakorló pedagógusokat. 

Az olvasáshoz szükséges feltételek: az anyanyelv-elsa-
játítás szintjei, az életkornak megfelelõ nyelvi tudatos-
ság. A nyelvi tudatosság megnyilvánul a nyelvi kompe-
tenciában. A nyelvi kompetencia a személyiség része, te-
vékenységben nyilvánul meg (Nagy J, 2007). Tapasztal-
hatjuk, hogy az olvasási tevékenység és alkotóelemei
rendszerint akaratlagosan és céltudatosan mennek vég-
be, de egy bizonyos fejlettséget elérve a tevékenység, vagy
egyes alkotóelemei automatizálódhatnak (Csépe, 2005).

Az iskolába lépõ gyermek az olvasástanulás analitikus
szakaszában van. Meglehet, néhány gyermek már elju-
tott a megértõ olvasás szakaszába. A megértõ olvasást az
irodalmi szövegekhez szokás kapcsolni (Csépe, 2005). A
szövegértõ olvasás lehetõséget biztosít arra, hogy a sajá-
tos beszédhelyzetben a beszéd összes funkciója megjelen-
hessen (Szõke–Milinte, 2004). 

Egy olyan komplex képesség, mint például az anya-
nyelv használata, egyfajta viselkedés megtanulását, ma-
gát a viselkedést is jelenti. A nyelvhasználatnak sokféle
megnyilvánulása végtelen adaptív helyzetben való helyt-
állást biztosít, rengeteg árnyalattal, mégis szabályrend-
szerrel. A tanulást az élet során egy horizontálisan és ver-
tikálisan is megjelenõ tevékenységnek kell tekintenünk:
tartunk egy mennyiségtõl egy sokszoros mennyiség felé, s
ennek a folyamatnak vannak idõbeli és minõségi jellem-
zõi. Az anyanyelvi kompetencia éppen ilyesféle változá-
sok komplex megnyilvánulása; az elsajátítása, minõségi
és mennyiségi változása maga is cél és eszköz. A tanulás

tanulásának is alapfeltétele, tehát a gondolkodásmód
alakulása és alakítása is. 

A gyermek iskolába lépésével nagy változás követke-
zik be olvasóvá nevelésében. Mi okozza ezt a változást?
Természetesen az, hogy az elsõ év vége felé a gyerekek
többsége elsajátítja az írás olvasás jelrendszerét, azaz ol-
vas. Sajnos a szülõk, a pedagógusok egy része ezen a
ponton felhagy a napi meséléssel, mondván, a gyer-
mek már maga is képes erre. Biztos? Egyáltalán nem. 

A gyerekek egy részének olvasástechnikája – termé-
szetesen vannak kivételek – nem feltétlenül van azon a
szinten, mely lehetõvé tenné számukra az élményszerzõ
olvasást. Így nem is szeretnek olvasni. A szülõ, a pedagó-
gus is más „minõségben” van jelen, mikor mesél a gyere-
keknek, s a gyerekek is más „minõségben” vannak jelen,
mikor mesét hallgatnak, s nem maguk olvassák azt. „Az
iskola olvasni tanít (több-kevesebb sikerrel), olvasóvá ritkán
nevel. Ennek ugyanis elemi feltétele volna, hogy folytatódjon
a mindennapi mesélés, naponta legyen esztétikai, irodalmi él-
ménye a gyerekeknek, könyves környezet vegye õket körül az
osztályban, behozhassák kedvenc könyveiket, akiknek van
ilyen, s beszélhessenek arról, miért szeretik õket.” (G. Gö-
dény, 2014)

Nem elhanyagolható tehát az sem, hogy az iskola va-
jon megteremti-e azt a motiváló környezetet, melyben
a gyerekek szívesen vesznek a kezükbe olvasnivalót
saját kedvtelésbõl, s beszélnek, beszélgetnek róla, vagy
az olvasás „csak” eszközként játszik szerepet az életük-
ben (…) „ma sokkal inkább beszélhetünk olvasóvá nevelõ-
désrõl, mint nevelésrõl. Sokatmondó tény: a Nemzeti alap-
tantervben és a kerettantervben sem szerepel ez a szókapcso-
lat (korábban is így volt ez), s jellemzõen a helyi tantervek is
csak ritkán tesznek említést a fogalomról. Az olvasóvá neve-
léssel kapcsolatban általános iskolai pedagógusok esetében
csak a legelhivatottabbak esetében beszélhetünk tudatosság-
ról, felépített, megszervezett, személyre szabott, gondosan vé-
gigvitt tevékenységrõl.” (Gombos, 2014). 

A Nemzeti alaptantervben a következõket olvashat-
juk: „az irodalmi nevelés kitüntetett feladata az olvasási kedv
felkeltése és megerõsítése, az irodalomnak, mint mûvészet-
nek, mint az emberi kommunikáció sajátos formájának meg-
szerettetése, közlésformáinak, kifejezési módjainak élményte-
remtõ megismertetése.”1

Szénási Anna–Rádi Orsolya Márta

Mit tehet a pedagógus
a rábízott gyermekek
olvasóvá nevelése
érdekében?
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„Kötelezõ” mellett 
– „kötelezõ” ellen –
közös olvasmányok

Bár alsó tagozaton a Nemzeti alaptantervben és a ke-
rettantervben sem jelenik meg sehol a kötelezõ vagy a
házi olvasmány fogalma, ettõl függetlenül az iskolákban
– pedagógustól függõen – szabadon értelmezik és hasz-
nálják e fogalmakat más és más tartalommal. A lényeg
tulajdonképpen ugyanaz. Ezeket a könyveket el kell ol-
vasniuk a gyerekeknek.

A szakirodalom ma már a kötelezõ helyett inkább a
közös, kölcsönös, választható, ajánlott olvasmányok-
ról beszél.

A „mit” problematikája
A Nemzeti alaptanterv az elsõ négy évfolyamra nem

határoz meg konkrét „kötelezõ” vagy ajánlott olvasmá-
nyokat, de nagy körvonalakban azért irányt mutat.

A kerettanterv már konkrétabb irodalmi ajánlásokat
is megfogalmaz, de azt is fõként a 3–4. évfolyamra vonat-
kozóan.

1–2. évfolyam:
• Népköltészeti alkotások: mondókák, népdalok, ki-

számolók, népi játékok, találós kérdések, magyar nép-
mesék, hazai nemzetiségek és más népek meséi, mesefaj-
ták; mondák, legendák. 

• Klasszikus magyar szerzõk gyermekversei, meséi, el-
beszélései; egyszerû szerkezetû meseregények, gyermek-
regények az alábbi szerzõktõl: Arany László, Benedek
Elek, Fekete István, Illyés Gyula, József Attila, Kormos
István, Lázár Ervin, Móra Ferenc, Móricz Zsigmond,
Nagy László, Nemes Nagy Ágnes, Petõfi Sándor, Radnó-
ti Miklós, Szabó Lõrinc, Tamkó Sirató Károly, Wass Al-
bert, Weöres Sándor. 

• Klasszikus európai szerzõk gyermekversei, meséi, el-
beszélései; egyszerû szerkezetû meseregények, gyermek-
regények. 

• Kortárs magyar szerzõk gyermekversei, meséi, elbe-
szélései; egyszerû szerkezetû meseregények, gyermekre-
gények. 

3–4. évfolyam: 
• Rövidebb irodalmi szövegek (versek, mesék, elbe-

szélések) önálló olvasása.
• Nagyobb terjedelmû, jellemzõen kortárs magyar és

európai gyermekirodalmi alkotás (meseregény, ifjúsági
regény, mesés-, verseskötet) elolvasása a tanító irányítá-
sával. Mûvek a kortárs magyar irodalomból. (Például:
Békés Pál: Félõlény, A bölcs hiánypótló; Berg Judit: Rumini;
Boldizsár Ildikó: Boszorkányos mesék; Csukás István: Sü-
sü, a sárkány, Keménykalap és krumpliorr, Pom Pom összes
meséi, gyerekversek; Dávid Ádám: A Virág utcai focibaj-
nokság; Lázár Ervin: Szegény Dzsoni és Árnika; Lackfi Já-
nos: Kövér Lajos színre lép; Kányádi Sándor, Kovács And-
rás Ferenc, Szabó T. Anna gyermekversei; Tóth Krisztina:
Londoni mackók, Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen.)2

A tartalmi szabályozók, ahogy azt már fentebb bemu-
tattuk – elsõsorban az alsó tagozaton – meglehetõsen tág
keretet biztosítanak a közös olvasmányok kiválasztásá-
hoz. Nem csak a gyerekek egyéniségét, olvasási képes-
ségének szintjét, érdeklõdésének körét lehet(ne) fi-
gyelembe venni, de maga a tanító egyéniségét, nemét,
korát, érdeklõdését is tekintetbe véve lehet(ne) válasz-
tani, közös nevezõre jutni.

Sokan azonban még mindig mereven ragaszkodnak
a régi, jól bevált, klasszikusnak mondható „kötelezõ”
olvasmányokhoz. Gyeskó Ágnes az ezekhez való ragasz-
kodás miértjeként három okot említ:

– félelem, hogy a választott olvasmány nem felel meg
a Nat, a kerettanterv elvárásainak,

– a pedagógusok sem ismerik a mai irodalmat eléggé,
sõt az igény is hiányzik a megismeréséhez,

– ragaszkodás a mémekhez – avagy amink van, azt át
kell örökítenünk utódjainknak (Gyeskó, 2009).

Általános iskola alsó tagozatán, a felsorolt három ok
közül – úgy véljük – a pedagógusok félelme inkább kifo-
gásnak tûnik, mégpedig a tartalmi szabályozók által nyúj-
tott meglehetõsen tág keretek miatt. Lehet, sõt valószí-
nû, hogy a pedagógusok jelentõs többsége valóban nem
ismeri a jelenleg polcokon lévõ kortárs gyerekirodalmat
eléggé, de az újdonságok olyan számban jelennek meg,
hogy ez nem is várható el senkitõl. Az igény a megisme-
résre viszont igen. 

A mémekhez való ragaszkodás váltja ki a legnagyobb
vitát az irodalmat tanítók, könyvtárosok, sõt, a szülõk
közt is. 

Gyeskó Ágnes Járatlan utat járt útért el ne hagyj! avagy
Miért ne ragaszkodjunk a bevált kötelezõ olvasmányokhoz?
címû írásában kifejti, hogy az olvasás akkor lesz az él-
ményszerzés egyik fontos forrása, ha a 3P elve érvénye-
sül, azaz a perszonalitás – személyesség, a present –
jelenidejûség, s végül a popularitás. Az olvasó gyermek
tudjon azonosulni a hõsökkel, a szereplõkkel, a mai
nyelven írt, mai problémák érdeklik õket, mivel megér-
tésük egyszerûbb, szemléletükben is közelebb állnak hoz-
zájuk. A popularitás szempontjának érvényesülése kap-
csán elõnyként említi a könnyebb befogadást, viszont
felhívja a figyelmet a veszélyekre is. Fontos, hogy ne ra-
gadjanak le a gyermekek a populáris irodalomnál. „A tör-
téneteknek sok arcát kell feltárni, erre alkalmatlan egymaga
a túl szimpla és egyoldalú popularitás, de innen el lehet in-
dulni a kezdõ mûélvezõknek, és ismerõs kódjai segíthetnek
bonyolultabb mûvek megértésében” (Gyeskó, 2009).

Boldizsár Ildikó emeli ki: … „mindnyájan azokat a köny-
veket olvassák el kíváncsisággal és örömmel, amelyek valami-
lyen módon éppen aktuálisak az életükben, amelyek „róluk
szólnak”, mert ezek vonzzák õket elementáris erõvel. Azokat
pedig, amelyek nem érdeklik õket, vagy az olvasásuk túl nagy
energiát követel, gyorsan megunják, leteszik” (Boldizsár,
2006).

Fontos tehát, hogy tudjon azonosulni a gyermek azzal
a szereplõvel, azzal a helyzettel, akirõl, vagy amirõl olvas.
Többekben fogalmazódik meg, s nem elõször a kérdés,
ha a pedagógus jelöl ki egy adott „kötelezõt”, egy bizo-
nyos olvasmányt, azzal hogyan tudnának azonosulni,
teszem azt 28-an? Hogy tudnának ugyanazzal azonosul-
ni fiúk és lányok? Más és más érdekli õket, más és más
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élethelyzetben lehetnek, sõt nem azok a problémák fog-
lalkoztatják õket, mint adott esetben a közel 100 évvel
ezelõtt megjelent könyvek hõseit. 

Kellenek-e a régi, klasszikus „kötelezõk” vagy teljes
egészében felejtsük el õket? Ki mellettük, ki ellenük ér-
vel. Gombos Péter talán errõl ír:

„A jól bevált klasszikus „kötelezõk” kapcsán nem az a kér-
dés, hogy mit olvastassunk helyettük, hanem az, hogy mi ke-
rüljön eléjük, melléjük” (Gombos, 2014:77).

Szintén a „kötelezõk” kapcsán, de egy másik – továb-
bi kutatásra érdemes – szemszögbõl emeli ki Bárdos Jó-
zsef annak veszélyét, ha nincs közösen olvasott vagy
ajánlott irodalom fõleg alsó tagozatos gyerekek eseté-
ben. Úgy véli, hogy az alsós olvasókönyvekben szerep-
lõ szövegek nem minden esetben felelnek meg az el-
várt kritériumoknak (sem életkor, sem tartalom, sem jó
ízlés tekintetében), s ha az a tanulók egyetlen forrásává
(irodalom tekintetében) válik, akkor nem jön létre a
kapcsolat a tanulók és a könyvek világa között (Bár-
dos, 2009).

Lehetõségek, ötletek, 
módszerek az olvasóvá 
nevelés érdekében

„A szülõ – pedagógus – könyvtáros klasszikus „szenthá-
romsága” mellett fel kell ismerni az eddig feltáratlan területe-
ket is, meg kell keresni azokat a közvetítõ személyeket és for-
mákat, amelyek az elõbbiekkel együttmûködve hatékonyab-
bá tudják tenni az olvasás megszerettetését” (Herczog,
2009). A szakirodalomban számos jó ötlet, módszer, já-
ték van, melyek bevethetõk az iskolákban az olvasóvá
nevelés érdekében. 

Egy-egy közösen feldolgozott kötelezõ olvasmány so-
rán a kedvcsinálókat, az elõzetes szövegértést segítõ fel-
adatokat, ellenõrzõ feladatokat, s a szövegek szinten tar-
tására szolgáló feladatokat emeli ki Békei Gabriella. Fon-
tos a játékos jelleg, az élményközpontúság, az asszoci-
ativitás. Bár konkrét, felsõ tagozaton kötelezõ olvasmá-
nyok kapcsán gyûjti össze a feladatokat, ezek nagy része
a gyerekek életkori sajátosságait figyelembe véve, átdol-
gozva jól felhasználható az alsó tagozatos munkában is.
Ilyen feladatok például az olvasmányban elõforduló, a
gyerek számára vélhetõen ismeretlen kifejezések kap-
csán saját „szótár” készítése, keresztrejtvény, lyukas
szöveg, párosítási feladatok, adott korhoz köthetõ a „hi-
ányzó ûr” betöltésére szolgáló feladatok pl. Divatlap ké-
szítése illusztrációkkal (alsóban akár a történelmi olvas-
mányok kapcsán), betûhálók, gondolattérképek, jel-
lemtérképek, képregények készítése (BÉKEI, 2014).

A változatos formában és módon (szóban, rajzban,
írásban, faliújságon) történõ könyvajánlók hatékonysá-
gára nem egy szakirodalomban találunk utalást. Nem
csak a pedagógus ajánlásai lehetnek célravezetõk, de a
korosztályi sajátosságokat figyelembe véve, a gyerekek
könyvajánlói egymásnak adott esetben még motiválób-
bak is lehetnek.

Péterfi Rita hivatkozik egy korábbi 2011-es felmérésre,
melyben fõvárosi pedagógusokat kérdeztek olvasási szo-

kásaikról, s a módszereikrõl, ötleteikrõl, melyeket az ol-
vasás, a könyv- és könyvtárhasználat megszerettetése ér-
dekében használnak. A leggyakrabban alkalmazott mód-
szer a könyvajánló volt, lényeges momentumok kiemelé-
sével, saját könyvélmények bemutatásával. Szintén gya-
kori volt a tanulók bevonása a kötelezõk kiválasztásába,
a tanár-diák együtt olvasás. Kiemelt szerepet kapott az
iskolai könyvtárakkal való együttmûködés, legyen az há-
zifeladat-készítés, gyûjtõmunka, versenyre készülés, kéz-
mûves-foglalkozás. Színházlátogatással egybekötött „fel-
adatok” azonos, eltérõ pontok keresésére, iskolai verse-
nyek, „A hónap könyve” kiválasztása, feladatlap, rek-
lám, dramatizálás, hangoskönyvhallgatás, a friss, aktuá-
lis könyvek kiállítása vitrinbe, nyitott könyvszekrény, jó-
tékonysági könyvgyûjtõ akciók, iskolán kívüli olvasókör
mind szerepeltek a megkérdezettek repertoárjában
(Péterfi, 2014).

Digitális kultúra eszközeinek használata pl. író vagy
irodalmi hõs facebook-profiljának létrehozása, dráma-
pedagógia eszköztára a nagyobb gyerekek esetében igen
motiváló lehet (Gombos, 2014:78).

Ha „kötelezõ” olvasmány, akkor olvasónapló. A két
fogalom régen szinte elválaszthatatlan volt, és nem egy
iskolában, nem egy pedagógus esetében még ma is az. Ér-
vek mellette és ellene ugyanúgy születnek, mint a „köte-
lezõ” mellett és ellen. Egyes esetekben a pedagógusok az
olvasás, az olvasottak ellenõrzésére íratnak olvasónaplót
a gyerekekkel. Más esetben valami kézzel fogható „pro-
duktum” elõállítása a cél. 

Miért ne írassunk olvasónaplót? Elõfordulhat, hogy az
olvasónapló írásának kötelessége rátelepszik a könyv és
az olvasás élményére, elvész az olvasás öröme. Az olvasó-
naplóban a cselekmény összefoglalása, a szereplõk, a
helyszínek kigyûjtése néhány jellemzõvel történik. Ezen
felül tetszett, nem tetszett, esetleg rajz. Nem ellenõrzi
igazán azt, amire szolgálni hivatott, azaz, hogy a gyerek
elolvasta-e a könyvet. Érdektelenek, nem kötõdnek az
olvasás élményéhez. A tanár számára sem jelent örömöt
az olvasásuk, érdemben reflektálni rá nem lehet. „Ne el-
sõsorban az vezesse döntésében, hogy mit diktál a tanítá-
si hagyomány, hanem az, hogy mi vezeti el leginkább a cél-
jaihoz, ahhoz, hogy olvasni tudó és szeretõ, mûvelt, okos, tisz-
tességes, érdeklõdõ gyerekek kerüljenek ki a keze alól” (Fe-
nyõ D., 2007:56–57).

Drámapedagógia 
az olvasóvá nevelésben

A drámapedagógia közvetlen és közvetett úton is sze-
repet játszhat a gyermekek olvasóvá nevelésében. Köz-
vetlen úton a foglalkozások alapjául számító irodalmi al-
kotásokkal vagy egyes részleteikkel való találkozás, köz-
vetett úton pedig a drámapedagógiai módszerek gyerme-
kekre gyakorolt személyiségformáló hatása által (nyitott,
érdeklõdõ, befogadó személyiséget eredményezhet).

Nagy szerepet kaphatnak a drámaórákon a történet-
alkotások. Ezeknek alapját egy-egy irodalmi alkotás cí-
me, helyszíne, szereplõje, illusztrációja, vagy akár a mû-
vekben szereplõ párbeszédek adhatják. A hozzájuk kap-
csolódó alkotó szerepjátékok, jelenetek alkotása, eset-
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leg rajzok, díszletek készítése felkeltheti a gyermekek
érdeklõdését egy-egy mû iránt. 

Hasonló jó módszer lehet, ha néhány irodalmi hõs
bõrébe bújhatnak a gyerekek. Mit tennének a helyé-
ben? Mit tenne õ, ha új helyzetbe kerülne? De akár in-
terjút készíthetnek vele. Reklámfilm – alsós gyerekek
esetében talán plakát –, képsor készítése, nézõpontvál-
tással egybekötött jelenetek eljátszása mind hozzájárul-
hat a fentebb említett célok elérése érdekében (Herczog,
2009).

A könyvtárak szerepe 
az olvasóvá nevelésben

Szerencsére az iskolai könyvtárak szerepe ennél jóval
több, összetettebb. 

V. Lukács Ilona „… de a könyvben nem ugrál a kiska-
csa…” címû írásában az iskolai könyvtáros szemszögébõl
fogalmazza meg, hogy mit adhat (tehet) a könyvtár és a
könyvtáros.

Azon túl, hogy ajánlja könyvtárát, annak állományát,
megismerteti azt minden gyermekkel, sõt szüleikkel is,
biztosítja már az elsõs, még olvasni nem tudó gyerekek-
nek is az élményszerzést. Felméri olvasói (sõt, a szülõk)
igényeit, szükségleteit, képességeit a pedagógussal kar-
öltve.

Lehetõséget ad a beszélgetésre, véleménycserére, s
nem csak az olvasott könyvekkel kapcsolatban. Olvas-
mányt ajánl, sõt, maga is olvasmányajánlókat hallgat a
gyerekek részérõl. Segít abban, hogy a könyv örömforrás
legyen.

Minden évfolyamra tantárgyakhoz kapcsolódva
könyv- és programcsomagokat állít össze, biztosítja a
könyvtári környezetet az egyes ünnepekre, jeles napokra
való felkészüléshez, játékos vetélkedõket készít, lebo-
nyolít, író-olvasó találkozókat szervez.

Átvezeti, átvezetteti a gyermekeket az általában na-
gyobb lehetõségeket biztosító települési könyvtárba.

Mindezekhez természetesen megfelelõ személyiségje-
gyekkel bíró könyvtárosra, támogató iskolavezetésre, pe-
dagóguskollégákra, s nem utolsósorban idõre van szük-
ség.
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A tervezés, az elõkészítés után elkezdõdött a mû feldol-
gozása a gardneri intelligenciák mentén. Megközelítési
módokat, feladatokat olvashattunk a verbális/nyelvi és a
testi/kinetikus intelligenciához kapcsolódóan. Folytat-
juk a különbözõ képességterületek szerinti feldolgozási
módok bemutatását.

Most a térbeli/vizuális, a zenei, a matematikai/logikai
intelligenciákat fejlesztõ, erõsítõ feladatokról lesz szó
írásomban.

Kezdjük a térbeli/vizuális intelligenciával. Már az el-
sõs kisgyermek is szereti lerajzolni a hallott mesét. Ügye-
sen tudnak illusztrációt készíteni versekhez. Szívesen
rajzolja le élményeit egy színdarab vagy egy esemény
után. A lap és a színes ceruza mindig kéznél van, kollé-
gák is gyakran adják az illusztrálást feladatnak. A legtöbb
gyermek szeret is rajzolni, hisz a rajzolás lazító tevékeny-
ség, de az önkifejezés vagy akár a feldolgozás eszköze is
egyben.

A térbeli-vizuális intelligenciához kapcsolható a leg-
több feladat. De nézzük meg, mit is jelent ez a képesség-
terület? A vizuális szó kapcsán talán a rajzóra jut legtöb-
bünk eszébe, azonban ez az intelligencia több ennél.
Azok a személyek, akiknek ez a képességterület az erõs-
ségük, térben jól tájékozódnak, térképet jól olvasnak, ki-
válóan navigálnak. Szabásmintán, mûszaki rajzokon jól
tájékozódnak.

Nézzük meg, milyen feladatok kapcsolhatók tehát a
térbeli-vizuális intelligenciához.

• A Soktornyú kastély alaprajza 
Feladat: elõzetes beszélgetés arról, hogy abban a világ-

ban, ahol a történet játszódik, nincs még áram és bolt, mi
minden szükséges a mindennapi élethez? Milyen mûhe-
lyek, melléképületek, zöldségeskertek kellenek a kastély
lakóinak kiszolgálásához? A kastély alaprajzán milyen
termeket, szobákat, helyiségeket kell majd feltüntetni?
A gyerekek csoportban, közös megbeszélés után rajzol-
ják meg az alaprajzot.

• Szurdokvár elkészítése 3 D-ben (1. fejezet)
• Szereplõk (Helka és Ciprián) elkészítése – tetszõle-

ges technikával

Például: fakanálbáb, gyurma, fonal, papír, anyagok

• Puzzle kirakása: kékúti ásványvíz (8. fejezet, Khal
vitéz mondája)

Feladat: másold le a könyv belsõ borítóján található
térképet, majd jelöld be rajta a Kékúti ásványvíz lelõ-
helyét! Rajzold meg a puzzle-mezõket, majd vágd ki! Ját-
szatok: rakjátok ki a társatok által készített puzzle-t!

• Feltalálók: tárgytervezés (a 11. fejezethez kapcsoló-
dóan)

Feladat: bármilyen tárgy tervezése, elkészítése. Tanít-
ványaim elengedték a fantáziájukat és készült orrmelegí-
tõ, kedvjelzõ, almás ceruzatartó, poloskabefogó, fog-
krémtekerõ, repülõgép-hajtogató, csillagképvetítõ do-
boz, vitaminadagoló.

• Buborékfújó készítése (13. fejezet: Fürdõzés bubo-
rékfelhõben – a két Manó fürdõzéséhez kapcsolódóan)

Oszoli-Pap Márta (H)elkalandozás (2.)
Nyulász Péter: Helka címû meseregény feldolgozása
a gardneri intelligenciák mentén
Az elõzõ részben szó esett az ajánlott olvasmány kiválasztásá-
ról. Arról, hogy milyen fontos, hogy a gyerekeknek legyen vala-
milyen kötõdésük a regényhez. Ez lehet a helyszín vagy a szerep-
lõkkel való azonosulás vagy a humor. Meg kell említeni, hogy leg-
alább ilyen fontos szempont az, hogy a tanítónak is tetsszen a
kiválasztott mû. A Helka esetében mindez együttesen jelen volt.
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Feladat: a klasszikus szívószálas buborékfújó elkészíté-
se, majd utána buborékfújó verseny rendezése. Vigyázat:
pancsolás-veszély!

• Örvényesi malom késztése (13. fejezet)
Feladat: tetszõleges technikával a malom elkészítése.
Volt, aki legóból, papírból, hurkapálcákból készítette

el. Egy tanítványom forrasztópákával és apukája segítsé-
gével készítette el az alábbi malmot.

• Óriás készítése
(Hex Agon) (10. fejezet:
Mit esznek az óriások?)

Feladat: csoportmun-
kában, csomagolópapír-
ra nagy méretben meg-
rajzolni az óriást három
részletben. Minden cso-
port csak egy részét (fej,
törzs, lábak) rajzolja az
óriásnak. Nálunk pont
farsangra esett ennek a
fejezetnek az olvasása, s
az óriás õrizte a termün-
ket a folyosón, az arra já-
ró gyerekek legnagyobb
meglepetésére.

• Szakállas békák elké-
szítése (12. fejezet: Szõrbé-
kából kõbéka)

Az ehhez kapcsolható fel-
adatok fejlesztik: térbeli ér-
zékelést, tájékozódást,
szem-kéz koordinációt, fi-
gyelmet, önkifejezést, krea-
tivitást, fantáziát.

Nézzük meg a matematikai/logikai intelligenciához
kapcsolódó ötleteket.

Talán nem is gondolnánk, hogy egy meseregény olva-
sása közben adhatunk matematikai, logikai feladatokat
is. Pedig a legtöbb mesében, történetben vándorolnak a
szereplõk, ehhez rendelhetünk mûveleteket, például:
hány nap telt el, mennyi van még vissza? A Helkában
már a történet elején vitatkozik a két Manó, hogy „pala-
csinta, vagy túrógombóc”, amit ennének, így nem kell
sokáig várni az olvasással, hogy a matematikai feladatot
kitaláljuk.

• Recepttel ismerkedés, mennyiségek, mértékegysé-
gek (1. fejezet: Árvíz a Szurdokvárban)

Feladat: Másold le egy szakácskönyvbõl a palacsin-
ta/túrógombóc receptjét, vagy kérdezd meg anyukádtól,
nagymamádtól! Mérd ki a hozzávalókat, majd készítsé-
tek el közösen! 

Mennyivel jobban megérti a gyermek a mértékegysé-
geket, átváltásokat, mennyiségeket, ha tapasztalati úton
szerzi meg a tudását. Ráadásul úgy, hogy érzelmi kötõdés
is kapcsolódik hozzá, hisz szüleivel együtt van. A legtöbb
gyermek szereti a palacsintát, tehát motiváltabb is, mint-
ha ugyanezt az ismeretet matematikaórán a füzetébe írva
tanulja meg. Osztályprogram is lehet, ha másnap behoz-
zák az elkészült palacsintákat/túrógombócokat és étel-
bemutatót, kóstolót tartunk belõle.

• Hatszög szerkesztése (10. fejezet: Mit esznek az óriá-
sok – Hex Agon)

Feladat: hatszög formájú tárgyak keresése a környeze-
tünkben, a gyerekek meglévõ tudására építeni, majd
megszerkesztése, illetve elkészítése.

Tananyaghoz való kapcsolódás: egyenesek, párhuza-
mos egyenesek, egyenesek által bezárt szögek, vonalzó
használata.
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• Malomjáték készítése (13. fejezet – Örvényesi ma-
lom)

Feladat: az ismert malomjáték megszerkesztése páros
munkában. Mûanyag kupakokból elkészítettük a koron-
gokat. A kupakokat természetesen a regénybõl vett kis
rágcsálók rajzaival díszítették a gyerekek. Így voltak pe-
lék, egerek, ürgék, mókusok.

A malomjáték elkészítése után megbeszéltük a
játékszabályokat is. A szünetekben, illetve délután
szívesen játszottak a maguk által készített játékkal a
gyerekek. Tudjuk jól, hogy a táblajátékok milyen fej-
lesztõ hatásúak. Fejlesztik a memóriát, a térlátást, az
észlelést, az analízis-szintézist, az analógiás gondolko-
dást.

Az így elkészített játék a fentiek mellett még a szabály-
tudatot, a szociális kompetenciákat is fejleszti. 

Végül a zenei intelligenciához kapcsolódó feladatok-
ról pár szót. A ritmus, a dallam, a zene a gyermek egyik
elsõ, közvetlen megtapasztalása. Gondoljunk az anya-
méhen belül hallott szívdobogás ismert ritmusára, ké-
sõbb a mondókák, a dalok lüktetésére. A körjátékok dal-
lal kísért változatai, a közös éneklések folyamatosan je-
len vannak a gyerekek életében. De zene szól már min-
den üzletben – sajnos sokszor háttérzajként. Épp ezért
nagyon fontos, hogy a gyerekek megtanuljanak jól zenét
hallgatni. A meseregény helyszíneihez, szereplõihez kap-
csolhatunk zenei feladatokat.

• Zenehallgatás: Liszt: Manók tánca (2:38) (1. feje-
zet)

Feladat: Milyenek a Manók, Tramini és Furmint? Jel-
lemezd õket!

Hallgassuk meg Liszt Ferenc szerzeményét zongorán!
Milyen hangulatú, tempójú volt a hallott zene? Milyen
volt a hangszíne, hangmagassága? Keress olyan részt a
regénybõl, ahol a manók szerepelnek, s ez a zene lehetne
a felolvasás alatt! Játsszátok el a jelenetet zenei aláfestés-
sel! Hogyan segítette a zene az elõadást?

• Zenék keresése, melynek témája az erdõ (5. fejezet:
Hajnalpír lánya)

Feladat: internet vagy könyvtár segítségével kutató-
munka. Cél: a mûvészetek közti párhuzam keresése.

• A teremben található tárgyakkal zenei improvizáció
létrehozása (11. fejezet: hang a sziklából)

Feladat: bármelyik jelenethez rendelhetünk hangef-
fekteket, pl. jönnek az Óriások megjelenítése testzajok-
kal (melldöngetés, lábdobogás, csettintés, taps stb.).

• Harangjáték készítése pohár és víz segítségével (21.
fejezet: Vissza a kastélyhoz)

Feladat: zenei improvizáció, szabad mozgás, zajkeltés,
ritmizálás.

Fejleszti: figyelmet, ritmusérzéket, hangszínhallást.
A regény több fejezetéhez találhatunk zenehallgatási

anyagot. A zene transzferhatása közismert. A ritmus je-
len van az olvasásnál (szavak ritmusa), matematikában
(a sorozatoknak is ritmusa van), környezetben (a napok,
évszakok ritmusa), írásnál (írástempó).

Ha valaki emlékszik, az elõzõ részben a testi/kinetikus
intelligenciáknál szerepelt a 2. fejezetnél Helka táncórá-
jához kapcsolt feladat: választott zenére, a gyerekek által
kitalált koreográfiával 1 percben táncbemutató tartása.
Ez, mivel zenére történik a táncbemutató, kapcsolódik a
zenei intelligenciához is. Láthatjuk, hogy az intelligenci-
ák együttesen is jelen lehetnek egy-egy feladatnál.

Révész Géza (1925)* szerint a zenei tehetség a legko-
rábban megjelenõ tehetségfajta. A zenei tehetségre jel-
lemzõ a hosszú távú memória, motoros és percepciós ké-
pességek. Az alapján azonosíthatjuk, hogy érzékeny a
hangokra, könnyen azonosít hangokat, átalakít egy dal-
lamot. Fejlesztése a zeneiskolán kívül: jó légkör és impro-
vizációs lehetõségek biztosításával történik.

Ismét áttekintettünk három – vizuális, matematikai,
zenei – intelligenciát, s mindegyikre mutattam be fel-
adatötleteket. Az elsõ képességterület kivételével lát-
szólag távol esõ területek az olvasástól, láthatjuk, hogy
mennyire összefüggnek, egymásra épülnek a tantárgyak,
tudományterületek. S ha mindezekhez érzelem társul,
könnyebb befogadni az ismereteket.

A következõ részben a természeti, az inter- és az
intraperszonális intelligenciákhoz kapcsolható felada-
tokról lesz szó.

* Gyarmathy Éva (2006): A tehetség. Fogalma, összetevõi, típusai és
azonosítása. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest.
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A magyar PISA-kudarcok kapcsán az utóbbi években is-
mét elõtérbe került a szövegértés-fejlesztés helyzete a
magyar oktatási rendszerben. Újra megnõtt a kereslet a
szövegértés-fejlesztõ feladatok iránt, hiszen sok tantes-
tület tûzte ki célul, állította fókuszba a szövegértés inten-
zív fejlesztését – az oktatás szinte mindegyik életkori
szintjén.

A baj orvoslására, a hiányosságok pótlására kézenfek-
võ megoldásnak tûnhet a PISA-tesztek fõbb feladattípu-
saira való tudatos, célzott felkészítés, a különbözõ fel-
adatmegoldó algoritmusok gyakoroltatása. 

Mivel a PISA-tesztek feladatai általában igen változa-
tosak, érdekesek, problémaközpontúak és sokszor meg-
lehetõsen életszerûek is, nem tekinthetjük ezt az utat
teljesen elhibázottnak, mégis több ellenvetésünk is lehet
– különösképpen az alsós korosztály vonatkozásában:

• Ülni-ülni, és teszteket töltögetni – ez egy idõ után a
legtöbb gyerek számára unalmas és lélekölõ tevékeny-
séggé válhat.

• Jó lenne, ha a fejlesztés nem a tesztekben elõforduló
típusfeladatok begyakoroltatását jelentené. A tesztre ta-
nulás káros hatásai már közismertek. 

• A magányos munkavégzés a legtöbb gyerek számára
kevésbé motiváló, mint a csoportban végzett játékos te-
vékenység. 

• A motiváció megteremtése és fenntartása mellett az
együttmûködés pozitív hatását, a szociális kompetenciák
fejlesztését kár lenne kihagyni.

• Ugyan nem tárgya mostani cikksorozatunknak, de
rendkívül fontosnak érezzük hangsúlyozni, hogy termé-
szetesen a szövegértésben mutatkozó elakadás okainak
feltárása után semmiképpen nem elhagyható az érintett
részterületek szakszerû megtámogatása.

A harmincéves Kincskeresõ Iskola szövegértés-fej-
lesztõ feladatainak tárházából válogattunk, olyanokat,
amelyek – tapasztalataink szerint – megmozgatják, fel-
pezsdítik, felélénkítik és egyben mégis pontos értõ olva-
sásra motiválják a gyerekeket. Lényeges szûrõ szempon-
tunk volt az is, hogy e tevékenységek során társas kap-

csolataik, interakciójuk minõsége és érzelmi intelligen-
ciájuk is fejlõdhessen.

A késõbbiekben majd részletesen bemutatott feladat-
típusoknak fontos közös sajátossága még, hogy megoldá-
suk mozgásra, cselekvésre, tevékenységre, alkotásra, in-
terakcióra, aktív problémamegoldásra (pl.: közös játék-
ra, kincskeresésre, nyomozásra, konstruálásra) épül.

Ily módon sok esetben tesztkérdések, feladatsorok he-
lyett elsõsorban magával a pontosan elvégzett cselekvés-
sel, illetve tevékenységsorral teszteljük a felhasznált szö-
vegek megértési szintjét és minõségét. 

Vegyük észre, hogy ez a modell tulajdonképpen köze-
lebb áll a nagybetûs élet mindennapos szövegértés fel-
adataihoz, helyzeteihez. A polc szerelési útmutatójának
megértését a kész polc, a menetrend helyes értelmezését
a sikeres utazás igazolja, nem ellenõrzõ kérdéssorok.

Ezzel korántsem állítjuk, hogy csak ilyen feladatokra
van szükség az iskolában, mi magunk is alkalmazzuk a
hagyományos szövegértés feladatsorokat, de szívbõl
ajánljuk a változatosságot; a gyerekek érzelmi, intellek-
tuális és fizikai értelemben vett megmozgatását.

A választott feladatok, játékok többsége – úgy véljük
– könnyen érthetõ, jól átlátható, csekély eszközigényû,
eredményesen alkalmazható és egyszerûen adaptálható
a tanítás különbözõ fázisaiban.

Nincs új a Nap alatt! A feladatok zöme jól ismert: há-
zon belül egymástól, 30 éves kincskeresõs tárházunkból,
kiváló kollégáktól, ezeréves és friss gyûjteményekbõl, no
meg kiváló internetes portálokról is merítettünk. Sok
mindent átgondoltunk, kipróbáltunk, megszerettünk,
adaptáltunk, kiegészítettünk, kidobtunk, aztán újrahasz-
nosítottunk.

Lánc-lánc – mondatlánc
Elolvastad? Szépen sorban csináld is meg!
Ha valaki…
Az alábbi utasításokat felvágjuk, alaposan összekever-

ve kiosztjuk a tanulóknak. Mindenki némán olvassa el a
saját mondatát, s nagyon figyel, mikor kerül rá a sor. Az

Ruzsa Ágnes–Petik Ágota

Szövegértés-fejlesztés: mozgás, játék, nyomo-
zás, kincskeresés, kaland!
Cikksorozat a Kincskeresõ Iskola tárházából

Álljatok fel! 
Szövegértés!
Lánc-lánc, mondatlánc (1.)
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a cél, hogy minél pontosabban és gyorsabban létrejöjjön
a helyes cselekvéssor. Az eredeti játék szinte némán zaj-
lik. „Kihangosítva”, vagyis hangosan olvasva is játszhat-
juk. 

Harmadik osztály elején játszottuk az alábbi mondat-
láncot:

Miért szeretjük 
ezt a feladattípust?

• A humor és jókedv mindenkit motivál.
• Pontosságot, alaposságot kíván a játékosoktól.
• A várakozás feszültsége és az utasítások váratlansá-

ga is fenntartja a játékosok figyelmét, ezért alkalmas a ta-
nuláshoz szükséges összeszedettség megteremtésére.

• Könnyen variálható – az egyszerû felszólítástól az
összetett, több szempontú utasításig. 

• Sokféle témakör, tananyag gyakorlásához alkalmas.
• Ha a munkafüzetekben, tesztekben elõforduló jellegze-

tes utasítások szövegezéseinek fordulatait is alkalmazzuk, so-
kat segítünk tanulóinknak a feladatértelmezés tudományá-
ban.

• Személyre, csoportra vagy aktuális problémára szab-
ható gyakorlóanyag.

• Új osztás után a többszöri eljátszás nem válik unal-
massá.

Jó, ha figyelünk 
a következõkre

• Ne alkalmazzunk olyan feladatot, ami megszégyení-
tõ lehet.

• Legyen interakciót kívánó cselekvéssor is a felada-
tok között.

• A mondatok megfogalmazásakor érdemes töreked-
ni az optimális nehézségi szint kialakítására, amely siker-
élményt nyújt, de kicsit nehéz is – így fejlesztõ hatású.

• Látens differenciálásra alkalmas játék: Ha van né-
hány könnyebb mondat, feltûnés nélkül azoknak osszuk,
akinek még nehezen megy az olvasás.

• Felkészülési idõt mindig adjunk.

TE KEZDESZ. Állj fel, tüsszents egy nagyot!

Ha valaki tüsszentett, akkor menj az ajtóhoz, és kopogj
hármat!

Ha valaki hármat kopogott az ajtón, akkor állj fel, és
üss a padodra egy nagyot!

Ha valaki egy nagyot ütött a padjára, akkor állva tap-
solj kettõt!

Ha valaki állva kettõt tapsolt, akkor rajzolj a táblára
egy négyzetet!

Ha valaki egy négyzetet rajzolt a táblára, akkor írj bele
egy betût!

Ha valaki betût írt a négyzetbe, akkor a füzeteddel a fe-
jeden lépj hármat!

Ha valaki a füzetével a fején hármat lépett, akkor kérd
el tõle a füzetét!

Ha valaki elkérte a füzetet, akkor menj körbe a terem-
ben!

Ha valaki körbement a teremben, akkor fogj vele ke-
zet!

Ha valakik kezet fogtak, akkor állj fel, és integess ne-
kik!

Ha valaki integetett, akkor páros lábon szökdelj né-
gyet!

Ha valaki páros lábon szökdelt négyet, akkor cserélj
vele ülõhelyet!

Ha valakik helyet cseréltek, akkor jó hangosan nevezz
meg két költözõ madarat!

Ha valaki megnevezett két költözõ madarat, akkor állj
fel, és dobbants hármat!

Ha valaki hármat dobbantott, akkor adj neki kölcsön
egy ceruzát!

Ha valaki kölcsönkapott egy ceruzát, akkor kiáltsd: Él-
jen!

Ha valaki azt kiáltotta, hogy „éljen”, akkor adj a taná-
rodnak egy radírt!

Ha valaki adott a tanárodnak egy radírt, akkor kérd el
tõle!

Ha valaki elkérte a tanárodtól a radírt, akkor töröld le
a táblát.

Ha valaki letörölte a táblát, akkor állva számolj párosá-
val 10-ig!

Ha valaki párosával elszámolt tízig, akkor állj fel a szé-
kedre!

Ha valaki felállt a székére, akkor segítsd le onnan!

Ha valaki lesegítette a másikat a székrõl, akkor adj ne-
ki egy krétát!

Ha valaki kapott egy krétát, akkor kérd meg, hogy raj-
zoljon egy virágot a táblára!

Ha valaki virágot rajzolt a táblára, akkor rajzolj a virág-
nak vázát!

Ha valaki vázát rajzolt, akkor menj oda hozzá és di-
csérd meg!

Ha valaki megdicsérte a másikat, akkor mondd hango-
san: ÜGYESEK VOLTATOK!
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Folytathatjuk, 
továbbépíthetjük a feladatot

• A játék után csoportokban rakják sorba a mondato-
kat.

• Másolják le a saját mondatukat!

• Emlékezetbõl írják le a saját mondatukat/a padszom-
szédjuk mondatát!

• Élvezetes memóriafejlesztés: idézzék fel és mondják
el, akár egymást segítve, az egész mondatláncot fejbõl –
vagy játsszuk el újra fejbõl, a lapok nélkül!

• Írják le, milyen tárgyak szerepeltek a játékban!

• A mondatok kiinduló szövegként is szolgálhatnak
pl. igeidõk, mondatfajták, jellegzetes mondatszerkeze-
tek, felszólító mód helyesírása témák gyakorlásához.

• A gyerekek saját ötleteit is használjuk fel! Készít-
sünk olyan játékot, amelynek minden mondatát õk ta-
lálták ki!

Magasabb szintre emelve
Gyakorlott játékosoknak, vagy nagyobb gyerekeknek

bonyolultabb, összetett utasításokat írhatunk. Felnõt-
teknek sem könnyû a feladat, ha 3-4 különbözõ szem-
pontot is figyelembe kell venni az olvasáskor és a végre-
hajtáskor is. Mégis megéri a küzdés, mert remek figye-
lemfejlesztõ játék.

Ötletadó:

Sorozatunk következõ részében a Nálam van a … cí-
mû feladatsort mutatjuk be, mely segíti a 2. osztályos ma-
tematikafeladatok utasításainak értelmezését.

Te kezdesz.
Állj fel, menj
oda a táblához
és piros krétá-
val írd fel a
magyar abc
harmadik be-
tûjét!

Ha valaki piros kré-
tával felírta a magyar
abc harmadik betû-
jét, akkor mondj egy
azzal a betûvel kezdõ-
dõ kétszótagos ma-
dárnevet, amely ly-ra
végzõdik!

Ha valaki kimondott
egy b-vel kezdõdõ
kétszótagos madár-
nevet, amely ly-ra
végzõdik, akkor írd le
ezt a szót fehér krétá-
val a tábla bal oldalá-
ra!

! ! !

,,Mondd el és elfelejtem; mutasd meg és megjegyzem; engedd, hogy csináljam
és megértem.”

(Confucius)

F A R K A S H Á Z I  C S I L L A

Órakezdõ ötletek
matematikából (8.)J Á T É K

M
A
T
E
K

Különleges padtárs címmel még tavasszal részt vettem egy
nagyon érdekes és hasznos továbbképzésen, melyrõl szí-
vesen írnék néhány szót az olvasóknak. Mi voltunk az el-
sõ csoport, akik elvégezték ezt a harmincórás akkreditált
képzést a Kalandok és Álmok Szakmai Mûhely (http://

www.kalandokesalmok.hu/) szervezésében, mely a Kü-
lönleges bánásmódú gyermekek hatékony élmény- és tapasz-
talatorientált, differenciált nevelése alcímet kapta. Sokan
képezzük magunkat autodidakta módon szakkönyvek és
az internet segítségével tanítványaink kézhez kapott di-
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agnózisának vagy szakértõi véleményének kulcsszavai
alapján; rákeresünk, olvasunk róla, fejlesztõ feladatokat
gyûjtünk, megpróbáljuk a lehetõ legmegfelelõbb körül-
ményeket biztosítani a számukra iskolai napjaink során
és igyekszünk megtalálni, hogyan tudjuk sikerélményhez
juttatni õket. Olykor nehéz egyedül megbirkózni a kihí-
vásokkal, a továbbképzés során viszont Kovács Nikolet-
tától és Tóth Gabriellától konkrét segítséget, útmuta-
tást, megerõsítést, biztatást kaptunk, és személyesen is
kipróbálhattunk különbözõ módszereket. Érdekes volt
konzultálni, tapasztalatot cserélni hasonló (beilleszke-
dési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ, sajátos
nevelési igényû, valamint kiemelkedõ képességû, tehet-
séges) gyerekeket tanító kollégákkal is. Többet jelentett
egy társadalmi érzékenyítõ programnál, amikor a külön-
bözõ problémákkal küzdõ gyerekek bõrébe bújhattunk
speciális feladatok segítségével: például zavaró hangha-
tások mellett kellett szövegértési feladatot megolda-
nunk, billegõ széken ülve, illetve bal kézzel vagy túlságo-
san vastag filctollat használva szépen írnunk. Rettenete-
sen gyors tempójú rap szöveg egy-egy mondatát próbál-
tuk memorizálni, bekötött szemmel építkeztünk egy tár-
sunk szóbeli utasításai alapján, torzító szemüvegben vé-
geztünk ügyességi feladatokat, nagyon bonyolult tudo-
mányos szövegbõl próbáltuk kihámozni a lényeget, ugrá-
ló betûkkel írt szöveget olvastunk(http://varazsbetu.
hu/beszelgessunk/olvass_ugy_mint_egy_diszlexias/).
Mindent nem árulhatok el, ha valaki beirat-
kozik a képzésre, kiderül. Milyen nagy küz-
delem lehet naponta hátrányból indulni!
Ezért is van olyan nagy szükség az empátiá-
val és pozitív szemlélettel megtámogatott szakszerû se-
gítségre. 

A képzés során megismerkedtünk a szakértõi bizott-
ságok munkájával és a szakértõi vélemények értelmezé-
sével is, feldolgoztunk szakmai anyagokat néhány fõbb
területrõl (figyelemzavar, diszlexia, diszgráfia, dis-
zkalkulia), feltérképeztük az intelligenciatípusokat, ösz-
szegyûjtöttünk nyolc különbözõ szempontot, ami a dif-
ferenciálás alapja lehet, kitértünk a tananyag elsajátítá-
sának módjaira és lehetõségeire, a megismerés típusaira,
gondolkodtunk az adott probléma felismerhetõségérõl,
a gyermekek ebbõl származó hátrányairól, nehézségei-
rõl. Rádöbbentünk, arra is, hogy a fejlesztés gyakran
csak a vélt képességek alapján történik, pedig minden
esetben szükség lenne a pontos, részletekre is kiterjedõ
elõzetes felmérésekre. Sok új ötletet hallottunk, de szá-

momra a továbbképzés legnagyobb hozadéka a más
szemszögbe való helyezkedés és a tudatos tervezés fon-
tossága volt. 

Az élménypedagógiai játékok mellett szünetekben lo-
gikai játékokat is kipróbáltunk, melyek közül az osztá-
lyom a QWIXX-et kedveli a legjobban:

QWIXX –kockajáték
Ez a játék Hollandiában elnyerte az Év játéka és az El-

gondolkodtató játékok kategóriájának fõdíját is, nagyon
népszerû, izgalmas, a felnõtt korosztály is szívesen játszik
vele. Minden egyes dobás során aktívak a résztvevõk,
ami pörgõssé, izgalmassá teszi a játékot.

Hat dobókockára (két fehér, valamit egy-egy piros,
sárga, zöld, kék) és személyenként/csapatonként egy-
egy játéktáblára van szükségünk. A játék célja, hogy mi-
nél több számot jelöljünk be soronként a nyíl iránya sze-
rint balról jobbra haladva. Nem kötelezõ a sorban legel-
sõ számmal kezdeni a beikszelést, de ha már megkezdtük
a sort, mindig csak jobbra léphetünk; vagy a következõ
szám, vagy kihagyással valamelyik további jöhet. A fel-
sõ két (piros és sárga) sorban növekvõ, az alsó két (zöld
és kék) sorban pedig csökkenõ sorrendben helyezked-
nek el a számok. A soron következõ játékos dob mind a
hat kockával egyszerre, bemondja a fehér kockákon lá-
tott pöttyök összegét, és ekkor mindenki egy szabadon
választott sorban bejelölheti ezt a számot, vagy úgy is
taktikázhat, hogy nem ikszel be semmit. Aki dobott,
még egy lehetõséget kap a jelölésre: kiválasztja az egyik
fehér és az egyik színes kockát, és a pöttyeinek összegét
bejelölheti abban a sorban, amelyik a választott színes
kocka színe. Ha az aktív játékos nem kíván ikszelni, ak-
kor az ún. elhibázott dobások sorában kell ezt jelölnie,
ami esetenként öt pont levonással jár, a többieknek nem
muszáj számot bejelölni. Ezután a soron következõ játé-
kos dob, neki lesz jelölési kötelezettsége, illetve dupla
jelölési lehetõsége. Úgy lehet lezárni egy sort, ha valaki
az adott sorban az utolsó számot és azzal együtt legalább
öt számot beikszel és a lakatot is áthúzza. Ezt be kell je-
lenteni, mert a továbbiakban a többi játékos sem hasz-
nálhatja a lezárt színû sort. A játék vagy akkor ér véget,
ha valaki mind a négy elhibázott dobást bejelöli, vagy ha
legalább két színes sor lezárult. Ezt követõen jöhet a
pontok összeszámolása. A soronkénti ikszek pontérté-
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ke: 1x: 1; 2x: 3; 3x: 6; 4x: 10; 5x: 15; 6x: 21; 7x: 28; 8x:
36; 9x: 45; 10x: 55; 11x: 66; 12x (lakattal együtt): 78.
Levonásra kerülnek az elhibázott dobások pontjai,
ahogy említettem ötösével, és így kialakul a sorrend, a
legtöbb pontot összegyûjtõ játékos a nyertes. Tulajdon-
képpen a másik nyertes a matematikatanár, mert a játé-
kosok az összeadást az egész játék során végig gyakorol-
ják. Megjegyzés: a játéktáblákat lamináltuk, hogy tartó-
sak maradjanak; alkoholos filctollal tudunk rájuk írni,
ami körömlakklemosóval könnyen eltávolítható, és a
lap újra használható. Lehet új szabályt kitalálni, kocka-
számot módosítani vagy más tartalmú és elrendezésû já-
téktáblát rajzolni. 

Fejleszthetõ területek: a számolási készség, logikai
gondolkodás, vizuális észlelés, döntéshozatal készsége,
kombinatorikai megfigyelések; ha pedig egy-egy játék-
táblát csapatosan használunk, jó lehetõség adódik az
összmunkára, az indoklásra, meggyõzésre, fejlõdhet a
szociális kompetencia is.

Sudoku-változatok
Az elõzõ lapszámban a bemutatott Lakótelepi panorá-

ma kapcsán ígértem, hogy további SUDOKU-típusokat
mutatok majd be a kedvenceim és iskolai kedvenceink
közül, melyek plusz feltételeket tartalmaznak az alapvál-
tozathoz képest. 

Leonard Euler matematikustól ered a SUDOKU alap-
ötlete a XVIII. századi Svájcból, õ feladványként elszór-
va latin betûket helyezett el egy 9×9-es négyzetbe, ame-
lyet további 3×3-as elkülönített kisebb részekre osztott.
Az volt a feladat, hogy úgy kerüljenek a betûk a rácsba,
hogy minden sorban és oszlopban csak pontosan egy sze-
repeljen belõlük, és mindeközben a belsõ négyzetekbe is
csak egyet-egyet lehetett belõlük választani. Howard
Garns amerikai építész 1979-ben a játékot már a mai for-
májában használta, Japánba pedig 1984-ben érkezett
meg, mint a Nikoli magazinban megjelent megoldandó
rejtvény Suujiwadokushin ni kagiru (a számok csak egy-
szer szerepelhetnek) elnevezéssel. Léteznek más mére-
tek is (pl. 4; 6; 16; ritkábban 5 számjeggyel), életkortól és
képességektõl függõen választhatunk belõlük tanítvá-
nyaink számára. A gyerekekkel együtt mi magunk is ké-
szíthetünk készleteket és feladványokat. Kis elsõsökkel
vagy akár érdeklõdõ óvodásokkal is kipróbálhatjuk a szí-
nes vagy képes változatot. Színes kupakokat, laminált
színes korongokat használhatunk, elõvehetjük számkár-
tyák helyett a dobókockákat, sakkfigurákat, játékkár-

tyákat; nyomdázhatunk és színezhetünk mesefigurákat,
ragaszthatunk kupakokra vagy korongokra matricákat,
vághatunk ki képeket ingyenesen rendelkezésre álló szó-
rólapokból, katalógusokból. A kódolás egyszerû, rejt-
vényújságokban vagy interneten található feladványok
számait rendre megfeleltetjük a mi készletünk elemeivel,
és máris kész az újdonság! Az alábbi feladványokat a
Füles Logika 2013/1. számában találtam, az elsõnél tan-
tárgykoncentrációként csatlakoztam a Sakkpalota órá-
inkhoz azzal, hogy a számjegyeket sakkbábuk képével
helyettesítettem.

Nem volt teljesen véletlen a feladvány kiválasztása, ez
is egy speciális SUDOKU-típus. Szánjanak rá pár má-
sodpercet, hogy felfedezzék, van-e valamilyen többlet
egy normál SUDOKU-hoz képest! Biztos sikerült, való-
ban, itt még az átlókban is pontosan egyszer szerepelnek
a figurák, bár ezt külön színnel nem tüntettem fel. A tí-
pus neve: ÁTLÓS SUDOKU. Az illusztrációként sze-
replõ 9×9-es feladványok alsó tagozaton kissé nehéznek
tûnhetnek, de többletszámok, illetve további bábuk
megadásával már nem olyan bonyolult. Jöhet a csoport-
munka és az igény szerinti segítségnyújtás! Minden csa-
pat felváltva kérhet egy-egy segítõ számot magának, amit
csak õk hallanak, és ha ügyesen kérdeznek, elsõként ké-
szíthetik el a helyes megoldást. A mezõk megnevezésével
gyakorolhatjuk a helymeghatározást is, pl. a hetedik sor
harmadik négyzete; a harmadik oszlop (felülrõl) hetedik
helye; a bal alsó mezõ jobb felsõ száma, a hetedik sor és a
harmadik oszlop találkozásánál elhelyezkedõ négyzet-
ben levõ szám.

Az alap SUDOKU-hoz képest plusz feltételt ad az ún.
FUTOSHIKI játék, ahol némely mezõk között relációs
jelek vannak megadva, melyek azt jelzik, hogy a két
szomszédos mezõben egymáshoz képest csak kisebb, il-
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letve nagyobb szám szerepelhet. Olykor segítségként sze-
repelhet néhány konkrétan megadott szám is, de nem
feltétlenül.

(Forrás: Japán Logikai PUZZLE 2008. november–december)

A LÁNC-SUDOKU abban nyújt újdonságot, hogy
nemcsak soronként és oszloponként, hanem az összekö-
tött számsorban is csak egyszer szerepelhet egy-egy szám
(nem feltétlenül sorba rendezve). Kicsit nehéz szemmel
tartani az összetartozó helyeket, de pont ettõl érdekes.

(Forrás: Füles Logika 2013/1.)

A fenti „ikertestvére” a csak megjelenítésében eltérõ,
de alapelveiben szinte teljesen azonos alakzatos/terüle-
tes SUDOKU, ahol az alapfeltételen túl a körbekerített
területen belül kell arra törekedni, hogy csak egyszer sze-
repeljenek a számok.

(Forrás: Sudoku PUZZLE 2017. augusztus)

A végére hagytam az egyik kedvencemet, a MINU-
PLU fejtörõt, ahol a SUDOKU-négyzetháló különbö-
zõ blokkokra osztva jelenik meg. A blokkok sarkában
látunk egy-egy kis számot mûveleti jellel (+, ×, –, /),
ami arra utal, hogy a blokkban szereplõ számokból mi-
lyen mûvelet elvégzésével juthatunk az adott ered-
ményhez. Például a bemutatott négyszer négyes példa
alapján az 5+ megoldása lehet a 4+1; a 12× megoldá-
sa lehet a 3×4; a 6× megoldása lehet a 2×3; az 1–
megoldása lehet a 3–2 vagy 4–3; a 2/ megoldása lehet a
2/1. Megegyezés szerint a kivonásnál és osztásnál csak
két számot használhatunk fel az eredmény megalkotá-
sához. 

(Forrás: Japán Logikai PUZZLE 2015. május–június)

Fejleszthetõ területek: logikai gondolkodás, precizi-
tás, önellenõrzés, figyelem, koncentráció, tájékozódás
síkban, kreativitás; finommotorika és térlátás.

Összességében minden feladványtípusra érvényes,
hogy a fokozatosság elve alapján haladjunk: eleinte több
segítséget és minél többféle szemléltetést ajánljunk fel,
hogy nagyobb legyen a sikerélmény, és a gyerekek ked-
vet kapjanak a nehezebb fejtörõkhöz is. Nagyon bele
tudnak mélyülni nemcsak a megoldásba, de az egymás-
nak készített saját feladványok elkészítésébe is. Ha
interneten beütjük a keresõbe a címszavakat, rengeteg
táblát találhatunk, gyakran a megoldás közlésével is,
ami nagy segítség a gyors ellenõrzéshez a párhuzamosan,
több csoportban folyó munkánál vagy az egyéni diffe-
renciálásnál. Sok sikert kívánok a játékok kipróbálásá-
hoz!
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Valamennyi gyakorló pedagógus jól tudja, hogy a tanítványok
magatartásának, kialakult szokásainak, szóbeli megnyilatko-
zásainak letéteményese a család. Az anya, az apa a születés
pillanatától ott áll a gyermeke mellett. Minden szülõi rezdülést
nyugtáz a csecsemõ. Gondoljunk az anya vigasztaló szavára,
az apa simogató kezére, s a szülõk szeretetteljes párbeszédét is
nyugtázza a kicsi. Azt sem kell igazán részleteznünk, hogy a
felnõttvilág egy-egy feszültebb szituációját is megérzi a gyerek.
Ilyenkor sírás, nyugtalanság is felléphet, a csemete várja, sõt
követeli a vigasztalást. Ahogy növekszik a gyerek, úgy szélese-
dik az a kör, amely közvetlenül formálja, alakítja fejlõdését. Jó
esetben a nagyszülõk szerepe meghatározó lesz, épp úgy, ahogy
a testvéré, testvéreké is, valamint a rokonok és a barátok is ha-
tással lesznek a fejlõdés alakulására. 

A környezet tehát mintát nyújt, amelyet érdemes másolni,
hiszen a fejlõdés nem áll meg. A ma még abszolút gondozást,
ellátást igénylõ gyerek egyszer csak önállósodni kezd, s a lá-
tottakat másolja, majd megszólal. A biztos eszközhasználat
elsajátítása éppúgy fontos, mint a gondolatok szabatos átadá-
sa, a gesztusok, a mimika alkalmazása. S ami még ezeknél is
sokkal fontosabb; az érzelmek kimutatása. Gondolunk itt az
örömre, a bánatra, a szeretetre, és nagyon korán ki kell fejez-
ni a vágyakat, az óhajokat is. Tudjuk, a szeretõ környezetbõl
érkezõ gyerekek az elengedhetetlen konfliktusokat is jól keze-
lik, mert tudatukba beépült, hogy az esetleges problémáik el-
mesélhetõk, feldolgozhatók, s a család jó tanáccsal látja el
õket, vagy vigasztalást kapnak. 

Igen, azt állítjuk, a gyerek fejlõdésének elsõ két éve hihetet-
len nagy hatással van az egész életére. A kezdeti szûk – egy-
két szereplõs – világ kitágul, s a környezet minden tagja for-
mál, alakít, változtat. Temérdek példával állhatnék elõ, most
a leghétköznapibb esetet vizsgáljuk meg! Gondoljunk csak
arra a mindennapos helyzetre, amikor a szomszéd nénivel ta-
lálkozik a gyerek és az édesanyja. Kölcsönös az üdvözlés? Az
sem ritka, hogy hosszabb beszélgetésbe kezdenek a felnõttek.
A szomszéd néni a kicsitõl ezt-azt kérdezhet. Ám az sem ki-
zárt, hogy még a kölcsönös üdvözlés is elmarad. A helyzetek-
bõl mire következtethet a gyerek? A sok-sok információt fel
kell dolgozni, s ebben a közvetlen környezet, nevezzük így, a
„bizalmasok köre” segítséget kell adjon. Így alakul majd ki az
elfogadás vagy az elutasítás. 

A nevelés minden pillanata nem lehet ennyire tudatos!
Vannak helyzetek, amire nem lehet felkészülni. Talán ilyen
esetekben találkozik a gyerek hevesebb érzelmekkel; egy nagy
nevetéssel vagy egy haragos, indulatos mondattal, mosolygó
vagy elkomoruló mimikával. De ezekre is szükség van.

A kollektív együttmûködés eredményeként lép majd óvo-
dába, iskolába a gyerek. 

Igen, az intézményes nevelésbe úgy kerül mindenki, hogy
sokfélét megtanult, szokások, kifejezések rögzültek. 

A pedagógus munkája során ezeket az ismereteket kell erõsít-
se, rendezze, alakítsa, ha kell, módosítsa. Mindezt persze úgy,
hogy a család és a gyerek kapcsolata folyamatosan erõsödjön.

A gyerekek nevelése, fejlesztése hihetetlen nagy felelõsség.
Azt valljuk, ahogy a kezdeti idõszakban a családi minta egy
életre szól, úgy az alsó tagozat nevelõmunkája is meghatároz-
za az emberi kapcsolatokat. A tanítói munka ettõl válik va-
rázslóivá. Minden felnõtt õriz egy-egy tanítótól kapott taná-
csot, dicséretet, szülõként pedig a gyerekének szeretné tanító-
ját vagy annak pontos mását megtalálni.

S hogy mi is történik egy-egy családban, mit hoz magával a
gyerek, arról szól a következõ két történet.

Bizalom és bizalmatlanság
Bori és Timi testvérek, a teljes család Budapesten la-

kik. A szülõk elfoglalt emberek, sokat dolgoznak, mind-
ketten jogi végzettségûek. Az édesapa ügyvédként dol-
gozik, az édesanya egy cég jogi képviselõje. A sok-sok
munka mellett mindig van idejük az iskolás lányaikra.
Ennek hagyománya van a családi élet alakításában. Kü-
lönösen az anyuka tudja úgy rendezni a munkáját, hogy
a lehetõ legtöbb idõt töltse a gyerekekkel. Õ kíséri reggel
az iskolába az elsõ osztályos Timit és a harmadik osztá-
lyos Borit, és õ az, aki délután várja õket az iskola kapu-
jában. És ilyenkor kezdõdik a gazdag délután, amibe a
szabadtéri játék éppúgy helyet kap, mint a könyvtárláto-
gatás, vásárlás, miegymás. Amikor hazaérkeznek, akkor
mindenki tudja a feladatát. Egy kis tanulás, felkészülés a
következõ tanítási napra, majd egy kis tévézés és beszél-
getés következik. Ez utóbbi tulajdonképpen a legfonto-
sabb. Mind a négyen a nagyszobában foglalnak helyet, s
elmesélik a nap történéseit. Ezt a félórás tevékenységet
soha el nem hagynák.

– Olyan jó hallani, hogy apát mi foglalkoztatja – összegzi Bori.
– Nekem is fontos, hogy mindenrõl tudjak! – így vall az

anyuka.
Megnyugtató ez az esti beszélgetés, a szülõk látják,

hogy a gyerekeiket mi is foglalkoztatja, ha szükséges, be
is tudnak avatkozni, ugyanakkor azt is megtapasztalják,
hogy Bori és Timi jó testvérek, nem bántják egymást, sõt
elfogadók. Igen, jó testvérek, persze apróbb civódások
elõ-elõ fordulnak, de ennek nem érdemes nagyobb je-
lentõséget tulajdonítani. Az említett esti beszélgetések-
kel zárul a nap. Persze a fürdést még egy kis mese követi,
de a tanév minden estéje 9-kor be is fejezõdik. 

Csillag Ferenc Párhuzamos történetek
Minták a családi nevelésbõl
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Azt mondtam, hogy a gyerekek nyitott, kedves, meleg
családban nõnek fel. Ez lehet a titka annak, hogy a két
kislánynak sok barátnõje van, az osztály népszerû tagjai.
Tanítóik pedig folyamatosan dicsérik õket. 

A család nyitott. A hétvégeken barátok jönnek-men-
nek, illetve õk is felkerekednek, s vendégeskednek, vagy
közös kirándulásokra neveznek be. Teszik ezt azért is,
mert az anyai nagyszülõk már nem élnek, az apai nagy-
szülõk pedig távol laknak. Szombathely mellett élnek
egy csodaszép határmenti városkában. Így ritka a családi
összejövetel. Persze a nagyobb ünnepek alkalmával az
utazás, a látogatás nem maradhat el, de ezek meglehetõ-
sen ritkák. Amikor a család megjelenik, akkor a nagyma-
ma a teljes kamrát kirámolja, olyan asztalt varázsol,
amelyrõl a lányok a mesék királyi lakomáinak fejezeté-
ben olvastak. Mindenkinek a kedvence kerül az asztalra,
s folyamatos biztatással sarkallja a gyerekeket és a szülõ-
ket evésre. S ha végre felállnak az asztaltól, akkor követ-
keznek az ajándékok. A nagyszülõk nem igazán ismer-
nek mértéket. Mindent beszereznek, s örömmel nyújtják
át. Biztos abban bízik a nagymama, hogy az eltelt hóna-
pok, amíg nem találkoztak, így áthidalhatók. 

– Anyuka, nem kellene ennyi minden… – mondják a szülõk.
A mondatot be sem fejezhetik, a válasz azonnal meg-

születik: 
– Ne mondjatok semmit! Egy évben 8-10 napot lehetünk

együtt, mindent be akarunk pótolni! – a nagyanyai érvelés
kicsit indulatos, szemrehányó. Nem is érdemes a továb-
biakban folytatni. 

Az ez évi nyári szünet tizenegy hetének megszervezése
az anyuka legnagyobb logisztikai feladata volt. Bori és
Timi több táborba is mehetett. Ebben volt lovas- és úszó-
tábor, ahova a gyerekeket naponta kellett szállítani, volt
tíz nap Velencei-tavi iskolai táborozás is. A lányok sok
élménnyel tértek haza. Majd a szülõk két hétre kibérel-
tek egy házat Balatonalmádiban. Ez volt a közös nyara-
lás. Mindenki nagyon készült erre a programra és reme-
kül sikerült. Ám augusztus 5. és 12. között a gyerekfel-
ügyelet nem volt megoldva. Az egyik május végi esti csa-
ládi megbeszélésen éppen Bori mondta a következõt: 

– Anya, mi lenne, ha egy hetet eltöltenénk a nagymamá-
nál? Õ tud ránk vigyázni, s Julcsi, Eszti és a kis Jankó, az
unokatestvéreink is ott vannak. Akkor együtt lesz a teljes csa-
lád, nagymama régi vágya teljesül. 

– Milyen jó ötlet! – jött a válasz. A nagymamát felhív-
ták telefonon, aki azonnal vállalkozott a feladatra. A
gyerekek is készültek és a nagymama is. 

– Hogy milyen meglepetéseim vannak! – mondta az esti
telefonálások alkalmával. 

És elérkezett a nyaralás nagyszülõi szakasza. Borit és
Timit a szülõk leszállították a nagymamához. Az elválás
gyors és fájdalommentes volt. A szülõk délután hazain-
dultak. A nagymama megmutatta a gyerekszobát. 

– Itt játszhattok, ha esetleg elromlana az idõ, és persze itt
alusztok is. Jó lenne, ha a nap nagy részét kint a kertben töl-
tenétek. Itt nagyon jó a levegõ! Az unokatestvéreitek is jön-
nek, együtt gyorsan elszalad a nap. Hipp-hopp és már ágyba
is kell bújnotok. 

Valóban nagyon kellemesen indult minden. 
Bori és Timi kapott az édesanyjuktól egy mobiltele-

font, s abban egyeztek meg, hogy minden este, amikor az
otthoni beszélgetések idõszaka van, akkor felhívják egy-

mást. Ez az elsõ este be is következett. 7 óra után meg-
csörrent a telefon, Bori felvette, beszélgetett az anyjával,
majd Timi is elmesélhette a délután történteket. Mind-
ez az udvaron, a gyerekek részére kialakított játszórész-
nél történt. Egyszer csak megjelent a nagymama. Látta a
telefonálást, rosszallását nem tudta leplezni. Lassan-las-
san közeledett a gyerekekhez, s hallgatta a beszámolót.
Timi meglátva a nagymamát, a következõt mondta:

– Anyu, itt van a nagymama, beszélsz vele? – a vonal túl-
oldaláról, még meg sem érkezett a válasz, amikor a nagy-
mama így szólt: 

– Most köszöntünk el egymástól, nincs mondanivalóm!
Így nem beszélt a mama és a meny egymással. 
A telefonbeszélgetés befejezése után a nagymama a

következõt mondta: 
– Bori és Timi, kérem a telefont. Nem költjük fölöslegesen

a pénzt. Majd a vonalasról hívjuk a szülõket, ha az szükséges.
Azt majd én mondom meg, mikor!

– De mama, azért vette anya a telefont, hogy vele beszél-
hessünk! A kártyáról nem fogy le a pénz!

– Én vagyok felelõs értetek, így az én utasításaimat fogjá-
tok végrehajtani! – zárta le a vitát a nagymama. 

A készülék pedig a zsebébe vándorolt. 
A következõ reggelen az anya hiába próbálta mobilon

a gyerekeket elérni, nem sikerült, egy géphang jelezte,
hogy a készüléket üzemen kívül helyezték. Végül 10 óra
körül a vonalas készüléken hívta a gyerekeket. A tele-
font a nagymama vette fel. Rövid, elutasító volt a beszél-
getés. 

– Nem értem, miért nem bízol bennem? A gyerekek jól
vannak, nem kell ellenõrizni õket! Több gyereket is felnevel-
tem, tudom mi a feladatom! Nincsenek rossz helyen!

– Anyuka, Timi és Bori is kicsi, szeretnék a hangomat hal-
lani. A rövid beszélgetést megígértem nekik, ezért kérem, ad-
ja át a telefont!

– Szóval nem bízol bennem! – jött a sértett válasz. 
– Anyuka, értse meg, a gyerekeknek szüksége van a kap-

csolattartásra. Kérem Borit!
Bori hangja vidám volt. Az anyuka megnyugodott. 
Timinek és Borinak is jól esett anyjuk reggeli köszön-

tése. Abban állapodtak meg, hogy este ismét beszélget-
nek. A nagymama minden telefonhívás alkalmával nem-
tetszésének adott hangot. A mobil pedig folyamatosan
üzemen kívüli állapotban maradt. 

Eltelt a hét. A szülõk a megbeszélt idõben megérkez-
tek. Búcsúzásnál a nagymama a következõ szavakkal en-
gedte útjára a pesti családot: 

– Mindig várlak benneteket, de mobilra nincs szükség! –
majd a készüléket a menye kezébe tette. 

A két gyerek alig várta az esti beszélgetést. Sok-sok
eseményrõl számoltak be. Jól érezték magukat, örültek a
gyerektársaságnak, élvezték a nagypapa által vezetett er-
dei sétákat, a gombaszedést. 

– Anya, csak egyet nem értek – kezdte Bori –, miért állt
minden beszélgetésünk alkalmával a nagymama mellettem?
Miért hallgatózott? Nem bízik bennünk? 

– Tudod, arra gondolt, hogy valamit nem úgy csinál, ahogy
azt mi szoktuk, és az nektek rossz. Szerette volna az esetleges
tévedést elkerülni – magyarázta türelmes szeretettel az anya.

– Nem lett volna egyszerûbb megkérdezni, hogy jól érez-
zük-e magunkat? És miért kellett a mobilt elvennie? – Hosz-
szabb hallgatás után még a következõt mondta – nem sze-

Csillag.qxd  2017.09.26.  13:59  Page 31



32

retnék nélkületek a nagymamához menni! Ez a nyári prog-
ram nem volt olyan jó, mint reméltem. 

A szülõk tökéletesen értették Bori észrevételeit, sõt
jogosnak is találták azokat. Azt is pontosan tudták, hogy
a nagyanyai nevelési elvek lényegesen különböznek a
család elfogadott, nyílt, õszinte, ugyanakkor szeretettel-
jes gyakorlatától. Amit a nagymama bizalmatlanságnak
élt meg, Bori, Timi és szüleik esetében a legnagyobb bi-
zalmat jelentette. 

Idõnek kell eltelnie, hogy a bizalom helyreálljon!

A kalitka ajtaja felpattan
Laci harmadik osztályos, kedves gyerek, aki sokat tesz

azért, hogy szeressék, s ebben nincs is hiba. Elfogadják gye-
rekek, felnõttek egyaránt. A tanító néni többször is jelezte
az anyukának, hogy megítélése szerint Laci önállótlan,
olyan dolgokban is segítséget igényel, amin már a kilenc-
évesek túl vannak. Ám oka van ennek a magatartásnak. 

Annyit tudunk a családról, hogy a szülõk együtt élnek,
de feleség és férj között nincs meg a harmónia. Az apa
meglehetõsen kevés idõt tölt otthon, s ha jelen van, ak-
kor fagyos az otthoni légkör. Lacit az apja nagyon szereti,
de a ritka találkozás miatt apa és fia között nagy a távol-
ság. A fiú alkalmi vendégnek tekinti apját. Laci felidézni
sem tudja, mikor volt vele kettesben. Azt viszont a gye-
rek pontosan érzi, hogy anyja és apja között nincs szere-
tet, egy-egy elejtett megjegyzés, indulatos mondat mind-
két fél részérõl elhangzik. Így a családi együttlétek egyik
félnek sem jelentenek felemelõ élményt. 

Más a helyzet anya és fia között. Az anyuka Laci min-
den rezdülésénél ott van, mindenrõl tud, mindent szabá-
lyoz. Ez a szoros kapcsolat a születés pillanatától mind a
mai napig fennáll. 

– Lacit a magam örömére szültem, magamnak nevelem! –
hangoztatja úton, útfélen az anya. 

Hallottunk már ilyen kijelentést, ám mellbevágó, ami-
kor ennek fültanúi is vagyunk. 

Laci tehát az eltelt kilenc évben nem távolodott el az
anyjától, az anyja által kialakított kalitkában él. 

Voltak kisebb önállósodási kísérletei, ám azok nem
sok sikerrel jártak. Még óvodás volt, amikor a délutáni
játszótéri tartózkodás alkalmával a homokozót elhagyta
és átsétált a hintákhoz. Még fel sem ült a kiszemelt hin-
tára, amikor is anyja kiabálására lett figyelmes.

– Nem, nem, arra nem ülhetsz fel! Még leesel és összetöröd
magad! Menj csak vissza! – és határozott mozdulattal irányí-
totta, pontosabban rángatta a négyéves gyereket a homo-
kozó felé. – Nagyon haragszom rád, mert valójában megszök-
tél, de ezt nem mondjuk el apádnak! Õ rettenetesen megszidna! 

– De anya, mindenki hintázik. 
– Te nem! Ha nem tetszik, akkor megyünk haza!
Az eset emlékezetes maradt, valahol itt az érdeklõdés,

a kíváncsiság meg is állt. 
S ha korlátozzuk a gyereket, akkor az élet más terüle-

tén sem válik önállóvá. 
– Lacika akkor öltözik fel rendesen, ha én segítek neki!

Akkor olyan, mintha skatulyából húznák elõ! – mondja nagy
elégedettséggel az anya. 

És nem mehet át osztálytársakhoz, és barátokat sem
hívhat meg. 

– Értsd meg – mondja az anyuka – neked itt vagyok én
társnak! Mi ketten vagyunk!

Lacika pedig nagyon kevéssé érti ezt a helyzetet. Miért
ketten, amikor az apja is ott van? És miért nincsenek ba-
rátok, rokonok? Miért csak ketten?

Irigykedve hallgatja osztálytársait, amikor azok ko-
moly kalandokról számolnak be. Tomi és Gabi a szüleik-
kel rendszeresen kirándulnak, s hétfõnként olyan dolgo-
kat mesélnek el, amit Laci csodának vél. „Az erdõben
láttunk elhullott szarvasagancsot!” – Vele miért nem
esik meg ilyen csoda?

Hunor, Géza és Dani sportolnak, karateedzéseken
vesznek részt. „A hétvégén már a kék övért küzdünk!” –
újságolják az osztálynak. – Laci el sem tudja képzelni, mi-
lyen lehet egy ilyen verseny. 

A gyerek hosszabb ideje érzi, hogy itt valami nincs
rendjén. 

Laci harmadikos gyerek, s ebben a tanévben már ter-
hessé vált számára az anyai felügyelet. Egy reggel azzal
állt elõ, hogy nem akarja az anyai kíséretet, egyedül sze-
retne iskolába menni.

– Ugyan, Lacikám, jobb, ha veled megyek, a táskádat is én
viszem. Neked csak a kapuban kell felvenned.

– Anyu, nem akarom, hogy mindenki rajtam nevessen.
Már csak engem kísérnek az iskolába!

– Laci, itt az lesz, amit én mondok! Együtt jövünk-me-
gyünk az iskolába!

– Nem akarom!
S ez a reggel sem tért el az elõzõktõl. 
– Megbántottál, Laci! Ezt az ügyet még nem zártuk le.

Most itt a táskád, fogd! Délután jövök érted! – hangzott a
búcsú az iskolakapuban. 

Laciért délután jött az anyja, sértettségét nem leplez-
ve várta fiát a szokott helyen. Otthon több szó nem esett
a reggeli vitáról. Az anya súlyos hallgatása elegendõ volt
ahhoz, hogy Laci lelkiismeret-furdalást érezzen, ám azt is
rosszul viselte, hogy társai összemosolyognak minden
reggel a szülõi kíséretet látva. 

Másnap reggel, amikor Lacit kelteni szokta az anyja,
nem találta fiát az ágyban. Minden helyiségbe benyitott,
fia azonban sehol sem volt. 

– Eltûnt, elveszett, elrabolták! – kiabált hisztérikusan az
anya.

– Ki? – kérdezte a fürdõszobából kilépõ apa. 
– Laci! Laci nincs meg!
– Semmi baja sincs! 7-kor elköszönt tõlem, s elment az is-

kolába. Annyit mondott: „ezt ki kell próbálnom!”
– És kiengedted? – ordított az anya. – Három úttesten

kell átkelnie, táskát és tornazsákot vinnie! Nincs felelõsségér-
zeted! Ha baja lesz, akkor…

– Nem lesz baja! – jött a higgadt válasz. – Add már meg
a szabadságot a fiunknak! Vedd észre, hogy terhes a szerete-
ted, nem lehet elviselni, ki kell belõle törni. 

A fiú nagyon élvezte a kora reggeli utcán való sétát, fi-
gyelmesen közlekedett. Az iskola kapuja még zárva volt,
amikor odaért. Néhány perc várakozás után Piroska né-
ni, a portás beengedte az épületbe. 

– Téged itt még soha nem láttalak ilyen korán reggel. No,
menj a 4-es terembe, ott várakoznak a hajnali csibék.

A fiú belépett a terembe, várta, hogy társai is megérkezze-
nek. Jól érezte magát, sõt büszkeség töltötte el! Csatát nyert.

Laci elsõ lázadása ez volt.
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Fonyódi Gábor Detektíviskola
IGAZ-HAMIS VALLOMÁSOK

Egy kiállításról zárás után elloptak egy festményt. A múzeum 3 õre üldözõbe vette
a tettest, akinek végül sikerült elmenekülnie. Az õrök üldözés közben nem tudtak
minden részletet pontosan megfigyelni, ezért a kihallgatáson a kérdésekre mindig
két igaz és egy hamis választ adtak. Segítsd a nyomozást hasznos információkkal!
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KI MÁSRA SZÁMÍTHATNÁNK, MINT EGYMÁSRA?

ÖÖNN  TTUUDDTTAA?? A wwwwww..ttaanniittoonnlliinnee..hhuu oldalt nem üzleti megfontolás, hanem pusztán SZAKMAI
ELKÖTELEZETTSÉG hívta életre. Ennek ellenére a tanítók munkáját segítõ egyik LEGNAGYOBB ONLINE
GYÛJTEMÉNNYÉ NÕTT. A TANÍTÓ elõfizetõi a honlap mûködését, további bõvítését is támogatják.

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

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