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A tantervek metamorfózisa
Az oktatás tartalmára vonatkozó elõírások megjele-

nése – mai tudásunk szerint – az ókorra tehetõ. Akkor
már készültek olyan tananyagjegyzékek, szillabusok,
amelyek tantárgyakba rendezve lajstromozták, hogy mit
tanítsanak a diákoknak és mennyi ideig foglalkozzanak
egy-egy témával. A tananyag kiválasztásának és elrende-
zésének elmélete és a tervezés gyakorlata a magyar neve-
lés történetében is innen indult és nagy utat tett meg,
amíg a különbözõ tantervek/oktatási tervek hosszú so-
rán át eljutott a ma használatos curriculumig. 

Központi tantervi szabályozás
A porosz hagyományokra épülõ magyar oktatás tar-

talmát és gyakorlatát hosszú idõn át szigorú központi
elõírások szabályozták. A tantervek az egységesség érde-
kében egyre részletesebb célrendszereket, tananyagle-
írásokat és mind szorosabb megkötéseket tartalmaztak,
például idõterveket, módszertani utasításokat, kötelezõ
taneszközlistákat. Azt „üzenték”, hogy az iskola az el-
sõdleges és legfõbb ismeretforrás, ezért a feladata minél
több ismeret átadása. Ebben a folyamatban a pedagógus
az aktív szereplõ, a diák pedig passzív befogadó. Min-
denkinek egyszerre kell lépnie, függetlenül attól, hogy ki
milyen társadalmi környezetbõl érkezik, milyen fejlesz-
tést igényel, milyen módszerek, munkatempó, bánásmód
stb. alkalmazása a legmegfelelõbb számára. Ma már el-
képzelhetetlenek azok az esztendõk, amikor például az
ország összes iskolájában azonos órarend és tanmenet
szerint folyt az oktatás. Tehát ugyanazon idõszakban,
kedden a 2. órában minden magyar gyereknek olvasás-

órája volt az elsõ osztályban és valamennyien a „z” betû-
vel ismerkedtek! Vagy központilag rendelték el, hogy a
tanító csak pirossal, a gyerek pedig csak zölddel javíthat-
ja a füzetekben a hibákat; de szigorú módszertani algorit-
mus szerint kellett feldolgozni az olvasmányok szövegét
is. Jóllehet, ezek a korlátok esetenként kapaszkodót is je-
lenthettek a tanítónak, ugyanakkor behatárolták moz-
gásterét, gátolták pedagógiai szabadságát, hiszen nem
igényeltek kreativitást, nem kívántak személyére sza-
bottságot a tanítás-tanulás irányításában. 

A merev tartalmi szabályozás lebontása
A központi tantervek erõs páncélján az elsõ áttörést a

tanítás gyakorlatának – korszerû elméleti hátterû – meg-
újulása hozta. Az 1960-as évektõl olyan robbanásszerû
felpezsdülés vette kezdetét, mely végül az erõs központi
irányítású oktatási rendszer rigid kereteinek felbomlá-
sához vezetett. A frontális osztálymunka egyeduralmát új
szervezeti és munkaformák törték meg. Berobbantak a fel-
adatlapos módszerek, megjelentek a programozott okta-
tás elsõ próbálkozásai (Takács Etel). A tantárgyi rendszer-
be új tantárgyak léptek be (környezetismeret, technika).
Hatalmas változáson ment át a számtan-mértan tananya-
ga és módszertana: Lénárd Ferenc a problémamegoldó
gondolkodás fejlõdését kutatva kidolgozta intenzív variá-
ciós matematikatanítási rendszerét, a 78-as tanterv beve-
zetésével pedig már egy merõben új szemléletû – Vargha
Tamás nevével fémjelzett – matematikát tanulhattak a
diákok. A pedagógiai kutatás egyik kiemelt területe volt
az egységesség és differenciálás megvalósíthatósága a taní-
tási órán (Búzás; M. Nádasi; Golnhofer; Pirisiné). Orosz-
lány Péter kidolgozta a tanulás módszertanát, bebizonyít-
va, hogy a tanulás is tanítható. Az elsõs tanítók ötféle ol-

Szilágyi Imréné

Felelõsségteljes és nehéz feladat annak eldöntése, hogy mit kell tudnia, mennyit
szükséges megtanulnia egy gyereknek adott életkorban és idõintervallumban az
elõdök hatalmas tudáskincsébõl. Ezért vált a tanterv vitákat generáló, érzékeny
pontjává a nevelés és az oktatás fejlõdéstörténetének. Nézzük, hogyan élte meg
a magyar oktatás a közelmúlt tantervi változásainak sorát!

Szillabustól  a curriculumig
Kellett nekünk nemzeti alaptanterv?

Sorozatszerkesztõ: Hunyady Györgyné és M. Nádasi Mária
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vasástanítási módszer közül választhattak; Zsolnai József
nyelvi-irodalmi-kommunikációs kísérlete pedig új értel-
mezést adott az anyanyelvi nevelésnek, és a neveléstudo-
mány legújabb eredményeit felhasználva új modellt kínált
a tanulás tervezéséhez és irányításához. Ezek mögött az új
utakat nyitó folyamatok mögött tudósok, komoly egyete-
mi és fõiskolai kutatómûhelyek, az Országos Pedagógiai
Intézet munkatársai, innovatív iskolák közösségei és kivá-
ló pedagógusai álltak, akik eredményeikkel megváltoztat-
ták például a nevelés-oktatás és a tanítás-tanulás értelme-
zésérõl, ezek egymás közti viszonyáról, a tanulás fogalmá-
ról, a gyerekek fejleszthetõségének lehetõségeirõl és kor-
látairól, a tanuló és a pedagógus tanulásban betöltött sze-
repérõl, aktivitásáról vagy a tanulási eredmények követé-
sérõl és értékelésérõl való korábbi álláspontokat. S mint
tudjuk, a fejlõdésben nincs megállás! Színre léptek a re-
formpedagógiai irányzatokat követõ alternatív (Waldorf,
Rogers, Montessori) és gyermekközpontú (Gyermekek
Háza, Kincskeresõ, Meixner) kísérleti iskolák. Hamaro-
san kiszélesedett a tankönyvpiac, s egy-egy tantárgy taní-
tásához többféle tankönyvi változat közül választhattak a
pedagógusok már magánkiadók kínálatából is.

A sokféle újdonság megismerésének igénye erõtelje-
sen megnövelte a továbbképzések iránti érdeklõdést.
Bõséges és ingyenes(!) programok közül válogathattak
akkoriban a tanítók; s részvételüket – ha kellett – fizetett
helyettesítéssel oldotta meg a fenntartó. E felfutó meg-
újulási folyamat iskolai eredményességét korabeli külsõ
mérések is egybehangzóan igazolták. 

Nyitás a helyi fejlesztési igények felé
Az ezredfordulóhoz közeledve egyre nyilvánvalóbbá

vált, hogy már nincs létjogosultsága az oktatásban a min-
denki számára egységes elõírásokkal fellépõ tartalmi sza-
bályozásnak. A központi tantervek ideje lejárt, a terje-
dõ sokféleség elodázhatatlanná tette a tantervi szabályo-
zás megújítását. A helyzetet az oktatási kormányzat át-
menetileg a közoktatási törvény – 1985. évi – módosítá-
sával oldotta meg, megteremtve egy új típusú tanterv, a
NAT kidolgozásának törvényi hátterét és utat nyitott a
decentralizációs törekvéseknek, az autonómiának és az
alternativitásnak az iskola világában.

A központi tanterveket meghaladó új tantervi mûfaj,
a curriculum már létezett Európában. Ez voltaképpen
egy kétpólusú szabályozás, mely egyszerre központi és
helyi meghatározottságú. Elõírja a minden diák számá-
ra kötelezõ, egységes mûveltségi tartalmakat, de teret
enged a helyi fejlesztési igények érvényesítésének is. En-
nek megfelelõen a két szabályozó egység összeépítésével
készül el az egyes iskolák – saját feltételrendszerének és
hagyományainak is megfelelõ – pedagógiai programja és
ennek részeként a tantárgyak helyi tanterve. A közös
alap a core curriculum (a tanterv szíve/magja, nálunk
ez a NAT), az ebben foglaltak teljesítése minden peda-
gógusra és diákra nézve kötelezõ érvényû. Az iskolai
adaptáció során ebbõl nõnek ki a helyi tantervek, me-
lyek a kötelezõ tartalmakat szükség szerint kibõvítik, dif-
ferenciálják, a helyi sajátosságokhoz és fejlesztési igé-
nyekhez igazítják. Ez az alkotótevékenység korábban so-
ha nem tapasztalt szabadságot, beavatkozást és moti-
vációt kínál a pedagógusok iskolai közösségeinek, mert
érdekeltté teszi õket a pedagógiai folyamatok tervezésé-

ben, helyi szabályozásában és az eredmények ellenõrzé-
sében, értékelésében is. A hazai tantervfejlesztés szintén
ezt az utat választotta a központi tantervek kiváltására.

A NAT születése 
és fogadtatása

A tantervi reform hatalmas változásokat indított el az
oktatásirányítás és az iskolák életében, hiszen alaposan
felkavarta az addig megszokott „rendet”. Nem csoda
hát, hogy az új típusú tantervi szabályozás, a nemzeti
alaptanterv megszületése és fogadtatása meglehetõsen
viharos volt. Szenvedélyes szakmai és társadalmi vitákat
váltott ki, szembeállítva a haladás és a maradás erõit, és
ebbõl sajnos a politika sem maradt ki. 

Az elsõ hazai nemzeti alaptanterv (NAT) kidolgozá-
sát – a már mûködõ európai modellek és azok beválási ta-
pasztalatainak megismerése után – a neveléstudomány
három tekintélyes mûvelõje, Báthory Zoltán, Szebenyi
Péter és Ballér Endre indította el; s a folyamat – 10 évi
mûhelymunka eredményeképpen – végül Szebenyi Pé-
ter irányításával fejezõdött be. A fejlesztés 11 munkabi-
zottságban folyt kiváló gyakorló pedagógusok, tudósok,
oktatáskutatók és tankönyvszerzõk bevonásával. Folya-
matos átalakításokkal – széles körû társadalmi és szak-
mai vitákban érlelõdve, valamint az egymást váltó kor-
mányok politikai elvárásainak kényszere alatt – hat kü-
lönbözõ változata született meg, míg végre 1995-ben az
országgyûlés elfogadta és törvénybe foglalta az új tan-
tervi szabályozás rendszerét és a NAT-ot. E fontos ese-
mény új fejezetet nyitott a magyar nevelés történetében,
hiszen forradalmi változást, új szemléletet hozott és kí-
vánt meg az iskola és a pedagógus szerepérõl, a tanulás-
ról, tanításról, a tudás tartalmáról, minõségérõl stb.
Mindezek megismeréséhez, megértéséhez és szellemisé-
gének befogadásához hosszú távú, stabil, kiszámítható
és megegyezésen alapuló oktatási stratégiára és kellõ
idõre lett volna szükség. Helyette erõltetett tempójú
bevezetés következett, s beindult a kormányváltásokhoz
kötõdõ alaptantervek kidolgozásának, bevezetésének és
iskolai adaptációjának véget nem érõ sorozata (1995;
2003; 2007; 2012). S mint ismeretes, már elindultak a
legújabb (2017-es) NAT kidolgozásának munkálatai is.

A tantervi reform szakmailag éretlenül érte az iskolá-
kat. Sokan ezért nem is hittek a szükségességében. Nem
ismerték fel, hogy az új típusú tantervi szabályozás felté-
telt kínál az oktatás problémáiból való kilábaláshoz. In-
kább adminisztrációs terheik állandó, indokolatlan és
már alig elviselhetõ növekedésének okát látták a helyi
pedagógiai dokumentumok kidolgozásához kapcsolódó
feladatokban. Pedig a mûveltségi területekben való gon-
dolkodással kiváltható lett volna például az a tantervi
szétaprózottság, mely ma a diákok folyamatosan növek-
võ tanulási terheinek egyik legfõbb okozója. Ehhez per-
sze megfelelõ képzettségû pedagógusokra volna szükség,
felkészítésük azonban – mind az alap-, mind pedig a to-
vábbképzésben – az oktatási kormányzatok súlyos adós-
sága. A tantárgyi rendszer kialakítása napjainkban így
nem a korszerûbb és hatékonyabb oktatást szolgálja, ha-
nem a tantestület tagjainak képesítési struktúrájához
igazodva egzisztenciális kérdéssé válik. 
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Egyébként minden kormány a saját értékrendje és gaz-
dasági érdeke szerint, nem pedig politikán felül álló mó-
don gondolkodik az oktatásról. Hatalomra kerülve sürgõ-
sen hozzálát az akkor éppen érvényes törvényi és alaptan-
tervi szabályozás módosításához, s a megújítás örve alatt
direkt módon hatol be az iskola világába. Például a keret-
tanterv belépése nem egyszerûen szerkezeti változtatás
csupán, hanem az intézményi önállóság szûkítésének ha-
tékony eszköze, mivel még több központilag meghatáro-
zott tartalom elõírásával terheli meg a helyi tanterveket. 

Arra viszont soha nem gondol senki, hogy megkér-
dezze a pedagógusokat a változtatások megvalósítható-
ságának erkölcsi, szakmai, anyagi feltételeirõl és követ-
kezményeirõl. Például arról, hogy értik-e miért van szük-
ség a folyamatos módosításokra? Képesek-e a kormány-
zat által elvárt azonosulással és pedagógiai megújulással
követni a változtatások hatalmas tempóját? Vagy a pá-
lyázati úton elnyerhetõ jelentõs összegek valóban a meg-
újulás támogatására, a munkafeltételek javítására és a
pedagógiai kultúra emelésére fordítódnak-e? 

Úgy véljük, e néhány téma érintése is elegendõ ma-
gyarázatot adhat arra, hogy az új tantervi szabályozás el-
fogadása miért lett egyre kevésbé népszerû, inkább
kényszer, nemkívánatos feladat, s nem a jobb eredmé-
nyeket ígérõ pedagógiai szabadság kiteljesítõje a pedagó-
gusok szemében.

Az iskolai adaptáció 
támogatása

Az új tantervi szabályozás megismertetésére kezdet-
ben nagy erõket mozgósított az oktatási kormányzat. Tö-
meges továbbképzéseken tájékoztatták a pedagógusokat
a NAT szellemiségérõl, tartalmáról és felhasználásáról,
ám a helyi tervezésre való megfelelõ felkészítés elmaradt.
A hiányt mintatantervekkel, online tantervi adatbank
(Mihály; Trencsényi) létrehozásával próbálták pótolni.
Ez azonban éppen a helyi tervezés ellen hatott, mert a
felkínált modelleket – kellõ hozzáértés hiányában – nem
segédeszközként, hanem „késztermékként” használták az
iskolák és minden változtatás nélkül építették be a peda-
gógiai programjukba. S ha voltak is a helyi tervezés meg-
tanulását és a módszertani kultúra fejlõdését támogató jó
kezdeményezések, azok a kormányváltásokkal rendre
megszakadtak, feledésbe merültek. Például a Suli-Nova
EU-s pénzbõl finanszírozott nagy ívû fejlesztése is, mely-
nek keretében a késõbbiekben digitalizálható(!), integ-
rált szemléletû és a differenciálást támogató program-
csomagok készültek a 2003-as nemzeti alaptanterv kom-
petenciaterületeihez. A kész dokumentumok több mint
száz iskolában kerültek kipróbálásra. Annak ellenére,
hogy a fejlesztést nagy érdeklõdés és várakozás kísérte or-
szágszerte, a soron következõ új oktatási kormányzat
azonnal megvonta tõle bizalmát és támogatását. A kész
anyagokat elsodorta az idõ, értékei feledésbe merültek.
(A tanítókat segítõ néhány értékes elem – mely még fel-
lelhetõ a Tanító honlapján [www.tanitonline.hu] – jól
mutatja, hogy mit vesztettünk.) Az egymást váltó nemze-
ti alaptantervek iskolai adaptációjának segítése fokozato-
san és különösebb szakmai kontroll nélkül átkerült a ma-
gán tankönyvkiadók érdekeltségébe. Ugyanakkor a tan-

könyvpiac központosításával már ez a csatorna sem mû-
ködõképes. Hogy akkor mi lesz most, amikor ismét újabb
nemzeti alaptanterv várható? Nem tudjuk.

Tanítók 
a nemzeti alaptantervrõl 

A NAT újabb módosításával kapcsolatos tanítói elvárá-
sokról látom a fõszerkesztõ on-line véleménykutatásának
friss eredményeit a TANÍTÓ-ban (LV. évf. 2017. 5. szám
7. o.; folyamatosan a folyóirat honlapján (http:// www.
tanitonline.hu/?page=polls tájékozódhatunk). Elgondol-
kodtat az összesítés: milyen kicsi az érdeklõdés mind a
NAT, mind a tanmenetek és a taneszközök korrekciója
iránt! Szinte elhanyagolható a kerettantervekre irányuló
figyelem. Elenyészõ azok aránya, akik fontosnak tartják,
hogy véleményükkel beavatkozzanak az új nemzeti alap-
tanterv készítésének folyamatába. Pedig látszik, hogy a ta-
nítók már elfogadják – ami jó tíz éve elképzelhetetlen volt
– a tantervi reform egyik sarokpontját, a személyre szabott-
ságot és a differenciálás szükségességét. De még azt is felis-
merik, hogy pedagógiai dokumentumaik nincsenek össz-
hangban a tanulók fejlesztési szükségleteivel, mégis közö-
nyösek a változtatás iránt. Joggal kérdezhetjük tehát: mi
lehet az oka ennek a nagy érdektelenségnek? Kutatások
híján csak szubjektív sejtéseink lehetnek. 

Elsõként mindjárt az elmúlt 20 év tantervi változtatá-
sainak gyors egymásutánjára gondolunk, mely újabb és
újabb többletfeladatot, elvárást és munkát hozott, s az
ígéretek ellenére mára szinte már elviselhetetlen mére-
tûvé nõtt a pedagógusok és a gyerekek napi terhelése.
A sûrû tantervi változtatások miatt nincs lehetõség a
helyi tantervek kipróbálására, a tapasztalatok hasznosí-
tására, máris újabb helyi tanterv kell! Közben folyama-
tosan dagad a kötelezõen elõírt ismeretanyag és jelen-
tõsen (25-rõl 10%-ra) csökken a szabad felhasználású
órakeretek aránya. A most érvényben lévõ NAT példát-
lan maximalizmusa, ismeretcentrikussága ellehetetlení-
ti az alsó tagozat alapozó feladatainak teljesítését és
sajnos kedvez annak a pedagógiailag súlyosan hibás gya-
korlatnak is, hogy több tantárgyat is szaktanár tanít az al-
só tagozatban. Nem folytatjuk a sort, hiszen e néhány
példa is bizonyítja, hogy az oktatás mai helyzetéért, ered-
ménytelenségeiért nem a pedagógusok hibáztathatók, s
nem is az újabb tantervek elõállítása hoz megoldást. A
tanítók sem erre vágynak, hanem nyugalomra, több fel-
készülési idõre, jobb munkafeltételekre, hogy idejüket
és alkotó energiáikat elsõsorban tanítványaik eredmé-
nyes fejlesztésére, s ennek hátteréül egy modern és jó
szellemiségû iskola megteremtésére fordíthassák. 

Források
Ballér Endre: Tantervi dokumentumok megváltozott szerepe az ok-
tatás tartalmának szabályozásában és fejlesztésében. In.: Báthory
Zoltán–Falus Iván (szerk.). Tanulmányok a neveléstudomány köré-
bõl. Osiris Kiadó. Budapest. 2001.
Csapó Benõ: A tudáskoncepció változása. Nemzetközi tendenciák
és a hazai helyzet. UPSz. 2002. 2. sz. 38–45.p.; 2009: ofi.hu/
tudastar/tudaskoncepcio.
Eszterág Ildikó: Tantervi változások 1989 és 2010 között. UPSz.
2010. 5. sz. 83–91. p.
Szebenyi Péter: Tantervkészítés egykor és most. Educatio 1994. 3.
szám. Vagy: epa.oszk.hu/01500/01551/00009/pdf/781.pdf.
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Differenciálás, adaptivitás – két olyan pedagógiai szak-
szó, amelyek használata korántsem volt mindig olyan
természetes, mint manapság. Kortársaimmal az 1950-es
években a középfokú tanítóképzõ diákjaiként nem talál-
koztunk ezekkel a kifejezésekkel, s késõbb még az egye-
tem pedagógiaszakos hallgatóiként, sõt kezdõ tanárai-
ként sem. „Az oktatásról” beszéltünk, gondolkodtunk – a
minden tanuló számára mérlegelés nélkül egységes, meg-
oldásában pedagóguscentrikus munkáról. Nevelési
szempontból rendhagyó esetekben kiemeltük az egyéni
bánásmód szükségességét – amelyet ma akár spontán dif-
ferenciálásnak is nevezhetnénk.

Jelenleg, alig több mint ötven év elteltével, lelkesítõ is-
kolai gyakorlatok, érdekes könyvek, egyetemi kurzusok,
továbbképzések fonódnak a két fogalom köré. S a témá-
val foglalkozó kezdeti, szûk körû eszmecserét folyamatos,
országos gondolatcsere váltotta fel. De a differenciálás, az
adaptivitás kérdésköre megmaradt izgalmas, folyamato-
san bõvülõ, kiegészülõ, termékeny (vita)témának.

A következõben megkísérlem áttekinteni a címben
jelzett két fogalom, s az általuk lefedett gyakorlat közel-
múltban befutott karrierjét.

Honnan is indultunk?
A magyar oktatási gyakorlatban és gondolkodásban

mély gyökerei az egyforma bánásmód deklarálásának, az
érdemek szerinti pedagógiai gyakorlatnak, azaz a szelek-
ciónak, valamint a pedagógus centrikusságnak vannak.
A diák dolga, hogy alkalmazkodjon az iskolához.

Így volt ez hagyományosan a II. világháború után is.
Ebbõl következõen kérdõjelek, aggodalmak a kutatók
körében az 1960-as években már megjelentek, az 1972-
es párthatározat pedig az oktatáspolitika számára is do-
kumentálta: az 1–2. osztályos gyerekek mintegy 18 szá-
zaléka ismételt osztályt, már az általános iskolából is je-
lentõs volt a lemorzsolódás. A kutatók, a szakpolitikusok
számára világos lett, hogy változtatni kell, a hagyományo-
sat nem lehet jobban csinálni.

A változtatás útját keresve nyilvánvalónak tûnt az a
megoldás, hogy enyhülnek a problémák, ha csak azokat
a gyerekeket iskolázzák be, akik képesek az iskolához al-

kalmazkodni, a hagyományosan mûködõ iskolában tel-
jesíteni. Ekkor erõsödött meg a homogén tanulócsopor-
tokkal való foglalkozás eredményességének máig élõ,
kártékony illúziója. Kialakult az az álláspont, hogy ezt
elõzetesen kideríteni „iskolaérettségi vizsgálatokkal” le-
het. Erre alkalmasnak (elõzetes próbálkozások, kísérle-
tek után) az 1970-es években a PREFER (Preventív Fej-
lettségvizsgáló Rendszer 4–7 évesek számára) tûnt
(Nagy, 1974), az iskolaérettségi vizsgálatokat kötelezõ-
en a megalakuló nevelési tanácsadók számára írták elõ
feladatként. (Jelenleg e teszt továbbfejlesztett változa-
tát, a DIFER-t alkalmazzák az iskolák.) De tankötele-
zettség volt. A beiskolázási kényszer vezetett az óvodák
iskola-elõkészítõ szerepének hangsúlyozásához, „iskolá-
sításához”, s az elsõ osztályban pedig a korábban már
megjelent korrekciós osztályok szervezésének szorgal-
mazásához. A korrekciós osztály akkori értelmezése: az
iskolai elvárásokhoz alkalmazkodni nem tudó, „isko-
laéretlen” kicsik 10-12 fõs osztályokba helyezése. Azt fel-
tételezték, hogy a velük való intenzív foglalkozás ered-
ményeként, következményeként megállapítható lesz,
hogy a gyerekek hogyan tudnak legsikeresebben tovább-
tanulni, s akár már a második osztályba is probléma nél-
kül be tudnak kapcsolódni. Ez a feltételezés a gyerekek
jelentõs részénél illuzórikusnak bizonyult. Sõt, a „gyá-
molító légkörbõl” a „negédes autokráciába” kerülés ön-
magában is megviselte õket. (Báthoryné–Kántás, 1983)

A kutatói szféra a problémát tovább vizsgálva, a meg-
oldást keresve talált rá néhány változtatást inspiráló, ko-
rábban már megjelent, vagy akkor éppen kialakulóban
levõ (de addig inkább kutatói belügynek számító) állás-
pontra, megoldásmódra: ismételten felidézõdött a hazai
és külföldi reformpedagógiák személyközpontúsága
(Buzás, 1966, 1974, 1980; Nagy, 1958), egyre na-
gyobb érdeklõdésre tarthattak számot az egyéni és a cso-
portos oktatással foglalkozó hazai kutatási eredmények
(Takács, 1967, 1978; Fábián, 1967 ,1968; Bábosik–
Nádasi, 1973,1975), mohón ismerkedtünk a már meg-
valósult differenciálással a nemzetközi gyakorlatban (az
optimális elsajátítás elmélete, az IPI-program, az IMU-
program) (Petriné Feyér–Mészölyné Fehér, 1982), és
persze ismételten elõkerült a mindig nyerõ megoldás: ké-
szüljön új tanterv. 

M. Dr. Nádasi Mária

– Differenciálás, adaptivitás
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A differenciálás mint varázsszó az 1978-as tantervhez
kapcsolódóan jelent meg azáltal, hogy valóban nagy lehe-
tõségként a kötelezõ törzsanyag mellett a választható-ki-
egészítõ tananyag feldolgozását is lehetõvé tette, s ezt az
oktatásirányítás új segédeszközök tömegével segítette.

Az iskola alkalmazkodjon az aktuális tanulócsoporthoz –
az alkalmazkodás hagyományos irányának megfordítása
elsõ menetben tehát a tananyaghoz, a tanított tananyag
másságához kapcsolódott. 

Emellett azonban az egyes tanulók közötti különbsé-
gekhez való alkalmazkodás lehetõsége is, szükségessége is
megjelent. A didaktikai szakirodalomban egyre gyakrab-
ban voltak olvashatók a változatos tanulásszervezést
igénylõ gondolatok. Csoportmunka, egyéni (individuali-
zált) munka, rétegmunka – elõször a frontális munkán
belül (Nagy, 1981), késõbb a frontális munka mellett is
(Báthory, 1992, 1997).

Differenciáljanak 
a pedagógusok!

Az 1993-as közoktatási törvény kimondta, hogy a
gyermeknek, a tanulónak joga, hogy képességeinek, ér-
deklõdésének, adottságainak megfelelõ nevelésben és
oktatásban részesüljön. (Ez az oktatáspolitikai igény az
ezután megjelent oktatási törvényekben a mai napig
megmaradt.) Ez csak a tanulók egyéni szükségleteire,
igényeire való fokozott figyelemmel lehetséges. Akkor,
ha az iskola is alkalmazkodik a diákhoz, azaz differenciálás-
sal. S az oktatásirányításban felerõsödött az igény: diffe-
renciáljanak a pedagógusok.

Azonban az nem volt elég világos, hogyan. Errõl ta-
pasztalatokkal csak a néhány alternatív iskolában tanító
pedagógus rendelkezett, de az iskolák közötti tudásmeg-
osztásra, tapasztalatcserére a kölcsönös bizalmatlanság,
tájékozatlanság, azonos idõben való elfoglaltság miatt
alig került sor. A tanítóképzésbõl, tanárképzésbõl frissen
kikerülõk, akik a differenciálásról, az alternatív iskolák-
ban megvalósuló differenciálásról már tanulmányaik,
hospitálásaik következtében többet tudhattak, a pályán
levõ pedagógusoknak csak egy töredékét alkották, s tu-
dásuk természetszerûen inkább elméleti volt. Erre az idõ-
szakra az volt jellemzõ, hogy a pedagógusok feszengtek
amiatt, hogy nem differenciáltak, és visszatérõen megfo-
galmazták: „mutassák meg, hogyan kell!” Holott sokan
éltek is a differenciálás, az öndifferenciálás biztosításá-
nak lehetõségével, csak ez még a maguk számára sem
volt világos. Az egységességrõl a differenciálásra való át-
állás elsõ lépéseit már kezdetben meghatározta az a félre-
értés, hogy a frontális óraszervezés rossz, feltétlenül vala-
mi mást kell csinálni, a többi tanulásszervezési mód jó, és
ezek alkalmazása automatikusan differenciálás. Ezt a né-
zetet valószínûleg az a máig érvényes, akkoriban valóban
sokszor talán túlhangsúlyozott megállapítás is alátámasz-
totta, hogy a hagyományos frontális munka nem alkal-
mas differenciálásra. De ez persze nem hibája, csak sajá-
tossága. És az is igaz, hogy a többi szervezési mód alkal-
mazható a differenciálás érdekében – de ez nem automa-
tikusan van így. Lassan derült az ki, hogy minden szerve-
zési mód lehet hatékony is (a frontális munka is), kevés-

sé eredményes is, csak az a kérdés, milyen célok érdeké-
ben, milyen feltételek között, hogyan alkalmazzuk.

És megindult a küzdelem.
Hiszen az, ha a differenciált hatásrendszer pedagógus-

központú , direkt megszervezésére, irányítására, értékelésé-
re akarunk vállalkozni, rendkívül idõigényes, s biztos, hogy
nem vezet azonnal látványos eredményekhez. (Sõt, talán
hosszú távon sem.) S menet közben sok váratlan, nem is
mindig kellemes meglepetés ér bennünket, mert átállított
szemléletmód hiányában a differenciálást csak közvetlen
irányítással tudjuk elképzelni, megtenni – ebben van gya-
korlatunk. Tényleg, szinte lehetetlennek tûnhet.

Azok a pedagógusok kerültek ki ebbõl a küzdelembõl
megerõsödve, akik képesek voltak radikális szemlélet-
váltásra. Azok, akik elhitték, hogy az oktatás tényleg a ta-
nulók és a pedagógusok közös ügye, s csak akkor tudnak elõ-
re lépni, ha figyelnek egymásra. Az õ számukra volt örven-
detes az a felismerés is, hogy egyre több lehet a tanulók
különbségét tükrözõ szempont, s a helyzettõl függ, hogy
melyekre vagyunk tekintettel. 

Ebben a szemléletváltásban adhatott nagy segítséget a
kialakuló továbbképzési rendszer. 

1997-ben megjelent a törvényi szabályozás a pedagógu-
sok kötelezõ továbbképzésben való részvételét illetõen. A
hétévenkénti legalább 120 órás továbbképzés biztosítása
érdekében az iskolák továbbképzési programot készítet-
tek, anyagi forrásokhoz jutottak. A továbbképzések fon-
tos témája volt a differenciálás. A 2004-ben indult, EU-s
forrásokra épülõ HEFOP-, majd TÁMOP-munkálatok-
nak, az elkészült, a pedagógusok munkáját segítõ
SuliNova programcsomagoknak, segédleteknek pedig
már természetes alapszemlélete volt a pedagógiai munka
differenciálása. Az akkoriban megjelent, alternatív peda-
gógiai gondolkodásmódot tükrözõ, gyakorlatot segítõ
könyvek a mai napig támaszai a differenciálásra vállalko-
zó pedagógusoknak (Vojnitsné Kereszty–Kó-kayné Lá-
nyi, 2008; Heacox, 2006; Nicholson–Nelson, 2007).

A pedagógiai kutatásoknak mindezek közben kedvelt
témájává vált a pedagógusok differenciálással kapcsola-
tos nézeteinek, gyakorlatának vizsgálata. Nyomon kö-
vetve az országos képet felvázoló reprezentatív kutatási
eredményeket (Falus és mtsai, 1989, Petriné Feyér,
2001) megállapítható, hogy a differenciálás kérdésköre
folyamatosan foglalkoztatta a pedagógusokat, az 1980-
as évek végén erõteljesen megjelenõ ellenállás, szkepti-
cizmus a századfordulóra már eltûnt (ez mintegy 15 év!)
– a pedagógusok már értik a differenciálás szükségessé-
gét, jelentõségét. Ami nehezen változik, a differenciálás
gyakorlati értelmezése. A kutatások szerint erõteljesen
tartotta magát az a nézet, hogy a differenciálás funkciója
a lemaradók és a tehetségek fejlesztése. Nehezen kerül
elfogadásra, hogy a differenciálás minden tanulóval kap-
csolatban szükséges. A differenciálás megoldásával kap-
csolatos elgondolások szerencsére meglehetõsen sokfé-
lék, de még sokszor kísért az a leegyszerûsítõ elképzelés,
hogy a nem frontális szervezési módok automatikusan
alkalmasak differenciálásra. Ami elsõ perctõl kezdve vi-
lágosan megfogalmazódik, az a differenciálást gátló kö-
rülmények felismerése (pl. osztálylétszám, tananyag-
mennyiség). Visszatérõ vélemény: könnyû a tanítóknak,
sok idõt töltenek tanítványaikkal, van idejük és módjuk
a gyerekek megismerésére, ami a differenciálás feltétele.
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Meglehetõsen távolságtartó annak megítélése, hogy a
differenciált pedagógiai munka jogosságának az elfoga-
dása, az erre való törekvés a zárt, pedagógusközpontú pe-
dagógiai munka helyett a nyílt oktatás koncepciójában
való mûködést igényli, azaz a központban az egymásra fi-
gyelõ pedagógus-tanuló viszonyt. Pedig ez teszi lehetõvé
a biztonságos differenciálást, a tanulók valós egyéni sajá-
tosságaira való figyelést. Csak így lehetséges, hogy a ta-
nulók tényleges szükségletei kapjanak helyet az oktatás-
ban, ne pedig az, amit a pedagógus gondol, elképzel ezzel
kapcsolatban (fenntartva természetesen annak a lehetõ-
ségét is, hogy igaza van). 

De ezt továbbgondolva már az is természetesnek tû-
nik, hogy a pedagógus ne csak tekintettel legyen a tanu-
lók igényeire, sajátosságaira, hanem annak a feltételeit is
megteremtheti, hogy a diák öndifferenciálására, önsza-
bályozó tanulására nyíljék lehetõség.

Differenciálás, adaptivitás
Kétségtelen, hogy míg a gyakorlatban a differenciálás

elterjedését, általánossá válását szorgalmaztuk, a képzés-
ben a továbbképzéseken, a szakirodalomban már megje-
lent az igény a differenciálás és az egységesség együttes al-
kalmazására. Nem kellett ugyan attól félni, hogy a gya-
korlatban túlsúlyba kerül a differenciálás, azaz az egyének
sajátosságaira figyelés, de az oktatás társas vonatkozásai-
nak hangsúlyozásától nem tûnt célszerûnek ebben az át-
meneti idõszakban sem eltekinteni. Hiszen az iskola a tár-
sas tanulásnak, a kapcsolatteremtés tanulásának is meg-
határozó terepe. Ráadásul az adaptivitás, a kölcsönös egy-
másra figyelés gyakorlati megvalósítására a tevékenység-
repertoár már készen áll, csak tudatosan kell élni vele. Az
adaptivitás az oktatásban: a tanulók ismeretében megva-
lósított differenciálás és/vagy a lehetõvé tett öndifferen-
ciálás során a tanulókról való tudás birtokában megvaló-
sított egységesség együttes megvalósítása. Az adaptivitás
a résztvevõk (pedagógus, tanulók) együttmûködésén ala-
pul, az érintettek kölcsönös alkalmazkodását feltételezi
egymáshoz és a körülményekhez. Az adaptivitáshoz az út
a differenciáláson keresztül vezet. (M. Nádasi, 2001;
Lénárd–Rapos, 2004; Rektor, 2005)

Projektoktatás
A differenciálás, adaptivitás kérdéskörének felerõsö-

dése az 1990-es évek elején újabb impulzust kapott, ami-
kor a szakirodalomban megjelent a projektoktatás is-
mertetése, szorgalmazása (Hortobágyi, 1999; Nádasi,
2003, 2010). A projektoktatás az adaptív oktatás pro-
totípusa. A nemzetközi gyakorlatban közel száz éve is-
mert, és a hazai alternatív iskolák gyakorlatában a kö-
zelmúltban való megjelenésük után alkalmazott pro-
jektoktatás lényege, hogy a tanulók önállóságán alapul,
mind a komplex téma meghatározását, mind tervezését,
kidolgozását, mind értékelését illetõen. (Szeszler,
1997)

A magyar közoktatásról készített áttekintés 2000-ben
arra utal, hogy a projektoktatásról még nem is hallottak

a hazai pedagógusok. (Halász–Lannert, 2000) Ehhez
képest máig figyelemreméltó változások történtek.

De a projektoktatással nálunk a közoktatásban ugyan-
az történt, mint a differenciálással. A zárt oktatás gondo-
latrendszerében került megközelítésre. Ezért elsõ nekifu-
tásra a projektoktatásnak pszeudo formája alakult ki, a
témaoktatás. A témaoktatás nem más, mint amit a zárt
oktatás keretei között radikális váltásként még el tudunk
képzelni: a pedagógus meghatározza a témát, meghatá-
rozza, hogy mi a tanulók feladata, a kidolgozást kézben
tartja, a teljesítményeket értékeli. Azaz a tanuló önálló-
an végrehajtja a tanár által számára megfogalmazott fel-
adatokat. (Ezt a nézetet még támogatta az a hivatalosan
félreértett kezdeményezés is, amely a szakiskolai fejlesz-
tési programban [2003–2006] megjelent, a kötelezõen
elõírt és oktatási segédletekkel megtámogatott „temati-
kus projektek” terén.) Ez is nagy változás volt, ez is pró-
bára tette a pedagógusokat, mert váltani kellett a meg-
szokott óracentrikus gyakorlathoz képest. De a témana-
pokat, témaheteket az innováció iránt érzékeny pedagó-
gusok szívesen, fantáziadúsan vállalták. A pedagógus-
továbbképzések alkalmából ugyanakkor nagyon érdekes
volt szembesülni azzal, milyen nehéz ellépni a pedagógus
által kigondolt feladatot teljesítõ tanulói önállóságtól a
valódi, meghatározó tanulói önállóságig. Azt elfogadni,
hogy a diákok önállóságot kapjanak arra, amire már al-
kalmasak. A megnyugvást e téren talán az hozta meg,
hogy elfogadhatjuk: a körülmények (a gyerekek életko-
ra, érdeklõdése, egyéni sajátosságaik, önállóság tekinte-
tében való fejlettségük stb.) mérlegelésére épülõ pro-
jektorientált vagy projektszerû vagy projekt szellemiségû
megoldások aktuálisan a projektoktatás teljes értékû ki-
váltói lehetnek. De a tanárcentrikus témaközpontú ok-
tatás nem tekinthetõ még a projektoktatás abortív for-
májának sem, bár a hagyományos oktatás továbbfejlesz-
tésének fontos változata.

Hogyan gondolják 
ma a tanítók?

Ha a korábbi nézeteket összevetjük a lap internetes
tájékozódásának eredményeivel (www.tanitoline.hu),
akkor örvendetes elmozdulást láthatunk. Már „köztu-
dott”, hogy a differenciálás minden tanuló fejlesztésé-
nek/fejlõdésének eszköze, hogy az egyéni szükségletek-
hez való igazodás fontosabb, mint a homogén csoportok-
ban végzett munka, s továbbra is stabil az a meggyõzõdés,
hogy a jelenlegi feltételek nem alkalmasak differenciá-
lásra, vagy legalábbis nagyon megnehezítik a differenciá-
lást. 

Persze, túlzás úgy fogalmazni, hogy „köztudott”, hi-
szen a felmérésben csak nagyon kevesen vettek részt. De
a válaszokból levonhatjuk a következtetést, hogy a taní-
tótársadalom a differenciálás tekintetében még mindig
megosztott, bár a nézetek belsõ aránya a kezdetekhez ké-
pest nagymértékben és a kívánatos irányban mozdult el.
Ezt mutatja a lap tartalomelemzése is. Nemcsak kitûnõ
tapasztalatleírások vannak a differenciálással kapcsolat-
ban (például Schubert Zita írása a lap 2017. februári szá-
mában), hanem a más témával foglalkozó írásokban is
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természetes hivatkozásként jelenik meg a differenciálás,
az adaptivitás.

Hogyan tovább?

A jelenlegi oktatáspolitika az oktatás változásának
ezt az irányát verbálisan támogatja, a pedagógusképzés-
ben, -továbbképzésben ennek megtanulására, az e téren
való érzékenyítésre nagy gondot fordít a képzõ intézmé-
nyek többsége. A jövõ kérdése azonban, hogy a kialakult
erõs központi szabályozás, az egytankönyvûség, az egysé-
ges követelményekkel fellépõ felügyelet, értékelés ho-
gyan tudja majd biztosítani a pedagógusok differenciálás-
hoz, adaptivitáshoz, projektoktatáshoz szükséges autonó-
miáját.
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Új idõknek új dalai, 
avagy a magyarországi reformpedagógiák
(alternatív pedagógiák) elsõ aranykora
Kereszty Zsuzsa áttekintõ tanulmányában a két háború
közé teszi a hazai pedagógiai reformok „kegyelmi álla-
potát”. Hivatkozásai közt az ebben az idõben megszüle-
tett Új Iskola (Domokos Lászlóné), a Családi Iskola
(Nemesné Müller Márta) és az elsõ magyar Waldorf
(Göllner Márta) szerepel. (Megjegyzem, hogy a két há-
ború közti idõszak vége – a vészkorszak és következmé-
nyei – is érlelt óriási jelentõségû, emlékezésünkre mél-
tó pedagógiai innovációnak tekinthetõ [akkor még
nem neveztük így] vállalkozásokat: Pataki Gyula és
Szekeres Mihály ebesi-debreceni Fiúkfalvát és Sztéhló
Gaudio-poliszát – de eme [egyébként a háború utáni
pártállami fordulatban] felmorzsolt intézmények zenit-
je és vesszõfutása is 1945 utáni hónapokra esik.) Az is
tény, hogy az 1930-as években kétszer is hazánkba láto-
gatott az érett Maria Montessori (a Károli Egyetem
Ráday utcai épületében ma is áll az emléktábla, s a Ma-
gyar Paedagogiai Társaság is tiszteleti tagjává fogadta),
sõt Claparéde (az „ebihal-hasonlat” autora) is járt ha-
zánkban.

Mégis úgy gondolom, hogy „kegyelmi állapotnak” a
háború elõtti idõket érdemes tekinteni. Az 1913-ban im-
pozánsan ország-világ szeme elé álló Magyar Gyermekta-
nulmányi Társaság – a gyermekrõl szerzett új tudomá-
nyos megalapozású – pszichológiai, szociológiai, jogi, or-
vosi stb. – ismeretek, s ennek nyomán új gyermekkép, új
iskolakép hirdetõjeként lépett fel. A Gyermektanulmá-
nyi Társaság világszínvonalra emelte a hazai szakmát, vi-
lágszerte elismerést szerezve az élenjáró pedagógiák vilá-
gában. Érdekes egybeesés: a Társaság egyik legerõsebb
sejtje abban a nagybecskereki (ma a szerbiai Zrenjanin)
gimnáziumban mûködött, mely elõször adta ki magyarul
a cserkészet alapító dokumentumát, a szintén reformpe-
dagógiai ihletésûnek mondható Scouting for Boys címû
mûvét a legendás Bi-Pi-nek. (Meg kell mondani azt is,
hogy ebben az idõben a dinamikusan fejlõdõ magyaror-
szági cserkészmozgalmak a polgári-civil fejlõdés közössé-

gei voltak – a háború, a trianoni sokk után mozdultak el
politizáló irányba.) Mindezzel szorosan összetartozott az
a világkép, amelyben a címben is hivatkozott Ady Endre
a „szabadító magyar tanítót” köszöntötte. Sorolhatnánk
a Társaság korszakalkotó jeleseit, a gyermekvédelem hé-
roszát, Nemes Lipótot, a gyermekkultúra közvetítõjét,
Nógrády Lászlót, a pszichológus Révész Gézát,
Ranschburg Pált, a középpontban mégiscsak Nagy Lász-
lót láttatja az utókor. Sorsa hiteles tükre a XX. század
történelmi fordulatainak. A gyermeki érdeklõdésre épí-
tett tantervi elképzeléseire „vevõ” volt a Tanácsköztár-
saság „újakra készülõ” oktatáspolitikája, a tudós tanár
lelkesen vetette bele magát a munkába, s a „játékiskola”,
„munkaiskola” utópiái rendre megjelennek a rövid cik-
lus terei közt. A rövid idõ persze semmire sem volt ele-
gendõ, ám az utána következõ – mondhatni mértéktelen
– megtorlás (a fehér terror) õt sem kímélte. „Igazoló je-
lentése” szomorú tanúsítványa az ellenforradalomnak
(errõl a magalázásról szólt Móricz Zsigmond is Nyilas Mi-
si szenvedéseinek leírásakor). A hírneves budapesti pszi-
choanalitikus iskola több tagja kényszerült emigrációba
– részben tudásuk leértékelése, részben (zsidó) szárma-
zásuk okán, hiszen a Horthy-korszak intézkedései közt
mégiscsak az elsõk közt kell látnunk és láttatnunk a zsi-
dóság elleni, törvényben is kifejezett fellépéseket. E tör-
vényekkel a hazai polgárosodás – így a nevelésügy – fej-
lõdése is megtorpant.

Nem vitatom, a trianoni békeszerzõdések után ki-
csinnyé – és csaknem tisztán „nemzetállammá” – rende-
zõdõ Magyarországon az iskolázás (különösen a falusi
népiskolák) megerõsítése-helyreállítása más feladato-
kat, más szakmai kihívásokat helyezett elõtérbe. De az is
tény, hogy a nemzeti identitás megerõsítése, ideológiai
újrafogalmazása nem, vagy kevéssé igényelte az egyén
autonómiájára, szabad társulására épített pedagógiákat.
Egy-egy csillagfény maradt csak ébren.

Hogy a háború utáni béke reménységének szellõit új-
ra fényesítse. Azt már jól tudjuk – s Kereszty Zsuzsával
egyformán gondoljuk –, hogy a „fényes szellõk” a vártnál
hamarabb váltak „jeges, viharos szelekké”, s néhány hó-
nap múltán hosszú idõre újra letarolták az alternatívák
vetését. De ez már egy másik történet.

Trencsényi László

Alább Trencsényi László gondolatait adjuk közre, melyek Kereszty Zsuzsa: Milyen
iskolát szeretnénk magunknak és a gyerekeinknek? címû írására való reflexióként fo-
galmazódtak meg. Sorozatunk kifejezett célja a közös gondolkodás inspirálása, az
elmúlt negyedszázad munkánkat érintõ folyamatainak közös értelmezése, a közös
nevezõk felkutatása, ezért érdeklõdéssel várjuk olvasóink reflexióit is a
tanito@sprintkiado.hu címen. (A szerk.)

– Reflexió
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A képességek fejleszthetõk, ám ez nem jelenti azt, hogy
az egyes tanulók között nincsenek, már az iskoláskor kez-
detén is, igen nagy különbségek. A gyermekek már kü-
lönbözõ adottságokkal jönnek a világra, s különbözõ kör-
nyezetben nevelkednek. A szûkebb és a tágabb környe-
zet hatására a tanulók közötti különbségek nõnek: ,,nyí-
lik az olló”. Ez a jelenség a differenciálás, magyarul a meg-
különböztetés igényét veti fel.

Ha a differenciálás kérdése felvetõdik, több fogalmi
tisztázatlansággal találjuk szemben magunkat. Az egyik
az, hogy a kérdés leggyakrabban leegyszerûsítve jelenik
meg, pusztán nívócsoportok (esetleg -osztályok): a jók, a
közepesek és a gyengék csoportjának (osztályának) ki-
alakítását értjük alatta. Pedig a differenciálás komplex
probléma, amelynek két fõ szintje van: az iskolarendszer
és a tanulási folyamat differenciáltsága. Fogalmi tisztá-
zatlanság jelenik meg abban is, hogy gyakorta egybemos-
sák a csoportfoglalkozással, jóllehet, a csoportfoglalkozás
tanulásszervezési forma, a differenciálás viszont – még ak-
kor is, ha történetesen csoportban folyik – képességfej-
lesztési eljárás. A csoportfoglalkozás nem jár föltétlenül
együtt differenciálással, és a differenciálás nem föltétle-
nül valósul meg csoportfoglalkozás keretében. A harma-
dik pontatlanság pedig az, hogy a differenciálás alatt min-
dig a direkt, szervezésben testet öltõ eljárásokat értjük, s
megfeledkezünk az indirekt, tanítás-tanulás szemlélet-
módjában megnyilvánuló eljárásokról. Ez utóbbi problé-
mát cikkek sora jelzi, amelyek számos direkt eljárást so-
rolnak fel, ám nem említenek egyetlen indirekt módot
sem. Vizsgáljuk meg közelebbrõl a direkt–indirekt diffe-
renciálás kérdését!

Egy korábbi cikksorozatunkban az intenzív-variációs
tanulást mutattuk be (Tanító, 1987. 2., 1988. 2.). Egy hoz-
zászóló kifogásolta, hogy a tanuláspszichológiai eljárás
,,megkerüli”, ,,mellõzi” a differenciálást. Ez a hozzászólás
is megmutatta, hogy egyéni fejlesztés alatt sokan a direkt
differenciálást értik. E fogalom alatt azonban az egyéni ta-
nuláspszichológiai vonások figyelembevételét kell érte-
nünk, s ez nem szervezési, hanem személetbeli kérdés.

Nem azon múlik a differenciált fejlesztés, hogy cso-
portokba osztjuk-e az osztályt, hanem azon, hogy min-
den egyes tanulónak megadjuk-e a lehetõséget saját ta-
nulási vonásainak érvényesítésére. Szervezhetünk az
osztályban három, négy vagy több csoportot is, ha ezen
csoportokon belül az ,,elõírt”, az ,,elvárt” tevékenységre
késztetjük õket. S megõrizhetjük a ,,nagy csoportot”, az
osztályt, ha egyéni vonásaik érvényesítésére lehetõséget
kapnak. Néhány ilyen lehetõséget felsorolok. Megvaló-

sul a differenciálás, ha a tanulók kidolgozhatják egyéni
gondolat- és megoldásmeneteiket, és nem kényszerítjük
õket ,,kincstári” gondolkodásra. Ha önállóságot kapnak
munkaeszközeik megválasztásában, s nem kényszerítjük
õket konkrét szintre, ha már magasabb szinten is tudná-
nak dolgozni. Ha érvényesíthetik egyéni munkatempó-
jukat, s nemcsak a gyorsakat tekintjük jónak. Ha felte-
hetik saját kérdéseiket, s nem kötelesek azt nem érteni,
amit a pedagógus feltételez. Ha szerepet kapnak felada-
taik, olvasmányaik megválasztásában. Ha válaszaik tar-
talma és terjedelme nem korlátozott, mint például a
nyomtatott segédeszközökben stb. (Mindez jellemzi a
variációs tanulást.) Számos tanítási programban azon-
ban, amelyekben ugyan alapelv volt a differenciálás
(értsd: annak direkt módja), mindezt nem figyelhettük
meg. A tanulók nívócsoportokban dolgoztak korábbi tel-
jesítményeik alapján, ám csoporton belül egyéni vonása-
ikat nem érvényesíthették.

Az indirekt differenciálás egyik fontos eszköze a fel-
adatszerkesztés. Tanulási segédleteikben általános, hogy
egy-egy ,,feladatsor” kisszámú elembõl, olykor csupán
két (!) elembõl áll. Amellett, hogy az ilyen kisszámú fel-
adatból álló feladatsornak nincs tanulási hatása (csak az
tudja megoldani, aki már amúgy is tudta), a gond az, hogy
nem ad lehetõséget differenciált teljesítményre. Ehhez
ugyanis egy feladatnak komplexnek kell lennie. Például
nagyszámú elembõl kell állnia. Azt tapasztaltuk, hogy
egy feladatsor minimálisan elfogadható elemszáma, ha
indirekt differenciálásra lehetõséget akarunk nyújtani,
tíz-tizenkét feladat. (Bizonyos tanulási tartalmaknál,
mint például a számolási rutin fejlesztése, akár száz-száz-
ötven is lehet.) A nagyszámú elembõl álló feladatsor jár-
ható út a mértékegység átváltásában, a helyesírásban,
elemi ismeretek gyakorlásában.

Felvethetõ, hogy mi a helyzet a komplex problémák
esetében. Ezek is több elembõl állnak, de másféle ele-
mekbõl. Egy összetett szöveges feladat áll adatfelírásból,
kérdésfeltevésbõl, megoldási terv(ek) készítésébõl, számítás-
ból, a válasz megfogalmazásából. Ezek a komplex felada-
tok többféleképpen is elveszítik a tanítási gyakorlatban
összetett voltukat. Például úgy, hogy közösen oldják meg.
Vagy úgy, hogy elõre megbeszélik a megoldást, vagy hogy
,,elõírások” szerint kell dolgozni. De úgy is lehet, hogy
eredmény szerint értékelnek: az eredmény vagy jó, vagy
rossz, közbülsõ érték nincs. Megállapítható, hogy a fel-
adatszerkesztés mellett a variációs elv és az értékelés is
nagy szerepet játszik az indirekt differenciálásban. Meg-
jegyzem, hogy Báthory Zoltán egyik könyvében a diffe-

Demeter Katalin Pszichológia 
a tanítási órán 12.
A differenciálás két útja
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renciálás módjaként említi a feladatrendszerek segítsé-
gével végzett tanulást (Tanulók, iskolák – különbségek.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1992. 109. o.). 

Még a legegyszerûbb, egy mûvelettel megoldható szö-
veges feladat is ad lehetõséget differenciált teljesítmény
nyújtására. A feladatot meg lehet oldani egyenlettel,
egyenlõséggel, vagy csak az eredmény lejegyzésével. Ha
egyenletet ír a tanuló, akár mind a nyolc ekvivalens
egyenletet összegyûjtheti. A lényeg az, hogy a tanuló diffe-
renciálja saját magát azzal, hogy egyéni módon dolgozhat, s
nem a pedagógus a tanulókat.

Az indirekt differenciálás három, talán leglényege-
sebb elõnye a következõ. Nem mûködtet szelekciós me-
chanizmusokat, amelyek a speciális hátrányteremtést fo-

kozzák. Nem ad lehetõséget az önmagát beteljesítõ jós-
lat, az ún. Pygmalion-effektus érvényesülésére (lásd er-
rõl Cserné Ádermann Gizella könyvét). S végül: lehetõsé-
get ad a heterogenitásból származó elõnyök kiaknázásá-
ra, amely mind a jó, mind a gyenge tanulók számára elõ-
nyös. Még szélsõséges esetben is az, erre példa akár az ún.
integrált nevelés, amelyben sérült és egészséges gyerme-
kek együttes nevelését valósítják meg. Itt utalok arra,
hogy ebben a cikksorozatban már mutattam gyakorlati
példákat az osztálykeretben megvalósítható differenciá-
lásra, például az új olvasmány ismeretlen szavainak, kife-
jezéseinek tisztázásakor azzal, hogy minden tanuló maga
teheti föl a saját kérdéseit, s azokra elsõsorban a tanuló-
társak adnak választ.

Szegfû Mária

A mondat megértése
a grammatikai megoldások
függvényében (2.)

„Úgy mondják, hogy ne értsem” – idézte elõzõ számunkban
Kereszty Zsuzsa a 6 éves Kristóf tömören megfogalmazott ta-
pasztalatát az iskoláról. Vajon egy osztálynyi gyerekbõl há-
nyan lehetnek, akik hasonlóképpen élik meg a tanórák nagy
részét? Mindannyiunknak érdemes volna ebbõl a szempont-
ból végiggondolni saját gyakorlatunkat: vajon a gyerekeink
elé kerülõ szöveget kellõ alapossággal vizsgáljuk meg órára
való felkészülésünk során? Szóban elhangzó utasításaink
megfogalmazásával bíbelõdünk-e egyáltalán? „Hiába mon-
dom el kétszer is, hogy mit kell csinálni, sokan a legegyszerûbb
dolgokat sem értik…” – panaszkodunk gyakran. Nem lehet-
séges, hogy a nem kellõ körültekintéssel megfogalmazott mon-
datainkkal olykor magunk is okozói vagyunk a problémának?

A mi szakmánkra egész biztosan igaz, hogy az ördög a
részletekben rejlik. A jó szándék munkánk sikerének egyik
szükséges, de önmagában nem elégséges feltétele. Szegfû Má-
ria rövid tanulmánya olyan – eddig talán részletkérdésnek
tûnõ – problémára irányítja a figyelmünket, melynek jelentõ-
sége sokkal nagyobb annál, mint amekkorának elsõ pillantás-
ra látszik. (A szerk.)

A 2. részben két különleges nyelvi eszközünk: a mel-
léknévi igenév és az értelmezõ jelzõ megértésére irányu-
ló vizsgálatom eredményét mutatom be.

3. Melléknévi igenevek
A melléknévi igenevek egészen sajátos nyelvi eszkö-

zök, több szempontból is. Tömörítõ jellegük mutatkozik
meg abban, hogy egy-egy alárendelõ mondatot fejeznek

ki: játszó (gyermek) ’az (a gyermek), aki játszik’, eljátszott
(darab) ’az (a darab), amit eljátszottak’ stb. Emellett jelö-
lik két cselekvés/történés (az egyik igével, a másik ige-
névvel megjelenítve a mondatban) háromféle idõbeli vi-
szonyát: az érkezõ/érkezett/érkezendõ vonatra várnak. Már
az eddigiek alapján is feltételezhetjük, hogy a tanulók
egy részének gondot okozhat a melléknévi igenevek ér-
telmezése. 

Az igeneveknek további sajátosságuk, hogy átmeneti
szófajúak, azaz igei (pl. jelentésüket tekintve) és névszói
(pl. mondatrészi szerepüket nézve) tulajdonságaik egy-
aránt vannak. Ebbõl szintén adódhat nehézség, hiszen az
igei jelentés és a jelzõi mondatrészi szerep nem szokott
ugyanazon szófajhoz tartozni. Számítani lehet arra, hogy
ez a különleges nyelvi funkció még nem minden tanuló
számára egyértelmû. 

A melléknévi igeneveket illetõen két összefüggésre
irányultak a kérdések. Az egyik az, hogy a tanulók szá-
mára világos-e kapcsolatuk az igével, azaz cselekvést/tör-
ténést kifejezõ jelentésük, valamint idõviszonyító tartal-
muk. A másik pedig az, hogy képesek-e transzformálni
(más szerkezettel kifejezni, illetve azonosítani) az igene-
veket; ez bizonyítja ugyanis az adott nyelvi eszköz funk-
ciójának alkalmazásszintû ismeretét.

Az igeneveket érintõ két kérdésre összességében a he-
lyes – helytelen válaszok aránya az A (könnyebb) válto-
zatban 53% – 30% (29 – 17 eset), tehát közel kétszer
annyi helyes válasz született, mint helytelen. Ezzel szem-
ben a B-ben kevesebb volt a helyes válasz, mint a helyte-
len: 34% – 40% (22 – 26 eset). Még határozottabbá teszi

! ! !
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a különbséget, ha a hiányzó válaszokat is tekintetbe vesz-
szük: kétszer annyi tanuló nem adott választ a B válto-
zatból, mint ahányan az A-ból (13% – 23%) (7 – 15 eset).
(4. grafikon)

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

a) Kérdés: Milyen tápláléknövényeket termesztünk a
konyhakertben? 

Válasz: A csoport: amelyeket a konyhában dolgozunk fel
B csoport: A konyhában feldolgozható

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

ket, amelyeket a konyhában dolgozunk fel. A zöldségfélék
fontos alapanyagai napi étrendünknek. A szervezetünknek
nemcsak gabonafélékre, húsra, tejre, tojásra van szüksége
ahhoz, hogy egészségesek legyünk, hanem zöldségfélékre is.

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. 

A kérdéssel azt mértem fel, hogy egyértelmû-e a tanu-
lók számára a melléknévi igenév jelzõi mondatrészi sze-
repe, vagy az igei jellemzõi erõsebbek.

Az A változatban mellékmondattá alakítottam az ige-
neves szerkezetet: amelyeket a konyhában dolgozunk fel; a
B-ben igeneves szerkezet a válasz: a konyhában feldolgoz-
ható. 

A kérdésre az A csoportban is elég gyenge eredmény
született, hiszen mindössze hárman (27%) adtak helyes
választ, igaz, helytelent is csak ugyanennyien. Az min-
denképpen elmondható, hogy a mellékmondatos
szerkesztés az értelmezést inkább segítette, mint ne-
hezítette. A B szövegváltozatból senkitõl sem (!) kap-
tam helyes választ; a helytelenek aránya pedig 61% (8
eset), több mint kétszerese a másik csoporténak. A B
csoport eredményébõl arra következtethetünk, hogy a
feldolgozható igenév jelzõi szerepe a tanulók számára két-
séges, úgy tûnik, az igei jelentéstartalma dominánsabb.
Ez egyben azt is jelenti, hogy a tudatukban nem feleltetik
meg egymással a feldolgozható és az az, amit feldolgozha-
tunk szerkezetet, azaz a transzformálás még nem valósul
meg automatikusan. Az is tanulságos, hogy a B változat-
ban a tanulók több mint fele (54%) a növényfajtákat je-
lölte meg: tápláléknövényeket, zöldségfélék, gabonafélék. Ez
arra utalhat, hogy nem világos a Milyen? és a Mely? kér-

dõ névmás különbsége, keveredik a funkciójuk – néhány
esetben ez is állhat a hibás megoldások hátterében. 

b) Kérdés: Mi történik tavasztól õszig az egynyári növé-
nyekkel? 

Válasz: elvetik, kifejlõdik, virágzik, termést hoz

A (könnyített) szövegváltozat
A paprika és a paradicsom Dél-Amerikából került hoz-

zánk. Mindkét növény termése nagy mennyiségben tartal-
maz vitaminokat. Legegészségesebb, ha nyersen fogyasztjuk
õket. Egynyári növények. Tavasztól õszig az elvetett magból
kifejlõdik a növény, amely elõbb virágot, azután termést is
hoz.

B (eredeti) szövegváltozat
A Dél-Amerikából hozzánk került paprika és paradicsom

termése nagy mennyiségben tartalmaz vitaminokat. Leg-
egészségesebb, ha nyersen fogyasztjuk õket. Egynyári növé-
nyek. Tavasztól õszig az elvetett magból kifejlõdött növény
virágot, majd termést is hoz.

Azt vizsgáltam, pontosan értelmezik-e a tanulók az
igenevek, valamint az igék alapján az eseménysor négy
lépését: elvetik, kifejlõdik, virágzik, termést hoz. Az A szö-
vegben egy (elvetett), a B-ben két igenév (elvetett, kifejlõ-
dött) található az adott mondatban. A további esemé-
nyeket mindkét szövegben igék fejezik ki. 

Feltételezhetõ volt, hogy az értelmezést az igenevek
száma is befolyásolja, mivel több igenév alkalmazása ese-
tén a tartalom még tömörebbé válik. Ebbõl kiindulva kü-
lön értékeltem az igeneveket érintõ, 1–2., illetve az igék-
re vonatkozó, 3–4. itemre adott válaszokat. 

A megoldások ismeretében nyilvánvaló, hogy az ige-
név értelmezése az eseménysor lépéseként mindkét cso-
port számára nehézséget jelentett. Az elsõ két itemben a
helyes és a helytelen válaszok aránya az A csoportban
18% – 27 % (8, ill. 12 eset), a B-ben 13% – 25% (7, ill. 13
eset). Mindkét csoport jóval több helytelen választ adott,
mint helyeset, de arányaikat tekintve szembetûnõ a kü-
lönbség: az A csoportban 50%-kal, a B-ben 100%-kal
nagyobb a helytelen válaszok aránya, mint a helyeseké.
Ez azt támasztja alá, hogy a második igenév jelenléte
megnövelte a bizonytalanságot az értelmezésben. A B
szövegbõl csak egyetlen tanuló (8%) alakította át mind-
két igenevet (elvetett, kifejlõdött) igévé, ugyanakkor öt ta-
nuló (38%) egyiket sem! A két csoportban együttvéve a
tanulók háromnegyede az elvetett igenevet nem értel-
mezte az eseménysor elsõ lépéseként az idõbeli folyamat-
ban. A tanulók nagyobb része eszerint még nincs tisz-
tában a befejezett melléknévi igenevek idõviszonyító
tartalmával, azzal, hogy ezek két vagy több cselekvés/tör-
ténés közül az idõben korábbit fejezik ki. Ez lehet a hát-
terében annak, hogy a befejezett melléknévi igeneveket
és a jelen idejû igéket nem kapcsolják össze egyazon idõ-
rendi sor elemeiként.

Igen tanulságosak a 3–4. item megoldásai is. Azt vár-
tam, hogy döntõen helyes válaszok születnek, mivel az
igék egyértelmûen jelölik a cselekvést/történést, a szó-
rend pedig az idõbeli sorrendet. Az A csoport esetében a
válaszok valóban ezt igazolták, tovább emelkedett a he-
lyes válaszok aránya 40%-ra (18 eset); a B-ben ehhez ké-
pest csak 28%-ot ért el (15 eset). A helytelenek aránya
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az A csoportban mindössze 4% (2 eset), míg a B-ben még
mindig 9% (5 eset). Ez azzal magyarázható, hogy a B-ben
az elõzõ mondatrészlet két igenevet tartalmazó szerkesz-
tésmódja nem adott biztos alapot az eseménysor felállítá-
sához, és ez a bizonytalanság kihatott a már egyértelmû,
igés mondatrészletre is. Azt, hogy a 3. (ritkán a 4.) item-
ben is kevésbé tudtak a szövegre építeni, igazolja az is,
hogy néhányan a valóságismeretükbõl kiindulva próbál-
ták a folyamat lépéseit meghatározni: nagy lesz –> virá-
got hoz; elkezd nõni –> termést hoz; kihajt –> termést hoz.

A két kérdésre kapott válaszok határozottan rávilágí-
tanak arra, hogy a tanulók jelentõs hányadának még
nehézséget jelent a melléknévi igenevek sajátos szófa-
ji jellege, emellett igen komplex jelentéstartalma:
mind az értelmezésük, mind transzformálásuk sok bi-
zonytalansággal vagy alig valósul meg.

4. Értelmezõ jelzõ
A jelzõk körében az értelmezõ két tulajdonságot te-

kintve is egyedi: az egyik a szórendje, mely szerint követi
a jelzett szavát; a másik az a tény, hogy az értelmezõ jelzõ
felveszi ugyanazokat a toldalékokat, amelyek a jelzett
szón találhatók (Gabitól, a szomszédomtól). Ezek a jelleg-
zetességek közrejátszhatnak abban, hogy a tanulók (kel-
lõ valóságismeret hiányában) a jelzõs szerkezetet felso-
rolásként értelmezik.  

Az értelmezõ jelzõre az adott szövegben egyetlen pél-
da volt. Az erre vonatkozó kérdésemmel azt vizsgáltam,
hogy a tanulók felismerik-e az értelmezõ jelzõt mint
grammatikai szerkezetet, vagy felsorolásnak veszik a jel-
zõs szerkezet tagjait.

A helyes – helytelen válaszok arányát tekintve lénye-
ges a különbség a két csoport között. Az A változatban az
összes válasz 73%-a helyes, 9%-a helytelen (8, ill. 1 eset),
a B-ben majdnem fordított az arány: 23% helyes, 38%
helytelen (3, ill. 5 eset). Ha tekintetbe vesszük azt is,
hogy hányan nem válaszoltak a kérdésre, még látványo-
sabb a különbség: 9% – 23% (1, ill. 3 eset). (5. grafikon)

Kérdés: Mi a torzsa?
Válasz: (a káposzta) vastag, rövid szára

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 szövegben alárendelõ mondattá alakítottam át
az értelmezõ jelzõs szerkezetet: … a torzsán helyezkednek
el, ami a káposzta vastag, rövid szára, arra számítva, hogy a
tagoltabb mondatszerkezet világosabbá, egyértelmûb-
bé teszi a tagok közti tartalmi kapcsolatot is. A B szö-
vegben értelmezõ jelzõ található: … vastag, rövid száron,
a torzsán helyezkednek el. Ez utóbbi szövegváltozat amiatt
is problémát okoz(hat)ott a tanulóknak, mert a szöveg-
részben nem logikus a mondatok sorrendje, a torzsa defi-
níciója ugyanis beékelõdik a levelekrõl szóló leírásba. Az
A változatban áthelyeztem az adott mondatot (bár a pon-
tos válaszhoz nem volt szükség a szövegkörnyezetre).

Az erre a kérdésre adott válaszok is nagy különbsége-
ket mutatnak a szövegváltozat függvényében. Az A cso-
portban több mint háromszor annyi helyes választ adtak,
mint a B-ben: 73%, ill. 23% (9, ill. 3 eset). Az A változat-
ban csupán egy helytelen válasz fordult elõ (9%), a B-
ben öt (38%). Figyelmet érdemel az is, hogy az A válto-
zatban mindössze egy, a B-ben három esetben nincs vá-
lasz erre a kérdésre (9%, ill. 23%). 

A B változat helytelen megoldásai közt elõfordul a
fõeres levelek, fejes káposzta, a növény gyökere, egy fõeres
tartó. Ezek arra utalnak, hogy a választ tartalmazó mon-
dat szerkezetét nem sikerült értelmezniük, ezért a szö-
vegkörnyezetben próbáltak választ találni (az viszont –
mint fentebb utaltam rá – nem logikus szerkezetû). 

A megoldások azt igazolják, hogy a tanulók jelentõs
része felsorolásként fogja fel az értelmezõ jelzõs szerkezet
tagjait. Az értelmezõ jelzõ felismeréséhez elengedhetet-
len a kellõ valóságismeret, ennek hiányában semmi tám-
pontunk nincs arra vonatkozóan, hogy ez a szerkezet két
fogalom azonosítására, más szempontból az egyik értel-
mezésére szolgál (vastag, rövid szár = torzsa).

***

Az általam kiválasztott szerkezeteken kívül természe-
tesen továbbiak is sorolhatók lennének, melyek értelme-
zése az alsó tagozatban még kisebb-nagyobb akadályba
ütközik. Nagy jelentõsége lenne, ha a szövegértés el-
lenõrzésekor nemcsak a szavak, hanem a nyelvtani
szerkezetek jelentésének tisztázására is kitérnénk,
idõt szánnánk rá. Az értelmezés megkönnyítése vagy
segítése érdekében érdemes szem elõtt tartanunk –
többek között –, hogy a túlzsúfolt (például igenevet
tartalmazó) egyszerû mondatok helyett célszerûbbek,
egyértelmûbbek, gyorsabban felfoghatók a világosan
szerkesztett, a mondanivalót kifejtetten megfogalma-
zó összetett mondatok. Fordítsunk figyelmet a pontos
szerkesztésre például a hiányos mondatok elkerülése
érdekében, a névmások alkalmazása során, a szó-
rend/mondatrend megválasztásakor. 

A kismintás vizsgálatom eredményei igazolják, hogy a
mondat megszerkesztése, az alkalmazott grammatikai
szerkezetek jelentõs mértékben befolyásolják a szöveg
megértését kisiskolás korban. A szövegértés fejlesztése ak-
kor lehet hatékony, ha a tanulók nyelvi fejlettségét figye-
lembe véve választjuk ki az alkalmazott nyelvi formákat.
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Mivel egyre kevésbé számíthatunk az olvasási szokások
több generációt átfogó, utánzáson, modellkövetésen, a
szeretett felnõtt(ek) viselkedésének önkén(y)telen má-
solásán alapuló kulturális ’tõkefelhalmazódásra’, ami
mindenkor családon belüli ,,hajszálcsöveken”,1 ám a társa-
dalmi tõkefelhalmozódás kontextusában2 hagyományozó-
dott (míg hagyományozódott), egyre több feladat hárul
az iskolára; különösen, ha fontosnak tartjuk a demokrá-
cia kiteljesedését és az állampolgárok munkaerõpiaci ér-
vényesülését. Mindehhez nem elegendõ a piacgazdaság,
a parlamentáris demokrácia megteremtése és mûködte-
tése. Önálló ítéletalkotásra, kritikus gondolkodásra al-
kalmas, érdekérvényesítõ potenciállal rendelkezõ, ér-
tékvédõ/-teremtõ magatartásra képes állampolgárok
szükségeltetnek hozzá, akik képesek az információk meg-
szerzésére, értelmezésére, kritikai értékelésére/szelektá-
lására; s elég kezdeményezõ készséggel, innovatív erõvel
rendelkeznek ahhoz, hogy alkotó munkaerõként érvé-
nyesülhessenek a munkaerõpiacon, akár élethosszig ala-
kítva, formálva magukat. Azaz, a 21. századi kihívások-
nak való megfelelés a találékonyság (kreativitás) mellett
a tanulékonyságon múlik, aminek egyik feltétele a köz-
vetett információforrásból való tanulás képessége. Ez
sok esetben olvasva tanulást jelent ma is, mely képesség
kiépítése az alsó tagozaton kezdõdik a szövegfeldolgo-
zás/szövegértés-fejlesztés keretében. 

A kritikai gondolkodás és az olvasva tanulás megala-
pozását a gondolkod(tat)ó szövegfeldolgozás és a tudatos
szövegértés-fejlesztés3 osztálytermi gyakorlattá tételével
kezdhetjük el; s a folyamat nélkülözhetetlen eleme azon
szövegtípusok és gondolkodási mûveletek fókuszba állí-
tása, melyek megértése/használata körében a PIRLS és a
TIMSS viszonylagos gyengeséget jelez már az alsó iskola-
fokozaton.4 Ehhez a jelenleginél több ismeretközlõ szö-
vegnek, a tanulás tanulását célzó feldolgozására volna
szükség. Pillanatnyilag inkább az irodalmi szövegek áll-
nak a tanítás középpontjában, amelyekkel egyébként
szintén támogathatnánk a kívánatos folyamatok megin-
dulását, ha konstruktivista és reader response alapozású,
a jelentésteremtõ processzusokat támogató, olvasói vá-
lasz kiváltására törekvõ foglalatosság jellemezné a gya-

korlatot, amely a személyes olvasat megteremtését pre-
ferálja, és elképzelhetetlen magasabb szintû gondolko-
dási mûveletek nélkül. Ennek megvalósítását mutatja be
Tóth Beatrix Irodalmi nevelés az alsó tagozaton szépirodal-
mi epikus szövegek olvasásával és feldolgozásával c. tanul-
mánya a stratégiák, módszerek és technikák árnyalt és
gazdag ismertetésével.5 Ám az élethosszig való tanulás-
hoz elengedhetetlen tanulékonyság és a tanulási képes-
ségek fejlõdése érdekében nélkülözhetetlen az olvasás-
értés biztosítása a hétköznapi szövegtípusok körében,
különbözõ dokumentumszövegek, nem folyamatos szö-
vegek értelmezésével, mint például az alábbi kisnyom-
tatvánnyal végzett gyakorlat; de ezt a funkciót töltené be
a menetrendek, menetjegyek, térképek, színházi és mo-
ziplakátok, grafikonok stb. értelmezése.

Kisnyomtatvány6

Olvasd el az alábbi menüt, majd válaszolj írásban a kérdé-
sekre!7

2005. március 16–19.
11. hét

A) Vajon miért kell szombaton iskolába menni?
B) Melyik napon ajánlatos reggeliznie Bercinek, aki

nem eszik húst, és lisztbõl készült ételeket sem fo-
gyaszthat?

C) Nóra nem szereti az édes tésztából készült sütemé-
nyeket. Melyik napon hozzon magával uzsonnát?

D) Melyik napon ebédelnél szívesen ebben az iskolá-
ban? Miért?

E) Mit változtatnál a menün, és miért?

G. Gõdény Andrea

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

„Kétely kelti a tudást”
(Weöres Sándor)

Tanulni, tanulni,
tanulni… ? (3.)
Gondolkod(tat)ó szövegolvasás
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A kivezetõ (információért való) olvasásban, doku-
mentumjellegû szövegek használatában, a magasabb
szintû gondolkodásban8 mutatott gyengébb teljesítmény
nem új keletû jelenség, hiszen Horváth Zsuzsa már 1999-
ben leírta az akkori mérések elemzésekor, hogy „hazánk-
ban egy ûrlap, nyomtatvány megértése, pályázat, kérvény
megírása, jegyzetek készítése stb. jóval több gondot okoz, mint
például Hollandiában”.9 Ideje volna megállítani/visszafor-
dítani a tendenciát, ha mégoly heroikus vállalkozásnak
tûnik is; nem pusztán azért, mert a tanítás mindenkor
egyfajta ’lehetetlenre vállalkozás’, hanem mert a maga-
sabb szintû gondolkodás fejlesztésének gyakorlataival és
a kooperatív, reflektív tanulás módszerével operáló, a
tankönyvi szövegek megértésének technikáit elsajátítta-
tó fejlesztõ programok eredményei10 reményt adnak a si-
kerre. 

Az elsõ lépés ebben a folyamatban az olvasásközpontú
anyanyelvi órák azon helytelen gyakorlatának meg-
szüntetése, amely az olvasókönyvekben szereplõ vala-
mennyi szöveg feldolgozásának nem létezõ kívánal-
mát szem elõtt tartva szinte minden órán új szöveg fel-
dolgozását célozza meg, lehetetlenné téve az egy-egy
szöveggel több órán át való elmélyült foglalatosságban
rejlõ potenciál kibontakoztatását a szövegértés elmélyí-
tésében, fejlesztésében; ami egyúttal a szövegfeldolgozó
órák dominanciájának megtörését jelentené az olvasási
képesség fejlesztését célzó órák javára. Hiszen, ha csak a
szövegértés fejlesztésének eredményességét befolyásoló
tényezõket számba vesszük, láthatjuk, milyen összetett
feladatot ró a tanítóra a fejlesztés. 

Mivel a szövegértés alapja a szilárd olvasástechnika, a
gyors és pontos dekódolás, amelynek hiánya a funkcio-
nális analfabétizmus egyik forrása11, a technikai alapok
megerõsítése és az olvasás motivációjának kiépítése12 el-
sõdleges és folyamatos feladat; a szókincs és a megértés
szoros korrelációja pedig nemcsak a szókincsfejlesztés
fontosságára hívja fel a figyelmet, hanem a különbözõ ol-
vasási rutinok, köztük a szórutinok megszerzésének je-
lentõségére is.13 A szövegértés fontos komponense a meg-
felelõ háttértudás, világismeret; utóbbi bõvítése (nem
kevéssé olvasással, aminek a motiválása elsõrendû fel-
adat), ill. az elõbbi elõhívása, mûködtetése – mindkettõ
komoly kihívás; miként a különbözõ célokkal való olva-
sás rendszeres gyakorlása, s ehhez megfelelõ mennyiségû
és minõségû érdekes olvasnivaló biztosítása. Ám napja-
inkra világossá vált, hogy mindez keveset ér az olvasási
stratégiák tanítása nélkül. Tudható ugyanis, hogy a jó
olvasó kapcsolatot keres meglévõ tudása és a szöveg új
információi között; meghatározza a szöveg legfontosabb
témáit, gondolatait, hatáselemeit, figyelemmel van a szö-
veg szerkezetére; kérdéseket tesz fel a szöveg kapcsán és
meg is válaszolja ezeket; belsõ képek alkotásával megje-
leníti az olvasottakat; grafikus szervezõket használ; kö-
vetkeztetéseket von le, ítéleteket alkot, jóslatokat, új
gondolatokat fogalmaz meg; összefoglalja, újraalkotja az
olvasottakat; eredeti értelmezést hoz létre, amennyiben
a szövegtípus erre módot ad (elsõsorban irodalmi szöve-
gek esetében); javító stratégiákat használ (újraolvas, las-
sítja a tempót, új kulcsszót választ stb.) – azaz láthatóan
magas szintû gondolkodási mûveleteket végez, miköz-
ben monitorozza is, nyomon követi saját megértési folya-
matait.14 Annak érdekében, hogy mindenki jó olvasóvá

válhassék, szükséges ezen stratégiák és használatuk taní-
tása,15 a gyerekek egyre növekvõ hányada számára nyílt
tanítás formájában, amelynek során a tanár hangosan
gondolkodva bemutatja, hogyan mûködteti egyiket vagy
másikat a megértés, jelentésteremtés érdekében, amit
irányított gyakorlás követ (párban vagy kiscsoportban,
tanári támogatással, visszajelzéssel), míg végül eljutnak a
tanulók az önálló alkalmazásig, azaz önálló olvasáskor is
használják az adott stratégiát. A kutatásokból bizonyo-
san tudható, hogy az olvasási stratégiák megtanítása,
alkalmazása magasabb szintû megértést biztosít, ám
idõigényes, több éven át tartó folyamat. A siker érde-
kében célszerû tantárgyi kontextusban is alkalmazni
õket, azaz nem csak az anyanyelvi órákon. A gyerekek
akkor sajátítják el a stratégiahasználatot, ha nem kötõ-
dik egyetlen tantárgyhoz, és ha meggyõzõdnek arról,
hogy alkalmazásukkal jobban értik a szövegeket, jobban
emlékeznek rájuk.16

A grafikus szervezõk használatának megtanítása pél-
dául kiválóan alkalmas összehasonlításra és szembeállí-
tásra.17

Venn-diagram18

T-táblázat

A netgenerációk belsõ képalkotó képességének sat-
nyulása külön feladatot ró a tanításra, s megkívánja a
belsõ képalkotó folyamatokat inspiráló tevékenység
gyakoriságát, s a belsõ képek vizuális és/vagy verbális
exteriorizációját, hiszen a mentális képek nem csupán az
irodalom élvezetében játszanak szerepet; egy informá-
ciós szöveg megértése is elképzelhetetlen nélkülük – így
a tanulás, ismeretszerzés, megértés sem lehetséges hiá-
nyukban. Ha a vaddisznóról vagy éppen a kráterrõl szóló
leírás nem hívja elõ a vaddisznó vagy a kráter képét az ol-
vasóban, aligha beszélhetünk megértésrõl. Ezért nagyon
fontos az olvasottak rajzos megjelenítése az ismeretközlõ
szövegek feldolgozásának folyamatában is, hiszen egész
gondolkodásunk a képek közegében zajlik;19 az újképkor-
szakban20 pedig aligha túlbecsülhetõ a képkészítés szere-
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pe (image és picture értelemben is) a megértésben, gon-
dolkodásban. Mivel pedig a képi gondolkodás és kifejezõ
képesség elõtte jár a verbálisnak, a fáziskésés miatt a vi-
zuális közlés, ill. az arról való beszélgetés összekötõ ka-
pocs lehet a két terület összehangolásában, ill. a transz-
ferhatás révén hozzájárulhat a fáziskésésben lévõ terület
fejlõdéséhez. A belsõ képalkotó képesség fejlesztésének
legfõbb terepe az irodalmi szövegek feldolgozása, amikor
egy szöveg csukott szemmel való meghallgatását kérjük a
gyerekektõl, majd a látottak megosztását rajzolással vagy
párban/kiscsoportban való beszélgetéssel; de rajzoltat-
hatunk közvetlenül szöveg alapján is, ahogy az alábbi fel-
adatban látjuk.21

Rajzolás szöveg alapján22

Olvasd el figyelmesen az alábbi versrészletet! Készíts
rajzot az olvasottak alapján! Hasonlítsd össze a társadé-
val!

Kányádi Sándor: Margaréta

Hatalmas nagy szalmakalap,
alatta valaki halad.
Azt mutatja a viselet,
hogy az utas kislány lehet,
kislányra vall a ruhája
s a kalap nagy karimája.
Arra vall a járása is,
bizonyára ebédet visz,
különben nem volna nála
se kisfazék, se kosárka.

Mivel az is tudható, hogy a szöveg szerkezetének vizs-
gálata, tudatosítása mélyebb megértéshez vezet, érde-
mes ilyen jellegû vizsgálatokat is végezni diákjainkkal:

Mi lehet a sorrend?23

Az alábbi szöveg bekezdései összekeveredtek. Párban
beszéljétek meg, hogy mi lehet az eredeti sorrend, ennek
megfelelõen számozzátok meg a bekezdéseket! Mely szö-
vegrészek segítettek a feladat megoldásában? Húzzátok
alá ezeket a részeket!

Tudod-e, mi a betlehemezés?
Az egyik ilyen téli, karácsonyi játék a betlehemezés.

Olyan, mint egy színjáték. Élõ szereplõkkel vagy bá-
bokkal jelenítenek meg egy történetet. A mezõn alvó
pásztorokat egy angyal ébresztgeti, és Betlehembe kül-
di õket, hogy az újszülött Jézust köszöntsék.

A népszokások között sok játék van. A betleheme-
zõ fiatalok házról házra járnak, és mindenhol bemu-
tatják a történetet. A végén ajándékokat kapnak,
megkínálják õket pogácsával, süteménnyel, szalonná-
val, kolbásszal.

A fõszereplõ egy süket, öreg pásztor, aki mindig fél-
rehallja az angyal szavait. Ezen aztán mindenki jókat
nevet. Azt is eljátsszák, ahogyan a szent család – József
és Mária – szállást keresnek, majd pedig azt, ahogyan
a napkeleti királyok ajándékot visznek a kisdednek.

Sajátos problémát jelent a szövegértés fejlesztésében,
ha csak a jó olvasókat kínálja meg a pedagógus magasabb
szintû gondolkodási mûveleteket kiváltó kérdésekkel,
feladatokkal, s az olvasásban gyengébbek alacsony szin-
tû gondolkodást kiváltó kérdéseket, feladatokat kapnak
– leginkább ténykérdéseket, felismerési feladatokat. Mé-
lyebb megértéshez ugyanis csak a magasabb szintû
gondolkodás vezet. Az ok-okozati viszonyok alábbi mó-
don való feltárására például képesek az olvasásban gyen-
gébb gyerekek is.

Ok-okozati összefüggések24

Kérdés- válasz
Párban dolgozzatok! Olvassátok el figyelmesen a mon-

datokat, majd válaszoljatok a kérdésekre! Mondatonként
más legyen a kérdezõ és a válaszoló!

(Pl. Anya lehalkította a rádiót, mert zavarta a han-
gos zene. Mi történt? Anya lehalkította a rádiót.

Miért? Zavarta a hangos zene.)
A földön mindenfelé repedések keletkeztek, mivel

már régen nem esett az esõ.
Mi történt?
Miért?

Mondatbefejezés
Fejezd be a megkezdett mondatokat!
A) Elszáradtak a növények, mert ............................
B) Reggel késõn ébredtem, mert .............................

Miért történhetett? 
Párban dolgozzatok! Olvassátok el a mondatokat! A

pár mindkét tagja mondjon egy-egy okot minden mondat-
hoz! (Pl. Dávid ma ünneplõ ruhában ment iskolába.
Lehetséges okok: ünnepély lesz az iskolában, vagy dél-
után színházba mennek az osztállyal.)

A) A kutya hangosan ugatott.
B) Hajni visszament az ebédlõbe.

Következmények
Olvasd el a mondatokat! Írj mindegyik után egy másik

mondatot, amelyik a következményt tartalmazza! (Pl. A
jelzõlámpa zöldre váltott. Következmény: Megindul-
tak az autók.)

A) Az osztályból sokan megkapták az influenzát.
Következmény: ......................................................
B) Mire odaértünk a moziba, bezárt a pénztár.
Következmény: ......................................................

Ahogy általában véve ritkán hasznosítjuk a humor-
ban rejlõ lehetõségeket a tanulási-tanítási folyamatok
szervezésben, úgy nagy hiányossága a gondolkodás- és
szövegértés-fejlesztésnek is a viccek, szójátékok kiakná-
zása. Ha mégis sor kerül rájuk, többnyire a jó olvasóknak
szánjuk az efféle feladatokat, holott egész sor mentális
tevékenységet végzünk egy-egy vicc megértése érdeké-
ben – nem kétséges a nyelvi humor gondolkodás- és
nyelvfejlesztõ hatása, ami annál értékesebb, mert öröm-
mel, játékkal, nevetéssel párosul.
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Viccek
Olvasd el az alábbi vicceket! Karikázd be annak a mon-

datnak a betûjelét, amelyik a poént tartalmazza!
1. A kis százlábú panaszkodik az orvosnak:
– Doktor bácsi, nagyon fáj a lábam.
– Melyik?
A) – Azt sajnos nem tudom.
B) – Nem tudom megmondani, mert még csak tízig

tanultunk számolni.
2. Együtt sétál az egér és az elefánt.
– Te hány éves vagy? – kérdezi az egér.
– Hat – mondja az elefánt.
A) – Érdekes! – néz fel az egér az elefántra. – Én is

hatéves vagyok… Bár igaz, hogy két hétig beteg vol-
tam.

B) – Én a jövõ héten leszek hat.

Mivel a szövegértés a gondolkodásfejlesztés területére
tartozik, az elvont gondolkodás pedig nem sajátsága még
az alsós korosztálynak, igen jó gyakorlat a képes beszéd
megértését célzó alábbi feladat:

Képes beszéd
Olvasd el az alábbi mondatokat! Melyik betûvel jelzett

mondat jelentése azonos a kiemelt mondatéval? Beszéld
meg a pároddal, majd karikázd be a megfelelõ betût!

1. Az öreg király homlokát gond felhõzte.
A) A királynak fájt a feje.
B) Aggódott valami miatt a király.
C) A király erõsen gondolkodott.

2. A kisgyerek úgy ordított, mintha nyúzták volna.
A) Bántották a kisgyereket, ezért hangosan sírt.
B) A kisgyerek segítségért kiáltott, mert meg akar-

ták nyúzni.
C) A kisgyerek olyan hangosan kiabált, mintha va-

lakik bántották volna.

Nap mint nap tapasztalhatja a pedagógus, mennyire
nem könnyû a lényegkiemelés az alsós gyerekek számára,
hiszen számukra a lényeges információ azonos az érde-
kessel; azaz esetükben a lényeg meglehetõsen szubjektív
megítélés alá esik. Az alábbi feladatból látható, mennyi-
re fokozatosan kell eljárnunk a lényeglátás fejlesztésé-
ben: milyen kis terjedelmû nyelvi egységek felõl indítsuk
a folyamatot, aminek a végén hosszabb ismeretközlõ szö-
vegek lényegének meglátása áll.25

Mi a lényeg?
Írd le röviden és egyszerûen a hosszú, bonyolult monda-

tok lényegét! Hasonlítsátok össze a megoldásaitokat! (Pl.
Õseink, amikor szomjasak voltak, a tenyerükbõl merí-
tették a vizet, abból ittak, villa helyett pedig a tíz ujju-
kat használták. Lényeg: Õseink a kezüket használták
evõeszközként.)

A) A tûzoltók az erdõtüzet autóikkal nemigen, leg-
feljebb különleges, vizet vagy más oltóanyagot perme-
tezõ repülõgéppel tudják megközelíteni.

B) A levelibékák napfényes idõben úgy ülnek ki a
vízparti növények leveleire, ágaira, hogy a felettük le-
võ lombok beárnyékolják õket, miközben minden pil-
lanatot kihasználnak, hogy a közelükben mozgó szú-
nyogokat, pókokat és kellemetlenkedõ legyeket el-
kaphassák ragadós nyelvük villámgyors kilökésével.

A tanulás tanulásához elengedhetetlen a néma olva-
sás képességének elsajátítása; noha az is fontos, hogy a
hangosítás (hangos olvasás) problémamegoldó stratégi-
aként való alkalmazását megtapasztalhassák diákjaink.
A hangtalan olvasás pedagógiai problémáját az veti fel,
hogy nem várható, hogy a hangos olvasás ’melléktermé-
keként’ magától kialakul, mivel nem természetes olvasá-
si forma.26 Alapfeltétele a gyors dekódolás és a probléma-
megoldó gondolkodás fejlettsége. Elsajátításához nem
elegendõ a „követõ olvasás” gyakorlata, amikor az osz-
tályban valaki hangosan olvas, a többiek pedig némán
követik a szöveget; ilyenkor ugyanis hiányzik a valódi
néma olvasáshoz szükséges intim alaphelyzet. Ráadásul
a követõ olvasásnál a tempót a hangosan olvasó diktálja,
így nem alakulhat ki a néma olvasást jellemzõ nagyobb
sebesség. Kétségtelen, hogy a néma olvasás tanítása és az
olvasottak megértésérõl való meggyõzõdés nem köny-
nyû; mivel alapvetõen belsõ, intim tevékenység kívül-
rõl való megközelítésérõl van szó. Az e célra jellemzõ-
en használt feleletválasztásos tesztek, igaz/hamis állítá-
sok, Kösd össze! típusú feladatok nem tudják kellõ mér-
tékben betölteni funkciójukat, ahogy ellenõrzésük mód-
ja sem (többnyire kivetítõrõl, önálló, netán frontális ösz-
szehasonlítással történik), mert nem elég kreatívak, mo-
tiválóak, gondolkodtatóak, és nem aktivizálják vala-
mennyi gyerek gondolkodását. Éppen ezért nagyon fon-
tos az olvasottak megértését visszajelzõ értelmezõ be-
szélgetések beiktatása, a frontalitás megtörésével is
(gondolatmegosztás, véleménycsere, vita párban, kis-
csoportban), kreatív írásfeladatok adása, a gondolkodást
fejlesztõ írás korai bevezetése.27 Fontos volna az olvasás
intimitását lehetõvé helyek (olvasókuckó, olvasósa-
rok) kialakítása, a csendes olvasás bevezetése, pedagógu-
si modellálása.28 Az olvasottakkal kapcsolatos gondola-
tok megoszthatásának biztosítása nélkül mindez keve-
sebbet ér, de a néma olvasás fejlesztésére fordított idõ
nem hiábavaló. Ám a szöveggel való ismerkedés módjá-
nak megválasztásával is hozzájárulhatunk a lehetõségek
növeléséhez. Egyrészt azzal, ha az ismeretközlõ szövege-
ket minél korábban néma olvasással ismerhetik meg a
gyerekek; másrészt, bár a szépirodalmi szövegekkel való
ismerkedés javasolt formája a tanítói bemutatás – éppen
azért, mert a kezdõ és gyakorlatlan olvasónak még ’nem
szólal meg’ a csendben olvasott szöveg, s mivel az akuszti-
kus memóriában egyre kevesebb hangzó szöveg tároló-
dik, ami támogathatná a mielõbbi ’belsõ megszólalást’,
ami nélkül viszont a szépirodalmi szövegek olvasása él-
vezhetetlen –, gondoskodnunk kell arról, hogy amint
vannak olyan gyerekek, akiknek ’némán is beszél’ a
szöveg, úgy olvashassák – azaz differenciáltan történjen
a szépirodalmi szövegekkel való ismerkedés. Azoknak
olvassa fel továbbra is a tanító, akiknek erre igényük és
szükségük van;29 a feldolgozás folyamatába pedig adjunk
módot minél több valódi (nem pusztán követõ) néma
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olvasásra. Ugyanis „a néma könyvolvasás végleges kiszoru-
lása a napi tevékenységbõl – ahogy erre Benczik Vilmos
joggal figyelmeztet – nemcsak a mûveltségszint esésével, a
nyelvi készségek sorvadásával járhat, hanem a belsõ beszéd
elszürkülésével, majd megszûnésével, és a verbális gondolko-
dás elszegényedésével.”30 Ez a folyamat mára igencsak ki-
teljesedett; mégis, elemi érdekünk megtalálni a ’fékeket
és ellensúlyokat’, s beépíteni az osztálytermi gyakorlatba.
A következõ részben folytatjuk a lehetséges mikéntek
bemutatását. 
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Folyamatos vitatéma, hogy jó ötlet-e a gyerek kezébe
táblagépet vagy okostelefont adni. Ha pedig már enge-
délyezett a képernyõ, a konfliktus tovább fokozódik:
mennyit, mikor és mit? Szerencsére elmondható, hogy a
gyerekek számára egyre több a fejlesztõ jellegû, tanulást
segítõ digitális tartalom, amik akár nemcsak az otthoni
tablethasználatba, hanem az oktatásba is beépíthetõk.
Ilyen a BOOKR Kids interaktív mesekönyvtára, mely
2015-ös indulása óta többszáz család otthonában vált a
mindennapok részévé, jövõre pedig már a szövegértés és
olvasásfejlesztés tanórák része lesz. A BOOKR Kids pe-
dagógiai csomagja immár pályázható a digitális fejleszté-
si terven belül az EFOP 3.2.3 / VEKOP 7.3.3. pályázatok
beadásával.

A BOOKR Kids mobil- és tabletalkalmazás egy digitá-
lis Mesetár, amelyben már több mint 200 interaktív me-
sekönyv található. Az interaktív mesék már létezõ, a szép-
irodalmi, illetve az oktatási kánon részét képezõ papírala-
pú könyvek digitális verziói. Minden mese gazdagon ani-
mált, kikapcsolható hangos felolvasás tartozik hozzájuk,
valamint olyan képességfejlesztõ játékok, amelyek támo-
gatják a szövegértést, a helyesejtés-tanulást és a helyes-
írást is. A különleges megjelenítésnek és funkcióknak kö-
szönhetõen teljesen új köntösben jelennek meg olyan
klasszikus és modern mûvek, mint a Vuk, a Vackor, a
Janikovszky-mesék vagy A kiskakas gyémánt félkrajcára.

Az alkalmazásra 2015-ös indulása óta nem csak a lai-
kus, hanem a szakmai közösség is felfigyelt: a Mesetár
2017-ben a Budapesti Nemzetközi Könyvvásáron el-
nyerte az oktatást-nevelést legjobban segítõ digitális
megoldás különdíját, valamint a Szegedi Tudomány-
egyetem Mûvészettel az Oktatásért kutatócsoportja is
empirikus kutatásokba kezdett az alkalmazás interaktív
könyveivel. A dr. habil. Varga Emõke vezette, óvodáso-
kat, kisiskolásokat, valamint a történeteket közvetítõ
pedagógusokra is kiterjedõ kutatás eredményei bebizo-
nyították, hogy a BOOKR Kids digitális meséi támogat-
ják az olvasás készségszintû megerõsítését és a szövegér-
tõ olvasás elsajátítását is.

Ezek az interaktív könyvek az ún. „célzott” és „hagyo-
mányos” olvasói részvételt is megkívánó típusba tartoz-
nak, ezért alkalmasak annak az olvasási és mesehallgatá-

si tradíciónak a megõrzésére, melynek lényege az elmé-
lyült olvasás és a mese érzékeny átélése. A mesehallga-
tás, majd a meseolvasás, amelyeknek megalapozásához a
BOOKR Kids-mesék hozzájárulnak, fontos  módszerei a
hang-betû kapcsolat felismerésének,  az olvasási techni-
ka fejlesztésének, valamint a helyesírás kialakulásának. 

A kutatási eredmények ismertetése után a Digitális
Pedagógiai és Módszertani Központ felhívására született
meg az a pedagógiai csomag, amelynek keretein belül a
BOOKR Kids kimondottan oktatási intézményeknek
szánt alkalmazása a 2018/2019-es tanévtõl már elérhe-
tõvé is válik az általános iskolákban. 

„A szövegértés és az olvasási készség fejlesztése alsó ta-
gozaton BOOKR Kids Mesetár alkalmazásával” címû
csomag az 1–4. évfolyamos magyar nyelv és irodalom ke-
rettantervvel összhangban került kialakításra és olyan
interaktív mesekönyveket, verses meséket, verseket és
mondókákat tartalmaz, amelyek az olvasókönyvekben is
szereplõ mûvek és a szépirodalmi, illetve az oktatási ká-
non részét képezõ papíralapú könyvek digitális verziói. A
40 címbõl álló, a tanórákat kiválóan kiegészítõ reperto-
árban olyan mondókák, versek és mesék kaptak helyet,
mint A cinege cipõje, A kismalac és a farkasok, A három
nyúl, a Betlehemi királyok vagy A didergõ király. 

Az alsó tagozatos évfolyamok tanulóinak ismeretei-
hez és képességrendszeréhez igazodó, különféle olvasási
és szövegértési szinteket megkívánó válogatott gyermek-
irodalmi mûvek több szempontból is pregnánsan érvé-
nyesítik az életkori és kognitív szempontból indokolt dif-
ferenciálás pedagógiai elvét. A szövegek terjedelmi kü-
lönbségei, poétikai jellemzõi (szerkezeti összetettség, me-
sei sémák, szereplõk viszonyai, alakzatok összetettsége
stb.), továbbá a multimodális közvetítés módja (az infor-
máció mediális szempontból mennyire megosztott, azaz
mennyire erõsíti egymást a nyelvi és a képi csatorna), va-
lamint az interakciók mennyisége heterogén összetételû
csoport esetében is lehetõvé teszik az egyéni bánásmó-
dot. Az eszköz pedagógiai hatékonyságát növeli, egyút-
tal a differenciálást biztosítja az, hogy a BOOKR Kids-
alkalmazással a frontális oktatási forma helyett kiscso-
portos, páros és kooperatív munkaformákat is ki lehet
alakítani. 

Az olvasás- és szövegértés-fejlesztést
támogatják a BOOKR Kids alkalmazás
interaktív meséi
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Az olvasás tanítását, a kerettanterv ajánlásának meg-
felelõen, olyan történetekkel kell kezdeni, melyek egy-
részrõl a nyelvi és a képi tartalom, valamint az interakci-
ók tekintetében egyszerûbbek, ugyanakkor bõséggel biz-
tosítják az olvasni tanuló gyermekek olvasási technikai
készségét megerõsítõ finomhangolásokat (beállítható
olvasási tempó, a felolvasás vizuális követhetõsége, szó-
tagolási opció stb., lásd a La Fontaine-mesék adaptáció-
it). Második osztálytól a nyelvi jelentés, az interakciók és
a szöveghez kapcsolódó feladatok vonatkozásában is az
összetettebb mesék és versek feldolgozása javasolt – mind
csoportos, mind egyéni formában.

A negyven klasszikus és modern mese, vers és mondó-
ka mindegyikéhez játékos feladatsorok készültek, egy
egyetemi és gyakorló pedagógusokból álló szakértõi csa-
pat segítségével. A szövegértést és az olvasási készség
szempontjából fontos részképességeket fejlesztõ interak-
tív feladatok lehetõséget biztosítanak arra, hogy a tanu-
lók játékosan adjanak számot az olvasott szövegek meg-
értésérõl. Az említett játékok 1–2. osztályban az írás és
olvasás megalapozását segítik elõ és leginkább a betûfel-
ismerésre, a szótagoltatásra és a hangos kifejezõ olvasás-
ra koncentrálnak, míg a 3–4. osztályos korosztály eseté-
ben már inkább a szövegértés fejlesztésén van a hang-
súly, és elõtérbe kerülnek a szókincsbõvítõ, helyesírást,
értõ olvasást és fogalmazáskészséget fejlesztõ, az isme-
retanyag bõvítését szolgáló feladatok.

Az alkalmazás nemcsak a mesék egyedülálló feldolgo-
zásmódja vagy a különleges, történethez kapcsolódó
készségfejlesztõ játékok, hanem a kimondottan diákok
és pedagógusok számára fejlesztett kiegészítõ funkciók
révén is segíti az oktatást. 

Az olvasni tanuló gyerekek számára kedvezõ a beállít-
ható olvasástempó, a ki-be kapcsolható szótagolási, va-
lamint hangos felolvasási funkció, ami azonban a taná-
rokat is hozzásegítheti ahhoz, hogy a tanulók képessége-
inek megfelelõen, egyénre szabott megoldásokkal támo-
gassák az olvasástanulást – a szótagoló olvasástól a folya-
matos olvasásig –, valamint az olvasástechnika részké-
pességeinek a kialakulását. 

Az olvasás és a szövegértés elõsegítése érdekében a pe-
dagógusok kiválaszthatják az adott történetben szereplõ,
a gyerekek számára nehéz, ismeretlen szavakat, melye-
ket számukra tetszõ, szöveges vagy vizuális módon ma-
gyarázhatnak meg a diákoknak a digitális könyvön belül.
A könyvek végén természetesen feladatok ellenõrzik a
szövegértést. 

A tanárok számára is számos hasznos funkcióval bõvül
a BOOKR Kids alkalmazása. A tanulók minden Mesetá-
ron belüli tevékenysége és eredménye naplózásra kerül:
a rendszer elmenti a gyermek belépési idejeit, a könyv-
ben és a könyv egyes oldalain töltött idõt, az általa hasz-
nált kiegészítõ funkciókat (szótagolás, a hangos felolva-
sás tempója stb.), a feladatok megoldása során adott he-

lyes és helytelen válaszait, valamint a feladat megoldásá-
ra felhasznált idõt. 

Az alkalmazás egyik legkülönlegesebb funkciója
mindkét fél számára új élményt nyújt: a gyerekek a fel-
adatmegoldásokon túl fel tudják venni saját hangos ol-
vasásukat vagy szöveges összefoglalójukat, amit késõbb a
tanáruk is meg tud hallgatni – a rendszer természetesen
ezt is rögzíti.

A folyamatos naplózásnak köszönhetõen a tanári fe-
lület nem csak gyorsan kinyerhetõ és elemezhetõ statisz-
tikákat nyújt a tanárok és szülõk részére, de azt is lehetõ-
vé teszi, hogy a gyerekek személyre szabott olvasmánylis-
tát vagy házi feladatot kapjanak.

Az érintéssel vezérelt kezelõfelületnek és az interakci-
óknak köszönhetõen a BOOKR Kids-történetek elõké-
szítik a passzív befogadást felváltó, a cselekvõ részvételt
megkívánó új kommunikációs formák, az ún. digitális ol-
vasás és szövegértés módjainak kialakítását. Mindezzel
hozzájárulnak az új felhasználói stratégiák elsajátításá-
hoz és kritikus használatához, valamint lehetõséget ad-
nak a bíráló (kritikai), valamint az alkotó (kreatív) olva-
sásra. Az új mûfajok ugyanakkor visszahatnak a nyomta-
tott irodalmi formák befogadási és azokhoz kapcsolódó
dekódolási eljárásaira. Ez a magyar fejlesztés abban segít,
hogy a kisgyermekek ne szakadjanak el a klasszikusnak
számító történetmeséléstõl és az olvasástól, hanem a di-
gitális térben, az õ terepükön ismerkedjenek meg a me-
sék varázslatos világával – és ennek segítségével észre-
vétlenül, játszva tanuljanak.

Az Olvasási készség- és szövegértés-fejlesztés alsó ta-
gozaton a BOOKR Kids interaktív mesekönyveivel akk-
reditált 30 órás pedagógus továbbképzési program kon-
taktórák és online munka keretében biztosítja a tananya-
got. A képzés alatt a résztvevõk megismerik a Mesetár
használatát, ismereteket szereznek az új digitális mesei
kommunikációban rejlõ pedagógiai lehetõségekrõl.
Megtanulják azoknak a szolgáltatásoknak a kezelését,
amelyek elõsegítik a kisiskolások olvasási technikájá-
nak megszilárdítását, performanciát (konkrét mozgási
élményt) biztosítanak az olvasásnak, így az olvasóvá vá-
lás folyamatát a nyomtatott könyves ismeretszerzés mód-
jaihoz képest eredményesebbé, intenzívebbé tehetik.
Megismerkednek ezen túl a digitális ellenõrzési formák
technikai használatával (a gyermek teljesítményének
követése, olvasási szintjének folyamatos modellezése;
tevékenységnaplózás; a jelszóval védett felület kezelé-
se), a „jó” interaktív mesekönyv esztétikai és pedagógiai
kritériumaival. 

„A szövegértés és az olvasási készség fejlesztése alsó ta-
gozaton BOOKR Kids Mesetár alkalmazásával” már pá-
lyázható a digitális fejlesztési terv terhére az EFOP 3.2.3
/ VEKOP 7.3.3. pályázatok beadásával. További infomá-
ció: bookrkids.com/iskolaknak. A pályáztatással kapcso-
latban további információ kérhetõ: 06 (1) 896-0000.
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A környezeti vagy természeti intelligencia szorosan kap-
csolható a gyerekek érdeklõdéséhez, hisz az állatok sze-
retete, növények gondozása, a kirándulás, a minket kö-
rülvevõ környezet mind olyan terület, ami a mindenna-
pokat átszövi. Jelen van olvasásórákon az ismeretterjesz-
tõ szövegeknél, környezetórán, énekórán a dalok szöve-
gében, ünnepeknél, jeles napoknál, népszokásoknál.
Elõször nézzük az ehhez kapcsolható feladatokat:

Fagyöngyszüret (1. fejezet)
• Beszélgetés a fagyöngyrõl: jellemzõi, hol él, mely ré-

szét mire használjuk? Milyen népszokások kapcsolódnak
hozzá?

Feladat: Fagyöngyrõl gyûjtõmunka, tablókészítés 

Égbõl hulló csillámpor (3. fejezet)
Feladat: a fekete madarakat beazonosítani, képet

gyûjteni róla vagy lerajzolni, bemutatni õket, tablókészí-
tés.

(Bogárdi Bálint tablója)

A szökevény hercegkisasszony (2. fejezet)
• Feladat: A fõszereplõ Csiperke nevének jelentését

megvizsgálva tablót készíteni a gombákról.
Ha emlékszünk, a verbális/nyelvi képességterületen

Csiperke nevére verset lehetett írni. Így egy-egy felada-
tot több intelligenciasíkon is megoldhatunk. A követke-
zõ tablón láthatjuk, hogy a készítõje már a tápláléklán-
cot, valamint az ehetõ és mérgezõ gombákat is feltüntet-
te a munkájában.

• Élõ tápláléklánc bemutatása – itt is összekapcsoló-
dik két intelligencia: a természeti és a mozgásos. 

Feladat: a
gyerekek vá-
lasztanak ma-
guknak álla-
tot, amiket
megjeleníte-
nek, majd be-
állnak a táplá-
lékláncba. A
többieknek ki
kell találniuk,
hogy ki melyik
állat vagy nö-
vény.

• Varázs-
ital készítése.
Feladat: tet-
szõleges (al-
koholmentes)

hozzávalókból ital készítése. A gyerekek kóstolással pró-
bálják kitalálni az összetevõket. Utána a legjobbnak ítélt
varázsital receptjének lemásolására van lehetõség.

Az erdõ biro-
dalma (5. feje-
zet)

• Fakeresõ.
Feladat: a feje-
zetben olvasha-
tó fák kigyûjtése
(kõris, jegenye,
cserfa, bodza,
bükk, tölgy,
gyertyán, fenyõ,
tiszafa). Vagy
egyénileg, vagy
csoportokban a
fákról villám-
kártyák készíté-
se, majd kettõs
körben beszá-
molnak róla
egymásnak.

(Tamás Eszter munkája)

Oszoli-Pap Márta (H)elkalandozás (3.)
Nyulász Péter: Helka címû meseregény feldolgozása
a gardneri intelligenciák mentén

Sorozatunk harmadik részében a természeti, az inter- és az intra-
perszonális intelligenciákhoz kapcsolható feladatokról lesz szó.
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Vendégségben Kamornál (6. fejezet)
• Gyógynövények a természetben 
Feladat: tabló készítése a gyógynövényekrõl, felhasz-

nálásuk, gyógyító hatásuk.

Mit esznek az óriások? (10. fejezet)
• Salföldi majorság állatairól tabló vagy villámkártya,

esetleg memóriajáték készítése.

Fürdõzés buborékfelhõben (13. fejezet)
Amikor Helkáék betérnek a malomba, többféle kis ál-

lattal találkoznak, melyeket nem ismernek fel. 
• Feladat: Kigyûjteni a fejezetben található rágcsáló-

kat, majd minden csoport választ egy állatot, a megadott
szempontok alapján jellemzik a rágcsálókat. Végül min-
den csoportból egy ember bemutatkozik az adott állat
személyében, E/1-ben.

(Dobra Viktória munkája)

Reflexió: Az elsõ feldolgozás során még a füzetbe gyûj-
tötték, írták ki a gyerekek a jellemzõket. Késõbb lehet
ezeket kis kártyákra rajzolni, villámkártyaként használni
– hátoldalán a jellemzõkkel.

Jól tükrözi ez a példa azt is, hogy egy feladatból ho-
gyan következik egy másik. Állatokról gyûjtenek a
gyerekek információkat, de rajzolnak is, ha memória-
kártyát készítenek belõle. Majd a malomjáték készíté-
sekor (ld. elõzõ részben leírtak) a mûanyag kupakokra
ezeket az állatokat rajzolják meg. Így biztosan megta-
nulják, felismerik ezeket a külsõre nagyon hasonlító kis
rágcsálókat.

Az interperszonális intelligenciáról néhány szó:
Ezeknek a gyerekeknek a társaságát mások szívesen

keresik, mert empatikusak, igazi megoldó emberek és tö-
rõdnek másokkal. Õk is szeretik a társaságot, szeretnek
másokkal közösen játszani, csapatban tevékenykedni.
Ezért minden olyan feladat, ami interakcióval jár, a ked-
vükre való.

Feladatok: Riport készítése (pl. a kamarással, a hop-
mesterrel és a fõlovásszal)

• Bírósági tárgyalás eljátszása: érvek és ellenérvek.
• Stílusgyakorlatok: egyes párbeszédeket különbözõ

stílusokban megjeleníteni.
• Haditerv készítése a kastélyból való kijutáshoz.
Az elõzõ fejezetben készített malomjáték itt is jól hasz-

nálható, mert társasjáték is egyben.

Intraperszonális intelligenciához kapcsolható feladatok
Azokra a gyerekekre, akiknek ez az intelligencia az

erõsségük, jellemzõ az erõs akarat, nagyfokú függetlene-
dési vágy. Szívesen vannak egyedül, elõnyben részesítik
az egyedül végzett munkát a csoportmunkával szemben.
Jól ismerik és reálisan látják önmagukat, a képességei-
ket. Képesek tanulni a hibáikból és a sikereikbõl. Fejlett
az önismeretük és gyakran az átlagtól eltérõ utakon jár-
nak.

• Feladatok: Helka születéstörténetének elolvasása
után adhatjuk feladatnak, hogy keressenek hasonló szü-
letéstörténeteket. Például a Bibliában Mózes születés-
története, a karácsonykor hallott Jézus születéstörténe-
te, vagy a gyerekek által ismert mesékben fellelhetõ tör-
ténetek. Fontos elvégezni az összehasonlításokat,
egyezõ momentumok keresését. A tanuló a válaszok,
benyomások megfogalmazása által a saját történetét is
megkérdezheti szüleitõl, akár le is írhatja azt. Továbbvi-
hetõ ez a feladat: adhatjuk karácsonyra ajándéknak vagy
anyák napjára is. Osztályunkban karácsonykor ez volt az
ajándék. Az ilyenkor megszokott pásztorjáték elõadása
helyett minden gyermek felolvasta a szülei által elme-
sélt születéstörténetet – a szülõk nem tudtak a feladat-
ról, amikor elmesélték a gyermekeiknek a megszületésük
történetét. Néha vicces, de összességében bensõséges
hangulatú volt ezektõl a felolvasásoktól az osztályka-
rácsonyunk.

• Patkányok
• Egerek
• Ürgék
• Mókusok
• Cickányok
• Pelék

• Külseje
• Mérete
• Bundája színe
• Táplálkozása
• Elõfordulása
• Szaporodás
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(Dingó Johanna munkája)

• Családfa készítése – célja: múltunk, nagyszüleink,
õseink életének megismerése. Mik voltak a mozgatóru-
gók az életük alakulásában, milyen környezetben nõttek
fel, milyen események befolyásolták sorsukat? 

Reflexió: érdekes volt látni a kivitelezés sokszínûsé-
gét. Voltak, akik fényképeket ragasztottak a családfára,
de volt olyan kislány is, aki kis címereket is készített a ne-
vek mellé.

• Illemszabályok ismerete, új szabályok megfogalma-
zása

(Pál Adrienn munkája)

Az illemszabályokat kétféleképpen is megírathatjuk.
Az idõben visszamenve – Helka idejében – érdekes fel-
adat lehet, hogy a mai korban milyen illemszabályokat
hoznának a gyerekek. Mit tartanak fontosnak? A lá-
nyok a fiúkra vonatkozókat, a fiúk a lányokra vonatkozó

illemszabályokat írhatnak. Utána beszélgethetünk arról,
hogy reálisak-e ezek a szabályok, ki mit vár el a másik
nemtõl. Hasonlítsuk össze, hogy mi változott Helkáék
kora óta a szabályokban! Mi az, ami változatlan maradt?

• Napló írása: lányoknak Helka nevében, fiúknak
Ciprián nevében

A regény 8. fejezetétõl – itt kapja meg Helka Kamortól
a titkos Naplót – a gyerekek naplót írnak. A lányok
Helka, a fiúk Ciprián nevében (nemek szerinti differen-
ciálás). 

Reflexió: sokkal jobbnak tartom, mint a hagyományos
olvasónapló fejezetenkénti összefoglalásának leírását.
Több oldal pármondatos összefoglalása, lényegkieme-
lése nehéz a 9–10 éves gyermek számára. Az irodalom
olvasásának pont az a lényege, hogy mindenkire más-
ként hat. A naplóírás során egy-egy fejezetet saját szem-
szögükbõl újra átélve, a számukra fontos részeket ki-
emelve, érzéseiket, benyomásaikat hozzákapcsolva
mélyülnek el a cselekményben a gyerekek. Felszabadul-
tabban és õszintébben tudnak így írni, s ha ezt megta-
pasztalják, utána könnyebb megtanítani õket a tarta-
lom összefoglalásának szabályaira. A naplórészletekbõl
tanítványaink érdeklõdését, motivációit is jobban meg-
ismerhetjük. Nézzünk meg két példát egy lány és egy fiú
naplójából:

12. fejezet: Szõrbékából kõbéka

(Dobra Viktória munkája)

10. fejezet: Mit esznek az óriások?

(Barkóczy Ferenc munkája)

Áttekintettük a gardneri intelligenciákat, a hozzájuk
kapcsolható lehetséges feladatokat, a teljesség igénye
nélkül.

A sorozat következõ, egyben utolsó részében bemuta-
tom, hogy egy-egy fejezetben hogy épülnek egymásra a
feladatok, miként szolgálhatnak a tehetségazonosításra.

Születésem története
Egy hideg téli napon anyukám furcsán érezte magát, ezért
apával bementek az Édesanyák útján lévõ klinikára. Ekkor
még több, mint egy hónap volt hátra a születésem várha-
tó idõpontjáig. Én már anyukám pocakjában izgatottan
vártam, hogy megláthassam a világot. Az orvosok úgy
döntöttek, hogy már nem mehetünk haza a kórházból.
Anya infúziót kapott, hogy késleltessék a szülést. Apa és
anya nem tudták, hogy fiú vagy lány leszek-e, mert olyan
szégyenlõs voltam, hogy az ultrahangvizsgálatoknál min-
dig takargattam magam. A szüleim már nagyon korán meg-
beszélték, hogyha lány leszek, akkor Johannának fognak
hívni, azonban fiúnevet nem tudtak kitalálni. Születésem
elõtti éjszaka is errõl beszélgettek. 2005. december 14-én
reggel megkezdõdött a születésem. Persze a doktor néni
hamarabb megérkezett, mint apa. Pontosan 8 óra 45 perc-
kor születtem meg, 2370 gramm súllyal, 46 cm hosszal.
Mikor anyát kitolták a szülõszobából, az elsõ észrevétel az
volt, hogy a születésem napján esett a hó. Mivel koraszü-
lött voltam, ezért engem elvittek az intenzív osztályra.
Mikor anya és apa elõször bejöhettek hozzám, hatalmas
zajt, gyereksírást és gépek zúgását lehetett hallani. Én per-
sze jót aludtam közben. Apa viccesen megmondta, hogy
akkor is engem visz haza, ha nem én vagyok az õ lánya. A
születésem estéjén apa elment a barátaival megünnepelni,
hogy megérkezem. A buli olyan jól sikerült, hogy apa nem
emlékezett a kapunyitó kódunkra, így a szomszéd enged-
te be. Anyával 66 napot töltöttünk a kórházban, és de-
cember 20-án hazamehettünk.

Pipere illemszabályai Helka számára 
1. Minden nap 15 óra elõtt öt perccel jelenjen meg a Vissz-
hang teremben táncórára!
2. Helka a szüleit pukedlivel köszöntse!
3. A hercegi asztalnál a szülei után lásson neki az étkezés-

nek!
4. Ünnepségek alkalmával mindig édesapjával kezdje a nyi-

tótáncot!
5. Ha vendég érkezik a Soktornyú kastélyba, mindig kedve-

sen és szeretettel fogadja õket!

Estére már a Hegyestûhöz értünk, ami egy hosszú, magas
szikla volt. Olyan, mintha valaki kiharapta volna az olda-
lát. A tetején megtaláltuk a kõolvasztót. A manók lelökték
a földre, mi pedig kipróbáltuk és tényleg kiderült róla, hogy
egy borzasztó szerkezet az. El is határoztam, hogy meg-
semmisítem.
Reggel Furmint és Tramini azzal ébresztgettek, hogy el-
tûnt Ciprián. Hamar rájöttem, hogy a kõolvasztót is magá-
val vitte, tehát azért ment el, hogy kõvé változtassa a sza-
kállas békákat. Amikor rájöttem, aggódni kezdtem érte,
hogy mi történhet most éppen vele.

Mentünk a lovakhoz, és egyszer csak láttuk, hogy egy em-
ber jön velünk szemben. Volt egy kutyája is. Azt mondta,
hogy ha jót akarunk magunknak, kövessük. Mi követtük és
a végén egy pajtában kötöttünk ki. Bezárt minket ide, ahol
elõször furcsa hangok, utána földrengés következett. Az-
tán csattant a zár, nyílt az ajtó. Kiengedtek minket a pajta
ajtaján. Az ember elmagyarázta, hogy mi a Hexagon és azt
is, hogy hol találunk lisztes kankalint. Aztán beszélget-
tünk és kaptunk enni.
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2. Nálam van a…
A játék résztvevõi felkészülnek: némán elolvassák és

értelmezik a kártyán lévõ mondatokat. Hangos olvasás-
sal zajlik maga a játék. Nagyon kell figyelniük, hogy tud-
ják majd, mikor következnek, azaz melyik kérdésre van
náluk a válasz.

A kérdezõ és a válaszadó mindig helyet cserél, így ál-
landó mozgásban van az osztály.

Második osztályban játszottuk az alábbi feladatot:

...és így tovább.

Miért szeretjük ezt a feladattípust?
• A matematikai feladatok utasításainak szókincsét

és paneljeit gyakoroltathatjuk vele.
• Fejleszti a figyelemkoncentrációt.
• Pontosságot, alaposságot kíván a játékosoktól.
• A matematikai vagy más készségeket játszva gyako-

roljuk, sokszor ismételhetünk.
• A feladatsor könnyen variálható az egyszerû felszó-

lítástól az összetett, több szempontú utasításig.
• Elõsegíti az egymásra hangolódást.
• Alkalmas az osztály energiaszintjének, aktivitásá-

nak fokozására. Bevezetõ, órakezdõ játéknak ezért is al-
kalmas.

Sokféle témakör, ismeretkör gyakorlásához alkal-
mas játék:

• Szakkifejezések, definíciók megtanulásához, szá-
monkéréséhez

• Számok és bontott alakjaiknak egyeztetése, szorzó-
táblák, egyéb mûveletek gyakorlása

3. Én vagyok a…
Ez a játék nagyon hasonlít az elõzõekhez. Szerencsés,

ha a tanító osztja ki a kártyákat, mert akkor mindenki-
nek kellõ idõt adhatunk a felkészülésre. Ilyen módon dif-
ferenciálhatunk is: mindenkinek az aktuális szintjének
megfelelõ szöveget adhatunk. 

Én vagyok a kezdõ!

Kinél van a 20 kisebbik
szomszédja?

Nálam van a 19.

Kinél van a 22 fele?

Nálam van a 11.

Kinél van a 21-nél 2-vel
nagyobb szám?

Nálam van a 23.

Kinél van az 50–20?

Nálam van a 30.

Kinél van a legnagyobb
egyjegyû szám?

Nálam van a 9.

Kinél van a legkisebb két-
jegyû szám?

Nálam van a 10.

Kinél van a 80–40?

Nálam van a 40.

Kinél van a 60+15?

Ruzsa Ágnes–Petik Ágota

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

Álljatok fel! 
Szövegértés!
Lánc-lánc, mondatlánc (2.)

Én vagyok a kezdõ. 

Mi az?
Kicsi fején nagy kalap,
Kuporog a fák alatt.

Én vagyok a gomba.

Egy lyukon be, kettõn ki.
Mikor kiérsz,
akkor vagy bent.

Én vagyok a nadrág.

Zöld istállóban 
fekete lovak 
piros szénát esznek.

Én vagyok a görögdinnye.

Kis kunyhóban öt szûk szoba
egymás mellett, szépen.
Öt kis ember bújik oda, 
hogyha fázik télen.
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Variációk:
• Könnyebbé tehetjük ezt a feladatot, ha a terem kü-

lönbözõ pontjain kihelyezzük a megoldásokat ábrázoló
rajzokat vagy képeket. 

• Aki tudja a megfejtést, magához veheti a megfelelõ
képet.

4. Melyik mesébõl jöttem?
A „Nálam van a…” játék alábbi változatát 10 év körüli

gyerekeknek ajánljuk. A játék menete hasonló is ahhoz.
A játékosok húznak egyet a kártyákból. Némán elol-

vassák és értelmezik a rajta lévõ szöveget. Szükség esetén
segítséget kérnek az értelmezéshez. Az olvas elõször, aki-
nél az „Én vagyok a” kezdõ jelzés szerepel. Felolvassa a
kártyájára írt mondatot, ami egy mese szereplõjének szá-
jából hangozhatott el. Aki ráismer, hogy a mondat a kár-

tyáján lévõ mese egyik szereplõjére utal, az következik a
felolvasással: „A … mesébõl jöttem.”

A játékban az a nehéz, hogy a szöveg nem egy mesébõl
való idézet, hanem csak egy feltételezett mondat, illetve
gondolat, ami elhangozhatott volna abban. Tehát a játé-
kosok nemcsak figyelnek és azonosítanak, hanem követ-
keztetniük is kell.

Maga a játék hangos olvasással zajlik. 
A kérdezõ és a válaszadó helyet cserél, így állandó

mozgásban van az osztály.

Én vagyok a kesztyû.

Fehér kislány áll a szobában,
Talpig fehér ruhában.
Arany haja lebben-lobban 
a szélben.

Én vagyok a gyertya.

Égre hintett ezüst morzsák
Éjszakánkat beragyogják.

Én vagyok a csillagos ég.

Este hosszú,
délben kurta,
falon néha
igen furcsa.

Én vagyok az árnyék.

Minden útját maga szabja,
ég s föld közé maga rakja.
Háza sarkában ül lopva,
a vendéget mind kifosztja.

Én vagyok a pók.

Piciny szálfa
serceg-perceg,
nem is sokat,
csak egy percet.

Én vagyok a gyufa.

Kint is, bent is,
nyit is, csuk is.

Én vagyok a kilincs.

Járni tud, bár nincsen lába,
egy lépést sem tesz hiába.
Szüntelen az idõt méri, 
s minden percét 
számon kéri.

Én vagyok az óra.

Két karommal fejed fogom,
az orrodat lovagolom.

Én vagyok a szemüveg.

Ha a gazda útnak indul,
a háza is véle mozdul.

Én vagyok a csiga.

Nem nagyobb egy körömnél,
mégis embervérrel él.

Én vagyok a szúnyog.

Nagyot ugrik, mint a bolha,
úszik, mintha ember volna,
csücsül, szemét gúvasztja.

Én vagyok a béka.

Fülem hosszú, lábam kurta,
senkit nem riogatok,
mindenkitõl elfutok.

Én vagyok a nyúl.

Szakállas kis emberke,
senki más, mint a: …

Én vagyok a kecske.

Eleven egérfogó.

Én vagyok a macska.

Udvaromban sétálgat,
palacsintát potyogtat.

Én vagyok a tehén.

Ez a vége!

Én vagyok a kezdõ.

Azt mondom: „Hé, ez csa-
lás, a kõ ott maradt a fazék al-
ján!”

A Kõleves címû mesébõl
jöttem. 

Azt mondom: „Nem hiszek
a szememnek! A király a meg-
szólalásig hasonlít arra a
hosszú orrú parasztra, aki a
minap az udvaromban pakol-
ta a fát.”

A kolozsvári bíró címû me-
sébõl jöttem.

Azt mondom: „Miféle sza-
kácsod van neked, hogy só
nélkül süt-fõz?”

A Só címû mesébõl jöttem. 

Azt mondom: „Hozzál is,
meg ne is, itt is legyen, meg
nem is!”

Az Okos Katica címû mesé-
bõl jöttem.

Azt mondom: „Vigye innen
ezeket a loncsos-koszos ebe-
ket, amíg szépen mondom!”

Az Egyszer volt Budán ku-
tyavásár címû mesébõl jöt-
tem.

Azt mondom: „Hófehér ga-
lamb szeretnék lenni!”

A csókai csóka címû verses
mesébõl jöttem.

Azt mondom: „Jaj, de súlyo-
sak vagytok, cimborák! Ne,
csak forró vizet ne!”

A kismalac és a farkasok cí-
mû mesébõl jöttem.

Azt mondom: „Miként lehet
az, hogy már hetek óta a legfi-
nomabb falatokkal etetem,
mégis olyan vékony az ujja,
mint egy vacak csirkecsont?”

A Jancsi és Juliska címû me-
sébõl jöttem.

Azt mondom: „Hol késik ez
a kis haszontalan? Csak nem
virágokat szed az erdõben?”

A Piroska és a farkas címû
mesébõl jöttem.

Azt mondom: „Hová bújt a
hetedik? Á, már látom, ott la-
pul az óraszekrényben, a kis
ravasz!”

A farkas és a hét kecskegi-
da címû mesébõl jöttem.

Azt mondom: „Egyáltalán
lehet üvegcipõben táncolni?”

A Hamupipõke címû mesé-
bõl jöttem.

Azt mondom: „Odanézz, mi
csillog a csõrében! Mintha csak
gyémánt lenne!”

A kiskakas gyémánt félkra-
jcárja címû mesébõl jöttem.

Azt mondom: „Ó, de furcsa!
Mind a heten olyan aprók,
mintha gyerekek lennének, pe-
dig hosszú szakállú bácsik. Re-
mélem, megértik, hogy nem volt
más választásom, nem éjsza-
kázhatom kint a rengetegben.”

A Hófehérke és a hét törpe
mesébõl jöttem.

Azt mondom: „Háromszor
is megvert ez a nyomorult si-
heder! Mindezt miért? Egy
vacak libáért!”
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Jó, ha figyelünk a következõkre:
• A játékot kezeljük játékként, ne váljék a tanult me-

sék „kikérdezésévé”.
• Engedjünk teret a gyerekek ötletességének, humo-

rának.
• Akinek nem sikerül következtetnie a mesére, azt se-

gítõ információkkal vezessük rá a megoldásra. Senki szá-
mára ne okozzon túlzott feszültséget, felesleges kudarcot
a játék. 

Folytathatjuk, továbbépíthetjük a feladatot:
• Dominóként is ki lehet rakni a mondatokat.
• Másolják le a tanulók a saját mondatukat, majd bõ-

vítsék ki párbeszéddé. (Ki mondja kinek? Hol? Mikor?
Kik vannak még jelen? Mi történik?)

• A párbeszéd alapján a jelenet eljátszása. 

• Hasonló jellegzetes mondat írása a társaknak, ebbõl
találják ki õk a mesét.

• Hasonló kártyák készítése jellegzetes mesei tárgyak-
kal. Ezek alapján következtetni a mesére. 

• Csak a hívó mondatokkal játszunk: Ki tud megfele-
lõ módon válaszolni?

• Láncpárbeszéd létrehozása a kiinduló mesei mon-
datból. 

• Nagyobbaknak: mesére utaló reklámszövegekbõl,
hirdetésekbõl kell következtetni a mesére. (Minõségi
szûcsmunka! Bundáját az ön egyedi igénye szerint elké-
szítem. Szörnyella Szûcs – 101 kiskutya mese)

A bemutatott feladatok kártyái nyomtat-
ható formátumban letölthetõk honlapunk
Olvasóink küldték gyûjteményébõl. 

Felhasznált források
Szövegértés-szövegalkotás, Kompetenciafejlesztõ feladatbank
tanítóknak, Raabe–Klett, Budapest.
Szõ, fon, nem takács. Mi az? Találós kérdések gyerekeknek,
Móra Könyvkiadó, Budapest, 1975.
Tóth Beatrix: Anyanyelvi kompetenciák élményközpontú fej-
lesztése, ELTE TÓFK, Budapest, 2003.

A Lúdas Matyi címû mesé-
bõl jöttem.

Azt mondom: „Azt már bi-
zony el nem hiszem, hogy va-
laki a csillogó tekintetével
megbabonázza a fehér med-
vét!”

A csillagszemû juhász címû
mesébõl jöttem.

Itt a vége, fuss el véle!

! ! !

Bodzsár Zsuzsa

»33 éves pedagógusi pályafutásának legnagyobb meglepetése érte Bodzsár
Istvánnét munkába menet. Budán, a Fogaskerekû hídján kifeszített molinón sze-
mélyesen neki köszönte meg egyik osztálya a munkáját pedagógusnap alkalmá-
ból: „A jó tanár gyerekeket tanít, nem tananyagot! Köszönjük!”«

(Forrás: http://www.szeretlekmagyarorszag.hu/igy-meg-nem-koszonte-meg-osztaly-a-tanitoja-munkajat/)

Mi pedig kötelességünknek tartottuk, hogy felkérjük, a Tanító hasábjain is
ossza meg gyakorlati tapasztalatait kollégáival. (A szerk.)

Ajándék mindenkinek

Ebben a tanévben is lesz karácsony, már megint ki kelle-
ne találni valami elõadható ünnepi mûsort. Lehetõleg
olyat, amit sem mi, sem a gyerekek, sem a szülõk nem
„unnak halálra”. Ami nem nyûg és kényszer senkinek,
hanem izgalmas játék, amiben a gyerekeket is alkotó-
társként kezeljük, és a végén mindenkinek ajándék.
Tanító drámatanárként ebben szeretnék segíteni Nek-
tek. A darabot Móra Ferenc: Szép karácsony szép zöld fája
címû elbeszélése alapján írtam 9–10 éves korosztály szá-
mára. 32 fõs osztályomban mindenkit meg kellett szólal-

tatnom legalább egyszer. A gyerekekkel közösen talál-
tuk ki, kiket hozhatunk be a történetbe. A fõbb szerep-
lõket kivéve, mindenki 2 szerepben volt. Elõször diák az
iskolában, majd hívõ a templomban. Aki nem szólalt meg
diákként, megszólalt a templomban felnõttként. Bátran
alakítsátok a szerepeket, szereplõket saját osztályo-
tokhoz!

Néhány rendezõi ötlet a megvalósításhoz. A szülõket
2 oldalra ültettük, egymással szemben, a közöttük lévõ
üres térben játszottak a gyerekek. Az iskolában a földön

Ruzsa-Petik.qxd  2017.10.25.  10:59  Page 26



27

ültek (törökülésben, padsorokba rendezõdve). A terem
túlsó vége a templom szentély része. 6 padot összetol-
tunk, zsámolyokból mindkét oldalon lépcsõt építettünk
(oltárral – jobb oldal; betlehemmel – bal oldal). A temp-
lomi jelenetben megfordítottuk a játékot, és a hívek a
szentély felé néztek (templomi padsorokba rendezõdve,
a sarkukon ültek). Az éjféli misére sötétben, világító mé-
csesekkel, lámpásokkal érkeztek. A betlehem fölé kará-
csonyi égõket tettünk a falra, barlangalakot imitálva. A
jelmezek: „régies ruha” az iskolában, kabátok a temp-
lomban. A papon, püspökön, ministránsokon hosszú fe-
hér ruha (templomból kértük kölcsön), a püspökön sü-
veg (szülõ készítette). Az oltár aranyszínû anyaggal leta-
kart asztal, az anyagon középen piros színû kereszt kar-
tonból. 

Zene: karácsonyi katolikus énekek, Bach: orgonamu-
zsika.

Az elõadáshoz örömteli felkészülést, sok sikert kívá-
nok!

Móra Ferenc: 
Jertek, jertek Betlehembe

1. jelenet: Iskolában
(Reggel, tanítás elõtt)
Gyerek1: – Add vissza a kenyeremet!
Gyerek2: – Vedd el, ha tudod!
Gyerek3: – Nézd, milyen szép az új csizmám!
Gyerek4: – Kipróbáltad már, hogy csúszik a jégen?
Gyerek5: – Tegnap disznót vágtunk, én fogtam a far-

kát.
Gyerek6: – Nagy dolog, én is fogtam már.
Gyerek7: – Megtanultad a verset?
Gyerek8: – Mára kellett? Elfelejtettem.
Gyerek9: – Az én bátyám sokkal erõsebb, mint a tiéd!
Gyerek10: – Hallottátok, mit mondott? Erõsebb a

bátyja a Józsinál!
(Mindannyian nevetnek)
Gyerek11: (befut) – Jönnek!
(Az osztály padsorokba rendezõdve vigyázzba vágja ma-

gát.)
Gyerek12: – Jó reggelt kívánunk
Mindenki: – Tanító úréknak!
Gyerek12: – Jó reggelt kívánunk
Mindenki: – Berta kisasszonynak!
Tanító: – Jó reggelt, gyerekek! Üljetek le! Berta kis-

asszony eljött ma hozzánk, hogy kiválassza közületek a
legjobb versmondót, és elkísérte a Tanfelügyelõ úr.

Tanfelügyelõ: – Jó reggelt kisdiákok! Azt látom, hogy
ülni nagyon szépen tudtok, és bízom benne, hogy vers-
mondásban is jeleskedtek. Idén a püspök úr velünk ün-
nepli a kis Jézus születését az éjféli misén. A legkiválóbb
versmondót kell kiválasztanunk ma, nehogy szégyenben
maradjunk.

Berta kisasszony: – Úgy bizony. Aki legszebben el-
mondja a verset, az fogja elszavalni szent karácsonyeste
az éjféli misén. Ki a legbátrabb, ki szeretné kezdeni?

(Többen is jelentkeznek): – Én, én!
Berta kisasszony: – Kezdjed, Marika!

Marika: – Jejtek, jejtek Bethejembe…
Berta kisasszony: – Köszönöm, Marika, elég lesz. Bö-

zsike, mondjad!
Bözsike: – Gyártek, gyártek Bátlehembe, Bátlehembe

kicsiny jászó…
Berta kisasszony: – Leülhetsz, Bözsikém, Borikám?
Bori: – Jertek, jertek… (sírva fakad)
Berta kisasszony: –Terka! (bégetve mondja)
Tanító: – János!
János: – Tanító úr, én eztet nem tudom, mer egy má-

sikat tanútam meg.
Imre: (felpattan) – Én meg tûle kérdeztem meg, hogy

mit kell tanúni. Na maj’ várjá’ csak, gyûssz te még a jégre.
Tanító: Fiúk, leülni! Kezeket karba! András, próbáld

meg, fiacskám!
András: (dadog, a társa minden elakadásnál kicsit hátba

vágja) Jjjjer-tek, Jjjer-tek Bbbbbe-tlehembbe.
(Tanfelügyelõ és Berta kisasszony összesúgnak)
Tanító: – Bátor voltál, megdicsérlek. Pista fiam, kezd-

jed csak!
Pista: (ordítva) – Jertek, jertek Betlehembe, Betle-

hemben piciny jászol…
Tanító: – Ferkó, te következel.
Ferkó: (szépen elmondja az elsõ versszakot).
Berta kisasszony: – Ferkó, te mondtad legszebben,

téged választalak. 
Tanfelügyelõ: – Egyetértek Berta kisasszonnyal.

Ügyes vagy, fiam. Köszönöm, tanító úr, akkor mi men-
nénk is. Este a gyerek, idõben legyen ott a templomban.
Viszontlátásra tanító úr (kezet fognak), szervusztok, gye-
rekek.

A gyerekek vigyázzba állnak
Gyerek12: – Viszontlátásra
Mindenki: – Berta kisasszony.
Gyerek12: – Viszontlátásra
Mindenki: – Tanfelügyelõ úr. (Mindenki kimegy a já-

téktérbõl.)

2. jelenet: Templomban

(Készülõdés mise elõtt: a templomban a karácsonyi betle-
hemet készítik elõ. 

Szent Józsefet és Máriát gyerekek játsszák, az állatok játé-
kok.)

Pap: – (Gyújtogatja a mécseseket a szentélyben.) Igye-
kezzenek már azzal a betlehemmel, mindjárt érkeznek a
hívek!

Templomszolga: – Igyekszünk, igyekszünk, tisztelen-
dõ úr, de nehezek ám ezek a szobrok.

Kántor: – Én nem tudom, maga hogy van vele, de ne-
kem évrõl évre egyre nehezebb Szent József.

Templomszolga: – Amondó vagyok, Kántor uram,
nem a szobor nehezebb, Kántor uram egyre gyengébb.
Na, fogja meg! Erõsebben! (Józsefet ketten viszik, a Kán-
tor állítgatja ide-oda, addig a Templomszolga elmegy Má-
riáért.)

Nézze, meghoztam Máriát!
Kántor: – Jól van, ne dicsekedjen már! Lehet, hogy a

karja erõsebb, mint az enyém. A sok perselyezéstõl.
Templomszolga: – Az már igaz! (nézi az izmait)
Kántor: – De az én hangom zengi be a templomot.

(öblögetve beszél)
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Templomszolga: – Az is igaz! Itt vannak a bárányok
is. Kicsit kiporolom õket. (összeütögeti az állatokat.)

Kántor: – Mit csinál? A por árt a hangszálaimnak.
Templomszolga: – Bocsánat. Már meg is vagyok. A

bárányok portalanok.
Pap: – Szépen elkészítették.
Mindketten: – Igyekeztünk, atyám. (Bekapcsolja a ka-

rácsonyi égõket a betlehem felett)
(A templom elé érkezik a Tanító, Berta kisasszony, Ferkó

a szüleivel.)
Apa: – Jó estét kívánok, Tanító úr!
Tanító úr: – Jó estét kívánok!(kezet fognak)
Apa: – Kezit csókolom, Bertuska!
Berta kisasszony: – Jó estét, Márton!
(Az anya is köszönti õket az apa után)
Apa: – Aztán bátran, hangosan. Halljuk azt a verset,

fiam!
Anya: – Ferkó, kisfiam! Ugye nem lesz semmi baj?(át-

öleli a fiát, aztán beülnek a padba)
(A pap elindul feléjük)
Tanító: – Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Pap: – Mindörökké ámen.
Tanító: – Tisztelendõ úr, õ az a kisfiú, aki a verset

mondja.
Pap: – Mi a neved kislegény?
Ferkó: – Móra Ferkó a becsületes nevem.
Pap: – Talpraesett gyereknek látszol. Gyere, állj oda

elõre! Ott fogod elszavalni a verset.
(Elõre mennek, Ferkó megáll.)
Berta kisasszony: – Kicsi ez a fiúcska, hátul nem fog-

ják látni.
Pap: – Tanító úr, állítsa fel ide a kõpadkára, innen

majd jól látják és hallják is.
Tanító: – Gyere kisfiam! Úgy! Húzd ki magad! A szent

mise vége felé leszel, de ne mozgolódj sokat, mindenki
látni fog, és a püspök úr is itt lesz majd.

Ferkó: – Igen, tanító úr.

3. jelenet: Az éjféli mise

(Elkezdõdik a zene, a nép gyülekezik a misére, amikor
mindenki megérkezik, zene leáll, csengõszó, felállnak, bejön a
két ministráns, aztán a pap, végül a püspök.

Elénekelik közösen a Mennybõl az angyalt.)

Pap: – Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében,
Hívek: – Ámen.
Pap: – Fel nagy örömre, ma született,
Hívek: – Aki után a Föld epedett.
Pap: – Püspök urunk köszöntésére csendüljön fel

templomkórusunk szólistájának éneke a betlehemi kis-
gyermekrõl. (Pásztorok, pásztorok…)

Az ének után a püspök megy az oltárhoz
(hallgatják a prédikációt, közben megy a zene.)
Püspök: – Kedves testvéreim!
Dicsõség a magasságban Istennek,
Békesség a földön az embernek!
Ó, gyönyörû szép titokzatos éj!
Égszemû gyermek, csöpp rózsalevél,
kisdedként az édes Úr
jászolában megsimul szent karácsony éjjel.

Ó, fogyhatatlan csodálatos ér,
hópehely ostya, csöpp búzakenyér,
benne lásd az édes Úr, téged szomjaz, rád borul,
Egy világgal ér fel. (Némán mondja tovább, tátog a zene

alatt.)
– Ámen (hangosan mondja, majd visszaül a helyére)
Pap: – És most hallgassuk együtt a költõ szép szavait!
Ferkó: (Elmondja a verset, áhítattal hallgatják, a végén

összesúgnak. Felállnak.)

Várnai Zseni: Pásztorok, pásztorok

Jertek, jertek Betlehembe,
Betlehemben piciny jászol,
Ezüstcsillagfény világol kunyhó fölött,
Mária mondja: – Jertek, jertek, megszületett már a

gyermek.
Meleg alom, kicsiny jászol,
Nem is párna, pihe kényes,
De a csillag mégis fényes,
Mintha hívna: erre, erre,
Mária mondja: – Jertek, jertek Betlehembe.
Kicsiny bárány ottan béget,
S édesded a gyermek álma,
Csillagfény hull Máriára,
Az anyára, a kegyesre,
Mária mondja: – Jertek, jertek Betlehembe.
Három király dús arannyal arra tart már,
Menjünk, menjünk, szívünket elébe tennünk
Szûz Máriának, az anyának, és fiának,
Szegénységünk drága kincsét.
Királynak van drágaköve,
Aranytála-éles kardja,
A szegénynek csak a karja, 
Csak a szíve jószándéka,
Vigyük néki ajándékba.
Jertek, jertek Betlehembe,
Az a gyermek a mi vérünk,
Szólani fog õ miértünk

Pap: –A szent mise véget ért. Jó szándékkal telt szív-
vel menjetek békével!

Hívek: – Istennek legyen hála.
(Orgonamuzsika közben kimegy a pap és kísérete, a hívek

is elindulnak kifelé, csak azok maradnak a templomban, akik
odamennek Ferkóhoz.)

Tanfelügyelõ: – Szép volt fiam, köszönöm. Bátran
mondtad azt a verset, ahogy kell. Boldog karácsonyt, kis-
diák!

Ferkó: – Keresztapámék is hallották ott hátul?
Keresztapa: – Minden sort, zengett a templom, fiatal-

úr.
Keresztanya: – Ferkó, én még a könnyeimet is töröl-

gettem, olyan szépen hívogattál Betlehembe, mintha
Szûzanya hívogatott volna bennünket.

(Elmennek Ferkótól, mert jön a szomszéd.)
Szomszéd bácsi: – Ferkó, gyere át holnap reggel hoz-

zánk! Kapsz tõlem néhány almát ezért a szép szavalatért.
Még a püspök úr is meghatódott.

Szomszéd néni: – Meg egy kis aranydiót a fáról, amit
az angyalok hoztak.
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Ferkó: – Köszönöm szépen, Panni néni. 
Másik szomszéd: – Engem is látogass meg, kisfiam!

Csak találunk valamit a karácsonyfa alatt.
Ferkó: – Átmegyek, Pista bácsi, köszönöm.
Gazdag1: – Kinek a fia vagy, gyermekem?
Ferkó: – Móra Mártoné, a szûcsé.
Gazdag1: – Ühüm.
Gazdag2: – Én ismerem az édesapádat, becsületes,

tisztességes ember.
Gazdag3: – Megérdemled ezt a néhány krajcárt, meg-

szolgáltad. Tartsd a kezed, hadd tegyem bele!
Gazdag4: – Én is megjutalmazlak, soha ilyen szépen

nem szavalt még senki ebben a templomban. 
(A pénz a földre hull.)
Ferkó: – Bocsánat, de nem tudom mozgatni az ujjai-

mat.
Gazdag5: Ennek a gyereknek kékre fagyott a keze!

Miért nem adott rád kesztyût édesanyád?
Ferkó: – Nem telik nekünk arra.
Gazdag6: – Tessék, most már telik.(Újabb pénzt ad

Ferkónak, közben a kezével dörzsöli Ferkó ujjait)
Gazdag7: – Mondd meg édesanyádnak, vegyen neked

egy pár jó meleg kesztyût!
Gazdag8: – Hogy soha többet ne fázzon a kezed.
Ferkó: – Köszönöm, uram.
Tanító: – Gyere, Ferkó, ügyes voltál, most már oda-

mehetsz a szüleidhez. Boldog karácsonyt, fiam. (Leveszi a
kõpadkáról.)

Ferkó: – Boldog karácsonyt, tanító úrnak is! Én meg-
nézem a kis Jézuskát!

Tanító: – Persze, persze, menj csak! (Ferkó odamegy a
szobrokhoz.)

A tanító elindul kifelé, közben a szülõk jönnek elõre a fiuk-
hoz.

Tanító: – Büszke lehet a fiára, Márton.
Apa: – Az vagyok tanító úr. Boldog karácsonyt! (Ke-

zet fognak. A szülõk is odamennek a betlehemhez.)
Ferkó: – Szülém, a kis Jézuska nagyon fázhat, még

csizmácskája sincsen. Nekem van csizmám, mégis majd
megvesz az isten hidege. Én hazamegyek a jó meleg
kuckómba, õ itt marad szegény ebben a hideg temp-
lomban. Kaptam néhány krajcárt, itt hagyom, vegyen
neki Szûz Mária vagy Szent József egy igazi jó, meleg
kiscsizmát.

Anya: – Valóban ezt szeretnéd, Ferkó?
Ferkó: – Igen, én szeretném megajándékozni a kis Jé-

zuskát.
Apa: – Akkor tedd azt!
(Elindulnak mindhárman kifelé a templomból.)
Szent József: - Királynak van drágaköve, aranytála,

éles kardja, a szegénynek csak a karja, csak a szíve
jószándéka.

Szûz Mária: – Ezt adta most nekünk ajándékba.
Szent József: – Csillag gyúlt a sötét égen,
Szûz Mária: – Megszületett szép reményem,
Szent József: – Csendben pihensz anyád karján, re-

ménységünk éjszakáján.
Szûz Mária: – Aludj csendben szép reményem,
Szent József: – Atyád õrzi édes álmod, mint ahogy Te

a világot.
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Dienes Zoltán – C. Neményi Eszter és Varga Tamás mel-
lett – a XX. század matematikatanítási reformjainak és az
általános iskolai matematikatanulás megújításának
egyik legismertebb, legnagyobb hatású alakja. Csodála-
tos képességének lényege abban rejlett, hogy a játékok
nyelvére tudta lefordítani a matematika jelentõs részét.
Rendkívül gazdag munkássága nyomán gyerekek milliói
számára teremtõdött meg a lehetõsége annak, hogy a já-
ték örömével és izgalmával lássanak neki a matematika
birodalmának felfedezéséhez, értelmük fejlesztéséhez.
Foglalkozott a számtani alapmûveletek, az elemi algebra
és a lineáris algebra fogalmaival; kitalálta, hogyan lehet
10 éves gyerekeknek a függvények, mátrixok fogalmát
érthetõvé tenni. A Dienes játékok szellemi erõfeszítésre
késztetnek, és így játszva fejlesztenek, használóik szinte
észrevétlenül kerülnek közelebb a matematikai gondol-
kodáshoz. 

Piaget szerint meghatározott, hogy a gyermek egy
adott életkorhoz kötött fejlõdési szakaszban mire képes.
Dienes Zoltán ehhez kapcsolódva azt állította, hogy ez
attól függ, milyen módon adunk oda neki konkrét fel-
adatokat: ha játékosan kapja a matematikai struktúrák-
ra épülõ problémákat, akkor meglepõen korán egész ma-
gas szintû gondolati teljesítményeket képes nyújtani.
Manipulációs eszközökkel, játékokkal, tánccal, történe-
tekkel sokkal korábban el lehet kezdeni „komoly mate-
matikát” tanulni, mint ahogy azt korábban hitték. A ma-
tematikatanítás elsõdleges célja véleménye szerint a sze-
mélyiség építése. Kimutatta, hogy a mechanikus tanulás a
matematikában kevésbé alkalmazható, mint más tantár-
gyakban, mivel a matematika tanulása során a hangsúly
inkább a struktúrán, kevésbé a tartalmon van. A dina-
mika elve szerint a fogalmak kialakítása során háromféle

játékról kell gondoskodnunk: az
elõkészítõ, a strukturált és a gyakor-
ló játékokról. Dienes Zoltán meg
volt gyõzõdve arról, hogy az elem-
zõ gondolkodás csak 12 éves kor
után jelenik meg, ezért nagyon
fontosnak tartotta, hogy a konst-
rukció elõzze meg az elemzést.
Elõtérbe helyezte a matematikai
változatosság elvét, hogy a fogal-
mak felépítése során nagyon sok-

féle példa alapján (perceptív változatosság vagy többszö-
rös konkretizálás elve) alakuljon ki a megfelelõ képzet. A
fogalmak kialakulásában hat szakaszt különböztetett
meg: szabad játszás, játékok, közös vonások keresése, áb-
rázolás, szimbolizálás, formalizálás.

Ismerkedés 
a Dienes logikai játékkal

Szerencsére a Logikai játékok készletei szinte minden
magyar iskolában megtalálhatók, alapfelszerelésnek szá-
mít az iskolát kezdõ gyermekek számára. Rendkívül hasz-
nos kellék, Vigotszkij, az ismert orosz–szovjet pszicholó-
gus kísérleti eszközei által inspirált játék, amely tapaszta-
latszerzésre és tanulásra is kiválóan használható. Óra-

kezdõ játékként gyakran elõ-
vesszük, harmadikos osztá-
lyommal legutóbb épp a válo-
gatás, rendezés, halmazok té-
májának átismétlése kapcsán
éltünk a lehetõségeivel mate-
matikaórán. Már az elsõ osztály
elején is találkozunk vele, vé-
gigkíséri az alsó tagozatos éve-
inket.

• Amikor elõször veszik
kézbe a gyerekek, hadd ismer-
kedjenek vele szabadon! Meg-
tapintják, rakosgatják, válo-
gatják a lapokat, különbözõ
képeket raknak ki belõlük.
Nálunk még vannak olyan õs-
régi készletek is, amelyek a mai
gyártásúaknál jóval vastagab-
bak, 3 milliméteresek, ezek a
lapok jobban megfoghatók, fõ-
leg a kicsik számára, és térben
is ügyesen lehet építkezni
velük. 

• Megfigyeljük és számba vesszük a tulajdonságokat
(méret; szín; lyukas vagy teli; forma), megtanuljuk meg-
nevezni a különbözõ lapokat. Eleinte mindig az alábbi,

„Adjatok egy matematikai struktúrát, és csinálok belõle egy játékot”

(Dienes Zoltán)

F A R K A S H Á Z I  C S I L L A

Órakezdõ ötletek
matematikából (9.)J Á T É K
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saját szerkesztésû képen látható sorrendet használjuk,
hogy semmi fontos ne maradjon ki a meghatározásból,
pl. kicsi piros lyukas négyzet. Mintha valakinek a hivata-
losan használt nevét mondanánk, ott sem lehet felcse-
rélni a keresztnevet a vezetéknévvel, az elsõ utónevet a
másodikkal. Egy módszertani anyagban azt a javaslatot

olvastam, hogy az osztály
által megismert és megszo-
kott kezdeti következetes
megnevezést váltsa fel a
késõbbiekben az, hogy di-
rekt más sorrendben adjuk
meg a jellemzõket, de ezzel
személy szerint nem értek
egyet, ki-ki tegye a saját
meggyõzõdése és tanuló-
csoportja igényei szerint. 

• A szabad alkotás után következhet egy kissé kötöt-
tebb forma: készülhet sorminta a lapokból, melyet meg is
örökíthetnek a gyerekek a füzetükben körülrajzolással,
majd szabadkézi rajzzal. Vajon hogy sikerül folytatni egy
megkezdett sort? Fel tudják fedezni a gyerekek a sza-
bályt? Hány elembõl áll egy periódus? Meg tudjuk nevez-
ni az ötödik, nyolcadik, huszadik, ötvenedik elemet?
(Elõzetes tapasztalatszerzés a maradékos osztással kap-
csolatban.)

• A Keresd a párját! elsõ kipróbálásánál feltétlen le-
gyen a gyerekek elõtt valós méretben a keresendõ elem,
vagy egy másik készletbõl kivett példányként, vagy eset-
leg színes nyomtatásban egy lapon, hogy a gyerekek rá
tudják helyezni, össze tudják mérni õket. Ha kezdetben
kivetítve látják, vagy a táblai nagy készleten, a méretbe-
li különbségek esetleg még gondot okozhatnak. 

• Nagyon izgalmas, amikor egy zsákban vagy bekötött
szemmel kell megkeresni a mintának adott lapot. Nyil-
ván ilyenkor nem számít a szín, érdemes a készlet negye-
dét használni, hogy ne kelljen túl sok elembõl válogatni
és mielõbb sikerélményhez juthassanak a gyerekek. Szin-
tén a taktilis érzékelést fejleszti, ha vastag fonalból vagy
kötéldarabból ragasztjuk rá a formát egy kartonlapra, el-
sõ osztályban a számok ily módon való felismerését is na-
gyon élvezték a tanítványaim. Ujjal egymás hátára is raj-
zolhatjuk a kitalálandó lapokat. 

• A megfigyelõképességet és a memóriát fejleszti, ha a
bemutatott elemsor két tagját felcseréljük; ha megvál-
toztatjuk az egyik lap egy tulajdonságát; ha elbújtatunk
egy lapot, és arra kell vissza-
emlékezni, majd egyértel-
mûen megnevezni. Vicces,
ha úgy kell lerajzolni párban,
két gyereknek a hiányzó ele-
met egy lapra, hogy közösen
fognak egy vastagon fogó
filctollat, és verbálisan nem
instruálhatják egymást.
Nagy kacarászások hangza-
nak az ilyen feladatoknál,
fõleg ha nem is ugyanarra az
elemre emlékeztek.

• A hagyományos barkochba mellett néma
barkochbát is játszhatunk úgy, hogy a kitalálandó játék-
lapról tulajdonságot ábrázoló képek felmutatásával le-

het kérdezni, és a válasz bólintással vagy fejrázással érke-
zik, mindenki magában gondolkodik, és ha kitalálta, le-
rajzolja és felmutatja a megoldást. Készítettem ehhez a
játékhoz egy négy szálból álló tulajdonság-csokrot. A fény-
képen is látható, hogy körlapokat vágtam ki, szám sze-

rint tizenegyet,
melyekre ráraj-
zoltam a szimbó-
lumokat, illetve
ráragasztottam a
készlet színeit,
majd kategórián-
ként háttal egy-
máshoz ragasz-
tottam õket, köz-
bevéve egy-egy

hurkapálcikát (a három és négy különbözõ változat ese-
tén értelemszerûen a félbehajtott köröket illesztettem
egymáshoz). Ahogy forgatjuk, mindig egy-egy oldal lát-
ható. Nagyon tetszik a gyerekeknek!

• Kisebb elemszámú készlettel, nyolc-tíz, majd foko-
zatosan egyre több lappal igazi memóriajátékot is játsz-
hatunk kartonlapra ragasztott formákkal. Segítsenek a
gyerekek eldönteni, hogy mikor milyen módon szûkítsük
a készletet! Gondolják át, számolják ki és ellenõrizzük
közösen, hogy mennyi játéklapot használnak, ha például
csak a zöld lapokat választják; ha a kicsi és lyukas lapo-
kat; ha nem a piros és sima lapokat stb. 

• Fiam elõzõ iskolájában, a Kodály Zoltán Magyar Kó-
rusiskolában egy alsó tagozatos bemutatóórán Szörszön
Zsuzsanna tanítónõ olyan játékot játszott a gyerekekkel,
amit a logikai készletre is könnyedén átkomponálha-
tunk. Akiket sorra felszólított, különbözõ, általuk vá-
lasztott számokat mondtak, amelyeket vagy a táblára fel-
rajzolt óriás zsákba írt bele, vagy a zsákon kívülre. Gyûl-
tek a számok, és közben a gyerekek megsúghatták neki,
hogy vajon mi lehet a zsák (azaz számhalmaz) elnevezé-
se. Az írhatta meg a címkét, aki rájött, hogy mi a tanító-
nõ által kigondolt közös tulajdonság. A logikai készletre
konvertált változatban is a közös halmaz nevének kitalá-
lása a cél. A huszonnégyes osztálylétszámunk épp ideális
ahhoz, hogy a játék elején mindenki húzhasson egy saját
lapot a készlet nagy elemei közül, amit megnevezve a
táblához vihet, hogy eldõljön, vajon bekerülhet-e a zsák-
ba vagy nem. Eleinte egy-egy tulajdonságot (például
zöld), majd kettõt választunk (például lyukas és négy-
zet), a gyerekekre is nyugodtan rábízhatjuk a tanító sze-
repét. Érdemes egy kis külön figyelmet fordítani a vagy
kötõszóra, mert a magyar nyelvben a választó viszonynak
két típusa van: a kirekesztõ (nincs több lehetõség) és a
megengedõ (van több lehetõség, de csak ennyit említet-
tünk meg). Gyakran csak a tágabb összefüggésbõl tudjuk
eldönteni, melyikrõl van szó. Pintér Klára: Játsszunk
Dienes Zoltán Pál logikai készletével! címû írásában részle-
tesen foglalkozik ezzel a témával: „Melyek azok az elemek,
amelyekre igaz, hogy lyukas vagy négyzet? A vagy kifejezés a
matematikában megengedõ vagy, azaz a lyukas négyzetek is
megfelelnek a lyukas vagy négyzet kijelentésnek, a köznyelv
viszont kizáró vagyként használja, ezért külön meg kell taní-
tani a gyerekeknek a matematikai értelmezést. Melyek azok
az elemek, amelyekre nem igaz, hogy lyukas és négyzet? Rak-
junk ki elemeket, vegyük észre, hogy nemcsak a se nem lyu-
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kas, se nem négyzet elemek felelnek meg a feladatnak, hanem
azok is, amelyek lyukasak, de nem négyzetek, vagy négyzetek,
de nem lyukasak. Ezeket egyben is mondhatjuk: Nem lyukas
vagy nem négyzet. Melyek azok az elemek, amelyekre nem
igaz, hogy lyukas vagy négyzet? A lyukas vagy négyzet kijelen-
tés tagadása a se nem lyukas, se nem négyzet. A gyerekek ta-
pasztalatot szereznek a De Morgan azonosságokról a halmaz-
mûveletekre és a kijelentésekkel végzett mûveletekre egyaránt.”

Rengeteg logikai készlettel kapcsolatos játék van még
a tarsolyomban, decemberben is fogok írni a lehetõsé-
gekrõl. Most pedig egy közkedvelt, változatos szabályok-
kal játszható stratégiai játékot mutatok be, melynek
alapváltozata bizonyára sokak által ismert. 

Quarto logikai lapokkal
Az eredeti Quarto-t

Blaise Müller svájci mate-
matikus találta ki 1991-ben.
A játék célja, hogy egy 4×4-
es négyzet alakú játéktáblá-
ra tizenhat különbözõ bábu-
ból úgy rakjunk ki egy né-
gyes sort, oszlopot vagy át-
lót, hogy legalább egy tulajdonságuk megegyezzen – ma-
gasság (kicsi vagy nagy), szín (világos vagy sötét), forma
(négyzet alapú hasáb vagy egyenes körhenger), illetve
kitöltöttség (a teteje üreges/lyukas vagy tömör/sima) sze-
rint. Akinek ez elõbb sikerül, az nyeri a partit. A figurák
nincsenek szétosztva a játékosok között, mindkét fél ál-
tal használhatók, akik felváltva teszik le azokat a játék-
táblára. Az benne az igazán izgalmas, hogy az ellenfél je-
löli ki, hogy épp melyiket kell a játéktábla egy üres mezõ-
jére helyezni. Aki lerakta a sor negyedik elemét, be-
mondja a Quarto-t. Ha a játékos nem ismeri fel a saját so-
rát, és egy újabb bábut nyújt ellenfelének, a másik játé-
kos a sorozatra mutatva bemondhatja helyette a Quarto-
t, és ezzel õ lesz a gyõztes. Ha az osztályból senkinek sincs
ilyen játéka, interneten is bemutathatjuk a menetét. Ha
ki tudjuk vetíteni, közösen gondolkodhatunk a lépése-

ken. A program elõnye, hogy hat különbözõ
nehézségi fokozat választható, így kezdõként
és gyakorlott játékosként is élvezetes.
http://quarto.freehostia.com/en/

A gyerekekkel megpróbálunk a logikai készlet elemei
közül kiválasztani egy tizenhat darabból álló játékkészle-
tet úgy, hogy mind a négy tulajdonság megmaradjon, te-
hát nem vesszük ki például az összes lyukas vagy az összes
kicsi elemet. Általában nem elsõre, de ügyesen rájön-
nek, hogyan lehetséges ez. Ha a két lehetõséget tartal-
mazó tulajdonságokat meghagyjuk, és a színbõl és formá-
ból kettõt-kettõt választunk, máris kész a szett. Közben
kombinatorikai megfigyeléseket tehetünk, és az átlátha-
tóság kedvéért rajzolhatunk fa diagramot is. Kipróbál-
juk, majd véleményt alkotunk, hogy mikor érdekesebb,
izgalmasabb a játék, ha négy vagy ha kevesebb tulajdon-
ság marad játékban.

Változatok: 
Elsõ kipróbálásnál mindenki maga választja ki az egyes

lapokat, és õ döntheti el, hogy hova teszi le a játéktáblán.

Ezt követõen jöhet a fent említett eredeti szabály. Az is
roppant érdekes, amikor a játékosok a helyet jelölik ki
egymás részére, ahova a következõ lapot kell lerakni.
Egyenes vonal helyett lehet cél egy, a játéktáblán bárhol
elhelyezkedõ 2×2-es négyzet létrehozása legalább egy
azonos tulajdonsággal. Úgy is játszhatunk, hogy arra tö-
rekszünk, ne alakuljon ki azonos tulajdonsággal négyes
sor a táblán. Összpontosított figyelmet igénylõ fejlesztõ-
játék. Egyénileg is játszható: úgy helyezzük el a lapokat,
hogy minél több, minimum egy közös tulajdonsággal ren-
delkezõ négyes sor alakuljon ki egyszerre, vagy épp arra
törekszünk, hogy egyáltalán ne legyenek egyezések a so-
rokon, oszlopokon, átlókon belül. 

A mi játéktábláink
4×4-es beosztású színes
laminált lapok. Tantárgy-
koncentráció keretében a
logikai készlet mellé min-
denki tervezett magának
egy saját készletet. A kivi-
telezés kissé nehéznek bi-
zonyult, fõként a
2×2×2×2 lehetõség kö-
vetése, hogy melyik volt
már, és mi következik; de
az ötletek terén sziporkáz-
tak a tanítványaim. Ké-
szült sárkányos játék (kicsi
vagy nagy, tüzet fújó vagy
nem, pikkelyes hátú vagy
nem, mosolygó vagy ijesz-
tõ), lego, fóka-pingvin, ci-
ca-maci, geometriai for-
ma, rajzfilmhõs stb., min-
denkit nagyon lekötött ez
a kihívás.

A 2017 szeptemberének végén tartott, Besnyi Sza-
bolcs és Nagy Gábor Mápó által szervezett Élményesz-
szencia konferencia keretében Mérõ László (matemati-
kus, pszichológus, publicista) A játék logikája címû elõ-
adásán a játékról mint modellrõl három fontos állítást
fogalmazott meg: 1. önmagában van a jutalma; 2. kívül-
rõl nem motiválható; 3. nem létfontosságú. Sajnos az
elõadás anyaga nem publikus, viszont találtam egy ha-
sonló témájú felvételt, melyet javaslok megtekintésre:
Mérõ László: Játékelmélet – kooperáció és versengés egyide-
jûleg (elérhetõ a www.tanitonline.hu oldalról is: Filmtár
› Elõadások).

Kellemes, kreatív, önjutalmazó játékos perceket kívá-
nok mindenkinek! 

Források
– http://index.hu/tudomany/2014/03/28/dienes_zoltan/
– https://hu.wikipedia.org/wiki/Dienes_Zolt%C3%A1n_P%C3%
A1l
– Pintér Klára: Játsszunk Dienes Zoltán Pál logikai készletével!
http://www.jgypk.u-szeged.hu/methodus/pinter-klara-jatsszunk-
logikat-logikai-keszlettel/
– https://meszaros-mihaly.hu/quarto/
– http://netirezpassurlemessager.net/2009/07/
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Fonyódi Gábor Detektíviskola
AUTÓVERSENY – RAJT ELÕTT

Az autók már a rajtvonalon állnak. De kik a versenyzõk? Melyik országból érkeztek?
Milyen márkájú az autójuk? Ezekre a kérdésekre te add meg a választ!  Olvasd el az
állításokat és töltsd ki a táblázatot! Lépésrõl lépésre pipáld ki azokat a mondatokat,
amikbõl olyan adatot tudtál meg, amit a táblázatba írhatsz! 

Írd a szalagokra a gyõztesek nevét!

Megjegyzés: Az elsõ feladvány alapját a finn Laskutaito /Sanoma Pro Oy, Helsinki/ tankönyvbõl vettem. 
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