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Az a 6–12 éves gyerek, aki reggel nyolctól délután négyig
iskolában van, életidejének jelentõs részét ott tölti. Ha az
elsõ hat iskolaév hétköznapjaiból csak a tanítási órákon
kívüli idõt vesszük számításba, akkor is több ezer óráról
van szó. – Ezzel az idõvel az iskola „gazdálkodik”. (Helye-
sebb lenne a régi, bibliai szót használni: „sáfárkodik”.) – Ez
az idõ lényegesen több, mint amennyit – a hétvégeket, hi-
ányzásokat, valamennyi szünetet, a nyárit is beleértve – a
szüleivel tölthet. Ennyi idõvel gazdálkodni, sáfárkodni –
Nktv/CXC. (2011.) hatályba lépése óta kvázi kötelezõen
– súlyos felelõsség. Akkor is az, ha kényszerhelyzet, hi-
szen az iskola azt nyújtja a gyerekeknek, amit munkaideje
alatt a szülõ nem tud: étkezést és legalább felügyeletet.

Mire lenne szüksége 
a 6–12 évesnek ezenkívül?

Neki szóló figyelemre (mesélhessen arról, mi történt ve-
le délelõtt), legalább minimális intimitásra (örüljenek,
hogy megjött), pihenhessen, ha fáradt, hosszan lehessen
szabad levegõn, legyen a mozgásához elegendõ tér, ha ké-
szen van a leckéjével, játszhasson úgy, ahogy egy tevékeny-
séget õ él át játéknak, fõképpen pedig olyan csoportlégkör-
re, amelyben biztonságban érzi magát, s mindehhez annyi
segítséget kapjon, amennyire neki személyesen éppen szük-
sége van. Az a helyzet, amelyben a fentiek közül naponta,
majd több száz napon át bármi is hiányzik, mentálisan meg-
betegítheti. – Kérdés, hogy ezeket a feltételeket intézmé-
nyes keretek között meg lehet-e teremteni a számára.

A tevékenységek szabadságfoka
Meggyõzõdésünk, tapasztalatunk, minden azon mú-

lik: mennyire érzi a gyerek magáénak, illetve mennyiben

korlátozásnak mindazt, ami vele a tanórán kívüli idõben
történik. Mennyire lehet önálló, mennyire szólhat bele
abba, ami történik vele. A tevékenységek szabadságfoka
(Trencsényi) a meghatározó. – Korábban kísérletet tet-
tünk arra, hogy bemutassuk, a hetvenes, nyolcvanas
években volt olyan idõszak – a tanórán kívüli nevelés ki-
tüntetett idõszakának neveztük2 – amikor – két
intézmény3 és a Magyar Pedagógiai Társaság erõfeszíté-
seinek hatására – jelen volt, iskoláról iskolára, megyérõl
megyére terjedt az a szemlélet, amelynek a jegyében so-
kan tettek erõfeszítést azért, hogy a gyerek ne korlátozás-
nak, hanem saját élete kedvelt idejének élhesse át az is-
kolai tanórán kívüli idõt, ahova esetleg edzés vagy hege-
dûóra után „még egy félórára” visszavágyik. – Az erõfe-
szítés eredménye (az iskolaotthon, a klubnapközi, a sza-
badidõ-pedagógia gyakorlata mára nagyrészt hamvába
holt.4 – Nézzük meg, mi történt ebben a kérdéskörben az
elmúlt másfél évtizedben.

A törvény meghosszabbítja 
az iskolaidõt anyagi, személeti,
módszerbeli támogatás nélkül

A 2011-tõl hatályos törvény5 szerint lehetséges, hogy
8 és 16 óra között a tanítási órák és a tanórán kívüli fog-
lalkozások egymást kövessék; egyúttal ajánlott, hogy a
délelõtti és a délutáni idõszakra egyenletesen szétosztva
kerüljenek sorra úgy, hogy „ne sérüljön a tanulók arányos
terhelésének elve és gyakorlata”.6 – A törvényszöveg értel-
mezése a médiában széles körû vitát váltott ki.7 (A vita fõ
témája, hogy a törvényben csupán a bent tartózkodás
idejérõl van szó, vagy annak meghatározott célok szerin-
ti átstrukturálásáról is.)

Kereszty Zsuzsa

„Azért utálok napközibe járni,
mert ott mindenben korlátoznak.”1

A ránk bízott idõ
Egész nap az iskolában?

Sorozatszerkesztõ: Hunyady Györgyné és M. Nádasi Mária
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Eredményvizsgálat
A délután 4-ig kiterjesztett iskola bevezetésének elsõ

tapasztalatait az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet
(OFI) 3 járás 55 iskolájában online kérdõívvel és struk-
turált interjúkkal vizsgálta.8 A szempontok egyike volt,
mennyiben érinti a kiterjesztett iskolaidõ a különbözõ
társadalmi rétegekbõl érkezõ gyerekeket9. A vizsgálat ré-
vén megtudjuk azt, amit a napi tapasztalatból jól isme-
rünk, hogy az alacsonyabban iskolázott (középfokú vég-
zettséggel nem rendelkezõ) szülõk gyerekei többször kér-
nek segítséget a házi feladat elkészítéséhez, és keveseb-
bet beszélnek otthon az iskolában történtekrõl, mint
azok, akiknek a szülei diplomások.10 Megrázó viszont,
hogy azok az ötödikesek (az 1–4. osztályosokról nincs
adat), akik délután 4-ig az iskolában töltik az idejüket,
otthon még átlag 1,41 órát fordítanak tanulásra.11

A vizsgálat eredményeibõl következõ, az oktatásirá-
nyításnak szóló (ún. policy-) javaslatok többek között
így szólnak:

– „Az iskolák sem infrastrukturális, sem humánerõbe-
li, sem anyagi, sem koncepcionális segítséget nem kap-
tak a jogszabállyal kapcsolatban. A tényleges fejlesztés-
hez/változáshoz ezeket hozzá kell kapcsolni12 a jogszabálybe-
li intézkedéshez.

– Az eddigi tapasztalatok, a tanulási idõ és az eredmé-
nyesség összefüggéseinek vizsgálata alapján indokoltnak
tûnik a délután négyig tartó iskolázást differenciáltan
kezelni és bevezetni, mivel úgy tûnik, hogy 1–6. osztályig
tud segítséget nyújtani a diákoknak és családjaiknak.

– A délutánig tartó iskolázás esetében kiemelten fon-
tos a tanulók érdemi pihenése, ennek megszervezése, inf-
rastruktúra kialakítása.

– Érdemes lenne oly módon változtatni a szabályozá-
son, hogy az az iskolákat kötelezi a délutánig tartó nyit-
vatartásra és különbözõ szolgálatok nyújtására, a diákok
számára mintegy lehetõséget teremtve arra, hogy igény-
be vegyék ezeket a szolgáltatásokat, de nem teszi kötelezõ-
vé.”13

Kísérlet a kiterjesztett14

idõben mûködõ iskola 
szakmai támogatására

Szinte a fenti projekttel egy idõben – 2012 augusztusa
és 2015 januárja között az OFI tizenhét iskola 80 peda-
gógusával kutatást, fejlesztést, innovációt egyaránt ma-
gába foglaló (K+F+I) pilot-programmal (ENI-projekt)
nekilátott, hogy majd a program tapasztalatai alapján
választ adhasson a hiányzó tartalmi és módszerbeli kér-
désekre, valamint arra, hogy maga a szervezeti forma
fenntartható-e.15

A koncepció kidolgozását az egész napos nevelés ha-
zai történetének gondos áttekintése (beleértve az inno-
vációkat is: iskolaotthon, klubnapközi), a nemzetközi
gyakorlat széles körû (brit, amerikai, német, finn model-
lek) beható tanulmányozása, egy dortmundi modellisko-
la meglátogatása, praxisának elemzése elõzte meg. A
koncepció lényege:

Az egész napos iskola
– többletidõt biztosít a nevelési célok eléréséhez,
– olyan szervezet, amely – ha szükséges – képes a csa-

ládoktól átvenni és megoldani a pedagógiai, mentális és
szociális problémák jelentõs részét;

– akkor eredményes, ha a tanulást örömforrásként, az
iskolát vonzó intézményként képes mûködtetni.

Az ENI-projekt „konstruktivista” és „differenciális”
(azaz az egyénre fókuszáló) szemléletet, esélyegyenlõség-
re törekvést mond magáénak. Az egész napos iskolák
számára „rendszerszintû program készül… a kerettan-
tervek által le nem fedett, tanórán kívüli idõkeretre, eh-
hez kapcsolódnak a tematikus programok: természet-
tudományos nevelés, komplex mûvészeti nevelés és a
gyakorlati életre nevelés programjai.16” – A fejlesztõk kü-
lön kiemelik, hogy az iskolai többletidõ nem jelenthet
többlet tantervi elvárásokat.

A koncepció kidolgozásába, a projekt folyamatos
mûködésébe az érintett tanárokat, igazgatókat bevon-
ták (részben strukturált interjúk segítségével); a fejlesz-
tési folyamat közben szülõk, diákok véleményét is kér-
ték. Az együttmûködés minden iskola esetében a témá-
val kapcsolatos elõzõ tevékenységek feltárását is jelen-
tette, a fejlesztés egész folyamatában folyamatos önkor-
rekció érvényesült. Az iskolák 3-5 intézményt magába
foglaló „iskola-bokrokat” alkottak, és a 17 intézmény kö-
zötti kapcsolatot digitális felületen fenntartó hálózatban
koordinátorok közremûködésével tartottak fenn.

A folyamatban részt vevõk egyúttal aktív szereplõk is,
modulíróként, modulok kipróbálójaként (multipliká-
tor), a folyamatra reflektálóként („kritikus barát”), ko-
ordinátorként.

Részletek a pedagógusok reflexióiból: 
„Sokat jelentett az ötletek cseréjében, hogy a bokorban
dolgoztunk. Jó ötleteket láttunk egymásnál, és ki is próbál-
tuk a hazai pályán.” (modulíró)
„A szülõkkel az együttmûködés nehézkesen indult. Szerin-
tem azért volt sikeres, mert folyamatosan törekedtünk er-
re, és nem hagytuk abba a kezdeményezést.”
„Tanultam a többiektõl módszereket is, de a lényeg az volt,
amikor láttam, hogyan tudom megvalósítani az egyéni tan-
órai differenciálást… és közben nem aggódtam amiatt,
hogy elmarad a tananyag.” (modult kipróbáló pedagó-
gus)
„Nekem az jelentett sokat, hogy bármikor megnézhettem
az interneten, ki mit csinál, láttuk egymás moduljait is. Le-
vélben és telefonon is megbeszélhettük a gondjainkat.”
(modulíró)
„A távol levõ iskolák nem is voltak olyan távol. Jó volt tud-
ni, hogy ugyanolyan gondjaik vannak, mint nekünk.” (ko-
ordinátor)

Komoly haszna a projektnek a programban részt vevõ
iskolák, pedagógusok bevonásával összefüggõ tapasz-
talatok megszerzésében, de nem az egész napos iskola te-
kintetében volt. Maguk a projektvezetõk is így fogalmaz-
nak: „Kevés intézmény tudna kimeneti adatokat szolgáltatni
az ENI-modell (egész napos iskolai modell) mûködésével
kapcsolatban” (a kimenet, kibocsátás, közvetlen hatás,
közvetett hatás). A kimenet esetében rendelkezésre áll-
nak mennyiségi adatok (továbbtanulási arány, lemor-
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zsolódás), de kevés információ található a közvetlen (ta-
nulási eredmények) és közvetett (személyiségfejlõdés, is-
kolával kapcsolatos attitûd) hatásokkal kapcsolatban.17

Tegyük hozzá: nem került sor a tervezett utóvizsgálat-
ra és nem születtek meg a tervezett, ígért bázisiskolák,
feltehetõen a projektvezetõk szándékától is eltérõen.

Ami ennél is fontosabb: a projekttervnek sem része, a
beszámolókban sincs nyoma, hogy a tanulási idõt a gye-
rekek változó egyéni szükségleteihez igazították volna,
és a gondosan komponált modulok közül egyik sem szólt
a gyerekek kezdeményezéseinek teret adó szabad já-
tékidõrõl. – A modulok tartalma és alkalmazásuk mód-
szerei az olvasót nem szabadidõ-tevékenységekre, in-
kább alternatív iskolák tanítási óráira emlékeztetik.

Kérdések, kételyek
Nem tudjuk, mi lehet a magyarázata annak, hogy bár a

kutatók részletesen elemzik a korábbi hazai szervezeti for-
mákat (napközi, iskolaotthon, klubnapközi), kifejezik azt
a szándékukat, hogy ezek – szemléletüknek megfelelõ –
pozitív elemeit az ENI-projektben alkalmazni fogják,
egyetlen szót sem ejtenek az egész napos nevelés „fényko-
rában” megalkotott, a legjobbak praxisában elevenen élõ
szabadidõ-pedagógiai módszerekrõl, a gyerekek egyéni
szükségleteihez igazodó csoportképzésrõl a házifel-
adat-készítés idejében (önálló, irányított és intenzív cso-
port a klubnapköziben), a tanórán kívüli idõ felhasználá-
sáról való döntésben kulcsszerepet játszó felsõ tagozatos
klubtanácsról (lásd a „tevékenységek szabadságfoka”).

Az elmúlt másfél évtized 
jelentõsebb publikációi

2002-ben Füle Sándor úgy gondolta, megírja a napkö-
zi otthoni „neveléstant”, az ELTE Fazekas Mihály gya-
korló iskolájának napközis munkaközössége útjára bo-
csájt egy monográfiának is tekinthetõ könyvet a napközi
otthoni nevelésrõl, 2008-ban pedig akkreditálnak egy, a
minisztérium megbízásából, de egy alapítvány kiadásá-
ban napvilágot látott kerettantervet.

Füle Sándor, aki a napközi bevezetésének 100. évfor-
dulójára utalva, másutt18 a hosszú távú fejlesztés megfon-
tolandó lépéseirõl is ír, neveléstanában19 a gyerekek
egyéni szükségleteinek konzekvenciáit meg sem említi. 

Az otthon az iskolában kötet20 szerzõinek már a kötet-
címben is tükrözõdõ pozitív szemléletében, szándékában
a gyerek megismerése, egészségének õrzése jelen van.
Mégis, a gondosan szerkesztett, remek stílusú, az olva-
sandó irodalomban Méreit, Gordont, Gádor Annát is
ajánló, szép tipográfiájú kötetben egyetlen szó sincs a ki-
csik spontán játékigényérõl, a tanulásnak az egyes gye-
rek igényeihez szabott idõtartamáról (mindenkinek egy-
ségesen két órát ajánl).

2007-ben az Oktatási Minisztérium megbízta a Sza-
bad Iskolákért Alapítványt, hozzon létre az egész napos
iskolaidõre érvényes általános iskolai kerettantervet,
amelyet 2008-ban akkreditálnak.21 A tantervet készítõ
teamnek fél év állt rendelkezésére. A feladat azért volt
vállalható, mert rendelkezésre álltak a Sulinova Kht.

égisze alatt kifejlesztett, legalább 90 iskolában kipróbált
kompetencia-alapú tantervek (szövegértés-szövegalko-
tás, matematika, idegen nyelvek, szociális kompeten-
cia), valamint alternatív iskolák akkreditált kerettanter-
vei (Waldorf-iskolák, Gyermekek Háza, valamint az osz-
tatlan osztályok Montessori-pedagógiai szemléletû prog-
ramja), a tanórán kívüli idõ tevékenységei számára pedig
a legjobb hazai praxis napközis, iskolaotthonos, klub-
napközis gyakorlata. – A kerettanterv eklektikus lett, de
mivel tartalmát elsõsorban a gyerek szükségleteihez igye-
kezett szabni, a lektor Báthory Zoltán a kéziratot – ame-
lyet véleménye szerint „üde profizmus” jellemzett – akk-
reditálásra alkalmasnak találta. – A kerettanterv a Nktv.
CXC 2011. hatályba lépése után természetesen már nem
volt alkalmazható.

Mi is történt 
az egész napos neveléssel 
az elmúlt másfél évtizedben?

Született egy törvény, amely elõírja, hogy lehetõleg
minden 1–8. osztályos töltsön napi nyolc órát az iskolá-
ban, de a döntéshozók ehhez anyagi, pedagógia-szakmai
támogatást nem rendeltek. Az illetékes minisztérium
háttérintézete elindított egy pilot-fejlesztést, amelyet
nem fejezhetett be (után-követés, bázisiskolák kialakítá-
sa). A szakmai irodalomban nem, vagy csak részben je-
lent meg a gyerek eminens érdekeit, fizikai és mentális
egészségét, egyéni fejlõdését támogató praxis (napközis
neveléstan). Ha mégis megjelent (kerettanterv), érvé-
nyességét a döntéshozók nem gondolták komolyan, hi-
szen a törvény hatására kérészéletûvé vált.

Miért is történik mindez?
Mint máskor is, újra Nádas Pétert idézem, aki a társa-

dalmi, gazdasági modernizáció kudarcára vonatkoztatva
írja, hogy a modernizáció vágyainak (az iskola igazodjon
jobban a gyerekhez) teljesülését a (társadalom- és az isko-
laszerkezet) gátolja meg22; és akkor még hol vagyunk at-
tól, amirõl Radó Péter beszél, hogy századunkban a taní-
tó iskolának a gyerek tanulását támogató iskolává kell
válnia.23

Mi lehet a teendõnk?
Újra végiggondolni a hazai progresszív gyakorlaton

kívül az egész napos nevelés európai és amerikai tapasz-
talatait. Utóbbit Darvas Ágnes és Kende Ágnes,24 vala-
mint az ENI-projekt fejlesztõi25 korábban már megtették.
Tudatosítani, hogy elsõsorban a legszegényebb, legke-
vésbé iskolázott szülõk gyerekei számára létkérdés a te-
remben és a szabadban megfelelõen berendezett, felsze-
relt fizikai tér, õket érzelmileg befogadó, tanulásukat tá-
mogató, kreativitásukat tápláló, választásaikat, döntése-
iket kérõ, figyelembe vevõ emberi/tanári környezet.
Mindezt természetesen önkéntesen igénybe véve, a rá-
szorulóknak pedig a teljes naptári évben életkoruknak,
fizikai állapotuknak megfelelõ mennyiségû, minõségû
étkezést is nyújtva.
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A legszegényebb településeken indítani a legjobb a
feltételekkel egész napos iskolát, annyi települést érint-
ve, amennyi az ország költségvetésébõl abban az évben
finanszírozható. – A fejlesztéshez, az ilyen egész napos is-
kola terjesztéséhez választási ciklusokon, kormányokon
átívelõ stratégiát kidolgozva. (Amint ezt a németek,
finnek, lengyelek tették.)

Ezeknek az egész napos iskoláknak a szolgáltatásai kö-
zé iktatva az iskolaorvosi ellátást (amely már Németh
László idejében is mûködött), számos programba bevon-
va az érdeklõdõ, megnyerhetõ szülõket, a lokális környe-
zetet. Utóbbihoz felhasználva a Biztos Kezdet Program
és az EMMI által támogatott (több mint 280) és a támo-
gatás nélkül is nemzetközi figyelemre is méltó (például a
Toldi26) tanoda tapasztalatait.27

Ezekben az iskolákban természetes lehet az, ami kitû-
nõ, avatott pedagógusok által vezetett csoportokkal
megtörténik, hogy a gyerekek így emlékeznek a tanórán
kívüli iskolai idõre, ebben az esetben a napközire: „otthon
már semmi tanulnivalónk nem volt”, „múzeumba, úszni jár-
tunk”, „még évek múlva is visszasírtuk (a napközit), ahol
annyi érdekes dolog történt”. Hozzáteszem: ebben a cso-
portban volt egy tízéves (elvált, komor anya által nevelt)
kislány, aki a hetente más gyerek által írt napközis nap-
lót a karácsonyi szünetben szóról szóra lemásolta, hogy
„neki is meglegyen.”
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Szerkesztõi reflexió
A szabadidõs tevékenység tervezése és irányítása a mi

szakmánk legalját jelenti. Így volt ez régen, s nincs más-
képp ma sem. Magyarországon ennek sosem volt presztí-
zse sem a szakmai, sem a laikus közvélemény szemében.
A 2013-as törvénymódosítással28, mely a napközis mun-
kakört de jure is megszüntette, csupán pont került a tör-
ténet végére, hivatalossá téve a köz – mindenekelõtt a
szakma véleményét. Nem is volna ezzel önmagában nagy
baj – igazán örömteli lehetne, hogy végre közös nevezõ-
re jutunk valamiben –, ha tágabb összefüggésben vizsgál-
va mindez nem mondana ellent a pedagógiai munka kor-
szerûsítési törekvéseinek. 

Mert gondolhatja-e bárki komolyan, hogy ilyen köz-
vélekedés mellett belátható idõn belül rendszerszinten
teret nyer a tevékenységközpontú, az óvoda-iskola át-
menet idõszakát végre a gyerekek szükségleteihez igazí-
tó, a tanulási tevékenységet motivációra építõ szemlé-
let? Kerüljön bármi is az új NAT-ba, vagy módosítsuk a
köznevelés törvényét még akárhányszor is… 

Az egész napos iskola témájában elérhetõ online szak-
irodalom a www.tanitonline.hu oldalon: Könyvtár ›
Gyakorlat, módszertan › Egész napos iskola
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A Tanító szerkesztõsége, kiadóvállalata, a Sprint Kiadó
támogatásával tanításmódszertani problémák megvita-
tására afféle módszertani klubot hoz létre. A gondolatot
a Magyar Pedagógiai Társaság Neveléslélektani Szak-
osztálya vetette föl. Ez a szakosztály, alapítója, Lénárd Fe-
renc szellemiségének megfelelõen mindig is kitüntetett
szerepet tulajdonított a pszichológiai szemlélet és isme-
retek alkalmazásának a tanítási gyakorlatban, hiszen a
pszichológia adja az eredményes pedagógiai tevékeny-
séghez szükséges alapot, „anyagismeretet”. 

Terveink szerint a következõ tanítási félévben két
programot szervezünk. Az elsõt várhatólag február vé-
gén, a másodikat április végén. A pontos idõpontot a Taní-
tó februári számában adjunk meg. Alkalmanként egy-egy
elõre megjelölt témát tûzünk napirendre. Elsõ alkalom-
mal az ún. formatív (fejlesztõ) értékelést mint a tanítási és

tanulási tevékenység fontos és érzékeny kérdését, és
amely szoros összefüggésben van a tanulásfelfogással. A
témát rövid elõadás vezeti be, amelyet vita, tapasztalat-
csere, gondolatcsere követ. Fontosnak tartjuk, hogy a
Beszélgetések iránt érdeklõdõ kollégák maguk is tegyenek
javaslatot a megvitatandó témákra: javaslataikat várjuk
a tantito@sprintkiado.hu címen. 

A Módszertani Beszélgetések helyszíne az Angyalföldi
József Attila Mûvelõdési Központ lesz. A részvétel ter-
mészetesen ingyenes.

Minden érdeklõdõ kollégát szívesen látunk!

Demeter Katalin Fejér Zsolt
a Neveléslélektani Szakosztály a Tanító

elnöke fõszerkesztõje

Módszertani Beszélgetések
Egy új szakmai fórum terve

! ! !
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Kísérleti tanítás keretében, a második osztályban talál-
koztunk a következõ hibával. A szorzás-osztás téma ta-
nulásának kezdetén a tanító feltette ezt a kérdést:
Mennyi 3 · 2? Több tanuló erre azt válaszolta: 5. A tanító
erre a következõt kérdezte: És akkor mennyi 3+2? A fel-
szólított tanuló így válaszolt: Ja?! 6. Szigorúan véve a ta-
nuló mindkét kérdésre hibás választ adott, ha azonban a
hiba forrását vesszük szemügyre, láthatjuk, hogy érthetõ
és ,,jó'” hibával, továbbá a hiba javításának igen jó mód-
jával találkoztunk.

Az úgynevezett hagyományos, magyarázaton és felel-
tetésen alapuló tanítás és a korszerû, tanulásitevékeny-
ség-koncepción alapuló tanítás közötti különbséget jól
mutatja a hibákhoz való tanítói és tanulói viszony, illet-
ve a hiba javításának, értékelésének módja. A hagyomá-
nyos tanításban a hiba kedvezõtlen, elmarasztalást ér-
demlõ jelenség, amelyet el kell kerülni. A modern tanu-
láselméletekben a hibát nemcsak a tanulás természetes
velejárójaként, hanem szükséges, olykor egyenesen
hasznos jelenségként tartjuk számon. Nézzünk egy-két
példát!

A klasszikus olvasmányfeldolgozási modell egyik elsõ
pontja a tanító választása, döntése alapján folyó szóma-
gyarázat. Kísérleti tanításainkban a szómagyarázat a ta-
nuló önálló, produktív és kritikai olvasásán alapul: saját
maga választja ki a neki ismeretlen szavakat, fogalmakat.
A variációs tanításban kutatási céllal olvasták a tanulók
a Toldit a harmadik osztályban. Az egyik fejezetben elõ-
fordul a pányva szó, ti. (Toldi kipányvázta az elszabadult,
majd lenyûgözött bikát.) Az egyik tanuló megkérdezte,
mit jelent a pányva szó. A tanulói produktivitás érdeké-
ben a kérdésekre elsõsorban a tanulótársak adtak vá-
laszt. Az egyik tanuló ezt válaszolta: Nyáron a nagyma-
mámnál nyaraltam, és az aratáskor ez hullott ki a gépbõl. A
másik tanuló pedig így válaszolt: Apukám télre leállítja az
autót, és ezzel takarja le. Mindkét válasz hibás volt, a hiba
forrása a három szó hasonló hangzásában rejlett. (Talál-
koztam már a szentimentális és a szimentáli szavak tévesz-
tésével is.) A tanítónak remek lehetõsége volt arra, hogy
a három szót ütköztetve tisztázzák eltérõ tartalmukat, je-
lentésüket, s szemléltesse a hasonló hangzást, mint hiba-
forrást. Így nemcsak a pányva szó jelentésére derült fény,
hanem téves értelmezések is tisztázódtak, és a hibalehe-
tõségek is felszínre kerültek. Minderre a tradicionális ol-
vasási modell alkalmazásában nem került volna sor, az
csak a kiválasztott szó magyarázatára ad módot. 

Egy matematikai példát is említek. Az írásbeli szorzás-
ban is érvényesíthetõ a variációs elv, a változatos, egyéni
probléma- és feladatmegoldás. (Ennek feltétele, hogy ne
tanítsuk meg elõzetesen a ,,kincstári” gondolatmentet!)
Ennek szép példáját S. J. tanuló adta az Arany János kí-
sérleti iskolában. Így számolt:

428 · 312
856

856
428

133536

A tanító a megoldás értelmezésére az osztályhoz for-
dult. A gyerekek állapították meg, hogy eredményét,
gondolatmenetét tekintve a megoldás szellemes, és S. J.
tisztában van mind a helyi érték kérdésével, mind a szor-
zás lényegével. Néhány nap múlva egy szöveges feladat
kapcsán a 87 · 61 szorzás megoldására került sor. Egy ta-
nuló így dolgozott:

87·61
87
87
87
87
87
87
------
5307

A tanító, Miklós Pálné, ismét az osztályhoz fordult. A
tanulók állapították meg, hogy eredményét tekintve jó a
megoldás, de nem elegáns, nem célszerû, a szorzás éppen
a sok egyenlõ tag összeadásának lerövidítésére szolgál.
Az értékelést a tanító pedagógiai megközelítése egészí-
tette ki. Megdicsérte a tanulót azért, mert egy korábban
megismert és lejegyzett gondolatmenetet alkalmazott, s
ezzel lehetõséget teremtett arra, hogy az osztály egy szel-
lemes megoldás érvényességi körével, korlátaival is meg-
ismerkedjék. Ez már komoly tanulási haszon. Erre a ta-
pasztalatra sem tettek volna szert a tanulók direkt ma-
gyarázó tanításban.

Röviden meg kell említeni, hogy a saját tanításunkat
is érdemes megvizsgálni mint hibaforrást. A hibákat így
is értékelhetjük. Tanítási hibát jelez például sok, vízfo-

Demeter Katalin Pszichológia 
a tanítási órán (14.)
A tanulási hiba értéke

Demeter.qxd  2017.12.28.  12:12  Page 7



8

lyásként idézett ,,szabály”. Egy-két példa a sok közül: ,,A
mint szó elé vesszõt kell tenni”. (A mint szó elé csak ha-
sonlító szerkezetben kell vesszõt tenni.) ,,Egy szó nem
kezdõdhet ly-vel.” (De igen, lásd, lyány, lyuk.) „A kérdõ
mondatot kérdõhangsúllyal kell ejteni.” (Az utóbbi pél-
dában kettõs hiba van! A kérdõ mondatot csak akkor
kell kérdõ dallammal mondani, ha nincs benne kérdõszó.
A hangsúly a nyomaték, s nem a beszéd magasságbeli
hullámzása.) Sajnos nem túl gyakori, hogy saját tanítá-
sunkat ismerjük fel hibaforrásként.

A hibák differenciált megközelítése elemi pedagógiai
követelmény. Ez a követelmény gyakorta sérül. Egészen
durva hibák is elõfordulhatnak, például ha a hibákat
pusztán „darabra” vesszük figyelembe, és így az azonos
hibát elõfordulási száma szerint értékeljük. A hibák köz-
vetlen tanulási forrásként szolgálnak. A hibákhoz kap-
csolódó sokféle további munka: elemzés, javítás, össze-
hasonlítás stb. a tanulási feladatok differenciáltabb meg-
közelítését, megoldását jelenti, amint azt az elsõ két pél-
dánk mutatta.

A hiba javításának számos jó és kevésbé hatékony
módja van. Jó eljárás például, ha a helyesírás javításakor

a tanító nem húzza alá a hibákat – ez gyakran igen köny-
nyû javítási feladatot jelent a tanuló számára. Ha nem j,
akkor, ly, ha nem kisbetû, akkor nagy stb. Hasznos gya-
korlatféle lehet, hogy csak a hibaszámot írjuk a munka
alá, s a tanulónak kell a hibákat megtalálnia. Ez már igen
hatékony munkát jelent. Kevéssé hatékony a hibajavítás
mechanikus ismétléssel. Példánk van arra, hogy a kellett
szó ötvenszeri leíratása után a tanuló a szót ismét hibásan
írta. Hatékonyabb a variálás, a változatos gyakorlás, pl. a
helyes ejtés gyakorlása is.

A hibával kapcsolatos munka csak akkor hat pozití-
van a tanulásra, ha érvényesül Bruner álláspontja: „… az
értékelés akkor adhat … segítséget, ha lehetõvé teszi a vissza-
csatolást, éspedig olyan idõben és formában, amikor és amely
formák között az még hasznos lehet az eszközök és gyakorla-
tok megtervezésében.” Azaz a hibáknak még a tanulási sza-
kaszban, a fejlesztõ értékelés feltételei között kell felszín-
re kerülniük. Nem szolgálja már a tanulást, ha az osztály-
zási szakaszban kerül sor erre.

Befejezésül Goethe elgondolkodtató véleményét idé-
zem: a rossz tanár megóvja a tanítványát a hibától, a jó tanár
egyenesen belelöki.

! ! !

„Mérlegeljük-e eléggé annak a mindennapos ténynek a sú-
lyát, hogy az iskola világában a legfõbb motiváló tényezõ az
érdemjegy, a bizonyítvány? A gyerekek megítélésének osz-
tályzataik – némi eufemizmussal mondva: „érdemjegyeik” –
a mércéje. A tanítók megítélésének ugyanez. Ebben a világ-
ban már nem az ember az ember mértéke! Az iskolákban kö-
telezõen minden évben és minden félévben összeülnek az egy
osztályban tanítók. Miért is? Azért netán, hogy a gyerekek-
rõl, ezekrõl a csodálatos mikrokozmoszokról, a velük kapcso-
latos pedagógiai kérdésekrõl beszélgessenek? Vagy arról, hogy
miként is lehetne megtalálni mindegyikükhöz azt a kulcsot,
amellyel értelmük és szívük felnyitható volna? Netán didak-
tikai vagy pszichológiai problémákról tanácskoznak? Ugyan!
Az osztályzatokról, mindenekelõtt a magatartás- és a szorga-
lomjegyekrõl folyik a disputa! Mert ez az, ami kell! Ez kötele-
zõ! Pedagógiai viták, esetmegbeszélések nélkül nagyszerûen
megvan az iskola. De ki hallott már olyan iskoláról, amelyben
nem tartanak osztályozó konferenciát!? (Az ettõl pozitív
irányban eltérõ gyakorlat nem az iskolai mûködés kötelezõ
szférájába tartozik. Az úgynevezett „nevelési értekezletekrõl”
pedig azért ne essék itt szó, mert mindenki tudja, milyen for-
málisak általában, és milyen kevés közük van a valóságos
emberi problémákhoz. Õszinte tisztelet a kivételeknek!)”
(Loránd Ferenc: Hét kérdés – hét válasz az értékelés funkci-
óiról és eljárásrendjérõl a komprehenzív iskolában, Új Peda-
gógiai Szemle 1998. április)

***

„Még ha az utóbbi években javult is a helyzet, az iskolai ér-
tékelés (de a családi nevelés is) tradicionálisan büntetésszem-

léletû, a gyakorlatban sokkal nagyobb számban fordul elõ ne-
gatív, elmarasztaló, mint pozitív, elismerõ értékelés. Errõl az
osztályozás, a pontozás módja, a füzetek javítása, az ellenõr-
zõ könyvi beírások híven tanúskodnak. Szembeötlõ az is,
mennyivel változatosabbak a büntetõ módszerek, mint az el-
ismerés, a dicséret eszköztára. A hibakeresõ, a kudarcpeda-
gógiára épülõ értékelés hátterében a direkt pedagógia áll,
amelyben a klasszikus tanárszerep jelenik meg a gyakorta ha-
tékonyabb indirekt pedagógiával szemben.” (Demeter Kata-
lin: Pszichológia a tanítási órán 4. – Kudarcpedagógia, hiba-
keresés, Tanító 2017. február)

***

Vannak, akik „úgy vélik, hogy a nevelés a szülõ joga, köte-
lessége, az õ felelõssége, hogy milyen értékrend alapján és mi-
lyen módon akarja nevelni gyermekét. Ebben az iskola való-
jában nem kompetens, s tekintettel a családi és más társadal-
mi tényezõk összegzõdõ hatására, nem is tehetõ felelõssé a
gyermek nevelõdéséért. 

Súlyos gondolatmenet, aminek elfogadását a pedagógusok
számára a „nevelhetetlen gyerekekrõl” szerzett iskolai ta-
pasztalatok segítik. Pedig ez az érvelés – azon túl, hogy az is-
kolát korlátozza: professzionális tevékenységének körét szû-
kíti, illetve alkalmas lehet a sikertelen pedagógusi beavatko-
zások okainak elfedésére – a gyakorlatban nem állja meg a
helyét. A tanítás-tanulás folyamata egyúttal nevelési folya-
mat is, a tanulási eredmények szétválaszthatatlanul maguk-
ba foglalnak nevelési eredményeket is. A professzionális ok-
tatás nem képzelhetõ el értékek nélkül, amint a társas közeg-

A félévi osztályozó értekezletek elé
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ben zajló tanulás sem a személyiség magatartási-erkölcsi sza-
bályozó funkciója nélkül. Az iskola maga is egyike a gyer-
mekre ható társadalmi tényezõknek, méghozzá olyan intéz-
mény, amely elsõsorban a felnövekvõ nemzedék hivatásszerû
nevelésére-oktatására „szakosodott”. Nem véletlen, hogy
valamennyi iskolának van elképzelése a gyermekrõl és saját
szerepérõl a gyermek fejlõdésében, nevelõdésében. Az intéz-
mény ethosza szükségképpen tartalmaz kifejezetten nevelési
célokat is.

Az iskola, amint erre korábban már utaltunk, a gyermeki
szocializáció színhelye is: gazdag társas világával, új, írott és
íratlan szabályaival, az egyéni teljesítmény csoportbeli „hely-
osztó” szerepével, enyhébb vagy erõsebb rivalizálásra kény-
szerítésével alapvetõ befolyást gyakorol a gyermek szellemi,
erkölcsi fejlõdésére, önértékelésének alakulására. A pedagó-
gus feladata adaptív módon figyelembe venni e folyamatokat,
a pozitív hatásokat összeépíteni a tervezett pedagógiai hatás-
rendszerrel. 

E megfontolások alapján úgy véljük, célszerû az iskolai ér-
tékelés kiterjesztése: ehhez szükséges megfigyelni a gyerme-
ket különbözõ pedagógiai szituációkban, s jellemzõ viselkedési

formáiról, attitûdjeirõl, ezek változásairól az érintetteket (a
gyermeket, a szülõket és a pedagógustársakat) tájékoztatni.

A gyermeknek adott visszajelzés elsõsorban az orientá-
lást szolgálja: megerõsítést abban, hogy jó irányba halad,
vagy meggyõzését arról, hogy (konkrétan valamiben) változ-
tatnia kell. Egyúttal mércét is adhat: tudhatja, mit vár tõle
(joggal) a környezete, de tükörként is mûködhet: ilyennek lát-
lak, látunk téged. Mindez hozzájárul önértékelésének kifor-
málódásához, szerencsés esetben önbizalmának és ambíciói-
nak, a „jóra való törekvésének” megerõsödéséhez. 

A szülõk a pedagógus információiból megtudhatják, gyer-
mekük hogyan él, hogyan alakul egy, a családi közegtõl és
kontrolltól távoli gazdag hatásrendszerben; milyen tulajdon-
ságai erõsödnek meg vagy halványulnak el; otthon megismert
viselkedési-magatartási formái hogyan érvényesülnek, mó-
dosulnak más körülmények között. Ha sor kerül a szülõ és ta-
nító közötti tájékoztatásra, akkor már kiváltható a kölcsö-
nösség is, s ezen az úton talán könnyebben kialakítható az is-
kola és a szülõk közötti partneri viszony.” (Hunyady
Györgyné–M. Nádasi Mária: Az értékelés színe és visszája
II. Tanító 2017. április)

! ! !

C. Neményi Eszter Jutalmazz! Díjazz! Dicsérj!
Ki? Kit? Mit? Miért? Mikor? Hogyan?

Régtõl tudjuk, hogy a pozitív értékelés, a dicséret, a jó
szó többet ér az elmarasztalásnál, büntetésnél. Bizonyára
néha magunk is megerõsítést merítünk jó emlékeinkbõl,
amikor elismerték valamelyik tettünket, munkánkat,
teljesítményünket. De talán volt olyan élményünk is,
amikor egy-egy dicsérõ szó, mondat nem talált célba. Le-
pergett, sõt talán ellenkezõ hatást ért el.

Próbáljunk választ keresni 
a fenti kérdésekre!

Ki az, aki dicsérjen?
– Igen egyszerû a válasz: erre mindenki alkalmas, akit

pozitív mintaként, pozitív társként fogad el a megjutal-
mazott. Tehát amikor a tanítót szereti, jó emberként lát-
ja a növendéke, akkor az õ szava, gesztusa megerõsít(het)!

Kit dicsérjen a tanító? 
Az osztályt? Egy csoportot? Egy gyereket? Önmagát? 
– Az osztályt vagy egy csoportot jó megdicsérnünk, ha

együttes tevékenységük, viselkedésük, teljesítményük

érdemelte ki az elismerést. Úgy általában azonban kevés
súlya van az értékelésnek, ha az adott társaságnak csak
egy része, néhány tagja tudhatja kiérdemeltnek az elis-
merõ szavakat; sõt talán néhányan meg is kérdõjelezhe-
tik ennek az értékét. (6-7 évesen még nem biztos, hogy
tudatosan. De a kisgyerek igazságérzete akkor is mûkö-
dik már, amikor ennek még nem tud hangot adni.)

Ha a dicséret egy kisgyereknek szól, ez megerõ-
sít(het)i õt!

Magamat természetesen nem dicsérem, nem jutalma-
zom, „mert én megérdemlem!, hanem örülök a jól végzett
munkának, örülök, ha látom: érdemes volt annyit töpren-
geni, gyûjtögetni, ötletelni, tanulni, dolgozni, mert van
eredménye. Esetleg csak (?) a jó hangulat, a szerzett öröm
– de valószínûleg ez a „csak” a legtöbb, amit adhatunk!

Mit, mikor, miért dicsérjünk, díjazzunk?
– Igen fontos kérdés! Minden cselekedetet, minden

jó hozzáállást, minden elvégzett feladatot, minden he-
lyes eredményt, választ, teljesítményt meg kell dicsér-
nünk? Ha meggondoljuk, hogy az értékelésnek milyen
szerepe van a gyerek (és minden ember) életében, akkor
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azt kell mondanunk, hogy semmiképpen! Sem a moti-
váltságot, sem a helyes értékrend kialakítását nem szol-
gálnánk vele!

Az éppen járni tanuló baba lépéseit nagyon megdi-
csérjük csendes vagy harsány mosolyunkkal, tárt, majd
ölelõ karunkkal, szavakkal és együtt-örüléssel, amikor
elõször (másodszor, harmadszor…) hozzánk tudott ti-
pegni. De természetesen nem jut eszünkbe már a 2 éves,
régen szaladgálni tudó kisgyereknek elismerésünket ki-
fejezni magáért ennek a mozgásnak a végrehajtásáért.

A kis elsõs 2 soros o betûjét nagyon megdicsérhetjük,
ha a betûk nagyobb része (ez, meg ez, meg ez is) már na-
gyon szépen kerekedett, és az ujjnyi távolságot is mindig
látni lehet a sorakozó o-k között. Mindaddig nekünk kell
kifejeznünk az elismerést, amíg a kisgyerek maga még
nem látja, melyik lett igazán szép, és amíg a saját munká-
ja iránti igényesség kialakulása támaszra szorul. És példá-
ul már a 2. osztályos tanítványunknál nem a betûk szép
formáját díjazzuk, inkább azt értékeljük, hogy szép tisz-
tán, rendezetten vezeti a füzetét, ügyel arra, hogy ne ma-
radjon ki feleslegesen sok hely a sor végén… 

Harmadikban, negyedikben a szorzótábla hibátlan al-
kalmazását egy tanulónál akkor ismerem el (ki is mond-
va), ha ebben fejlõdött, ha felismerem a rá áldozott mun-
kát, törekvést, ha látom, hogy fejlõdéséért maga is dolgo-
zott, és hogy ebben kitartson, szüksége van a külsõ moti-
vációra. De igen kétes értéke lenne ugyanennek a dicsé-
retnek a másodiktól számolásban szinte mindig jól telje-
sítõ 9-10 éves gyerek számára, aki éppen egy „gép szabá-
lyát” fedezte fel és írta le már önállóan nyitott mondat-
tal. Õt az az öröm lelkesíti inkább, hogy felismert egy ösz-
szefüggést, és általánosított formában le is tudta írni azt.
Az õ munkájának azt az oldalát lehet fontos megerõsíte-
ni, hogy nemcsak felismerte a szabályt, de ki is próbálta,
hogy mindegyik számpárra igaz a leírt nyitott mondat. 

Igen, nagyon kell tudnunk, hogy ki hol tart, kinek a
számára mi az, ami már „készen van”, aminek a teljesíté-
se már rutin, természetes dolog, és mi az, amiért éppen je-
lenleg dolgozik saját fejlõdését, tudását, viselkedését te-
kintve. Igen értékes az az elismerés, amit egy elõre kitû-
zött, tudatosított cél elérése esetén kaphat a gyerek. Ezért
jó, ha például egy-egy óra elején vagy egy feladat kitûzése
során megfogalmazódik, hogy mire összpontosítunk, mi

lesz az értékelés legfontosabb szempontja, és errõl szól a
megerõsítõ dicséret, vagy éppen az elemzõ bírálat.

Bírálatról is szólok, igen. A dicséretnek akkor van sú-
lya, igazi értéke, ha azzal a megdicsért is egyetért. És ez
csak úgy lehetséges, ha a tõle elvárhatónál gyengébb tel-
jesítményt sem hagyjuk szó nélkül. Nem szidalmazásól,
büntetésrõl, szeretetmegvonásról van szó, hanem hiteles
elemzésrõl. Amelyben a jót, az értékeset is megnevezzük,
de a hibára, hiányra, is rámutatunk.

A visszafogott, tárgyszerû értékelés hasonlíthatatla-
nul többet ad a tanítványainknak, mint a gyakran hall-
ható „ügyes vagy”, „helyes”, „megdicsérlek”… Ennek
két oka közül az egyik eléggé nyilvánvaló. Ha a gyerek
tudhatja, mi volt az az érték, amit elismertek, mi volt az
a hiány, hiba, amit szóvá tettek, akkor ezzel támpontot
kapott a folytatáshoz. Tudhatja, miben érdemes erõsöd-
nie, miben kell még fejlõdnie. A helyes önértékelést is
azzal segítjük kialakulni, ha – amíg szüksége van rá –
megfogalmazzuk, mit tartunk értéknek (és mit nem). A
külsõ – azaz nem magából a tevékenységbõl, a cselekedet
céljából eredeztethetõ – motivációra csak addig van szük-
sége a kisgyereknek, amíg önmaga nem tudja értékelni a
maga által végzett tevékenységet, ennek eredményeit.

A másik okra azonban nem mindig figyelünk. Arra,
hogy a dicsérgetéssel, jutalmakkal: piros pontokkal, mat-
ricákkal, kedves nyomdafigurákkal… elhalmozott kis-
gyereknek nem is túl hosszú idõ után a díj fontosabbá vá-
lik a saját jól végzett munkája eredményénél, a saját fej-
lõdése, a „már én is tudom” öröménél. A kis katicabogár
mászkálását, röpülését, a fûszálon csillogó vízcseppet
gyönyörködve figyelõ, a saját szabad futkározását, a má-
szókázást, rajzolgatást, gyurmázást, társakkal együttját-
szást boldogsággal megélõ kisgyerekbõl mi változtatunk
kis kereskedõket, akinek az lesz a fontosabb: „mit kapok
érte?” Észre kell vennünk, hogy ezzel igen-igen sokat árt-
hatunk – jó szándékunk ellenére.

És ha dicsérünk, hogyan dicsérjünk? 
Egyetlen szempontot emelek csak ki. Ne forduljunk

szembe a növendékeinkkel, ne legyünk „ítélkezõk”, ha-
nem tudjunk együtt örülni velük, társak legyünk, akik-
nek a gondolataira, szavaira lehet számítani!

JÁTÉK és/vagy TANULÁS – Ön szerint?

! ! !

A szakirodalom már régóta ajánlgatja a játék alkalma-
zását a tanórákon. A pedagógusok egy része mégis mint-
ha még mindig ódzkodna ettõl, mások pedig minden is-
kolai tevékenységet igyekeznek játékként „eladni”. Mie-
lõtt legyintenénk, érdemes felidézni néhány figyelemre
méltó gondolatot a témában.

„Tanítási óráink érdektelenek, monotonak, nem teremte-
nek szellemi feszültséget. Ez a kijelentés minden bizonnyal
igaz a tanévenként megtartott több tíz millió tanítási óra te-
kintélyes hányadára. De ha ez igaz, az a megoldás, hogy meg-

kerülve a problémát, a játékot visszük be a tanítási órákra,
vagy az, hogy magát a tanulást tesszük vonzó, érdekes, szel-
lemi feszültséget teremtõ tevékenységgé? Vagyis: az a kérdés,
hogy pótcselekvéshez nyúlunk-e, vagy érdemi megoldást vá-
lasztunk? Vajon a tanulás kinin, amit a játék ostyájába kelle-
ne csomagolni?” (Demeter Katalin: Játék, vagy tanulás?
2017. december)

„Ezek a játékok, gondolatok olykor túlmutatnak egy kis
bemelegítésen, hangulatkeltésen, egyet-egyet tudatosan al-
kalmazva fejlesztõhatásuk megkérdõjelezhetetlen. Az idõzí-
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tés mindig nagyon fontos, természetesen nem csak az órakez-
dés ad alkalmat játékra…” (Farkasházi Csilla: Órakezdõ
ötletek matematikából 10. rész, 2017. december)

„Fontos, hogy a játék valódi játékot jelentsen, ne merüljön ki
puszta játékszerhasználatban, mint például a labdadobálással
irányított különbözõ szempontú szógyûjtések esetében szokott.
A „közkedvelt” labdázás más szempontból is problematikus:
túl azon, hogy megosztott figyelmet igényel (ami korántsem jel-
lemzõje még a kisiskolások többségének), a labdaérzék híján lé-
võ, mozgáskoordinációs problémával küzdõ gyerekeknek szo-
rongást okoz, vajon elkapják-e a labdát, vagy nevetség tárgyá-
vá válnak; eközben nem tudnak a valódi feladatra koncentrál-
ni, hibáznak, frusztrálódnak – így a játék lényege vész el… A
játék ugyanis eredendõen önként, szabadon választott, kény-
szer nélküli tevékenység, olyan élmény- és örömforrás, amely
feszültséget old, személyiséget fejleszt.” (G. Gõdény Andrea:
Tanulni, tanulni, tanulni…? 2017. szeptember)

„A természetes és az intézményes tanulás az e dimenziók-
ban elképzelt skálák más-más pontján helyezkednek el, de
nem kétséges, hogy nem egymás ellentétei, hanem komple-
menter kiegészítõi. Ha van az iskolának fontos feladata e te-
kintetben, akkor az biztosan az, hogy az intézményes tanulás
révén úgy juttassa a gyereket a szükséges tudás birtokába,
hogy minél többet megõrizzen a természetes tanulás sponta-
neitásából, önkéntes, belsõleg motivált jellegébõl, abból a sza-
badságból, amit ez a tanulási forma a saját tudás megkonst-
ruálásában biztosít.” (Hunyady Györgyné–M. Nádasi Má-
ria: Az értékelés színe és visszája II. Tanító 2017. április)

„Ritka az olyan kutatás, ami nagyon egyértelmûen tud rá-
mutatni a játékok és a tanulás kapcsolatára. … Az elsõ ku-
tatásban azt vizsgálták, hogy a játék miként hat a tanulók ol-
vasási képességeire. Olyan gyerekek kezdtek el játszani, akik
több évvel le voltak maradva az olvasásban kortársaikhoz ké-

pest. Miután megismerték (és megszerették) a játékot, meg-
vizsgálták, hogy vajon jobban értenek-e egy olyan szöveget,
ami a játékhoz kapcsolódik, mint egy átlagos, a tanulmánya-
ik során használtat. Meglepetésre (vagy éppen nem meglepe-
tésre) nem volt különbség a szövegértési képesség között a két
helyzetben. Ezután viszont megkérték õket, hogy soroljanak
fel három olyan problémát, amivel éppen küzdenek a játék-
ban, de nem tudják megoldani. Ekkor ezekkel a problémák-
kal kapcsolatos szövegeket kaptak, és csodák csodája, bár
azok több évvel voltak a koruknak megfelelõ szint felett (ne-
hezebbek, mint egy komoly újságcikk), de ezeket gond nélkül
megértették. Steinkeuhler felhívja a figyelmet arra, hogy az
összetettebb játékok lényege a problémamegoldás, és a játéko-
sok nagyon sokat írnak és olvasnak (wikiken, fórumokon),
hogy képesek legyenek az eléjük tárt problémákat megoldani.
Véleménye szerint az ilyen játékok segíthetnek megtanulni ta-
nulni, ami a legfontosabb iskolai képesség.” (Nádori Gergely:
Játék és tanulás, Tanárblog 2013. november 9.)

Ha kinek-kinek saját meggyõzõdésén változtatni re-
ménytelennek is tûnik, az érveket pro és kontra megfon-
tolni sosem haszon nélkül való. Hátha jobban megértjük
egymást, s talán a közös nevezõt is könnyebben megta-
láljuk. Akár már a fenti idézetekben is… (A szerk.)

! ! !
Ön szerint milyen szerepe van a játéknak az iskola kez-

dõ szakaszában? 
– Az elsõ években domináns módszer.
– Van szerepe, de nem domináns.
– Kiegészítõ szerepe van a módszerek sorában.
– Nem is tudom…

Az Ön véleménye is fontos, kérjük, szavazzon a
www.tanitonline.hu oldalon!

! ! !
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Okos Doboz – Játék a tanulás!
www.okosdoboz.hu

6600 általános iskolai feladat 1–8. évfolyam számára
30 gondolkodási képességet fejlesztõ játék

160 egészségnevelési animáció és kapcsolódó feladatsor

Sok tanító kolléga idõt, fáradtságot nem kímélve készít vagy keres olyan
feladatokat, amelyek az osztályteremben felhasználhatók, vagy az otthoni
gyakorlást szolgálják. Elõfordul, hogy a szülõk is segítséget, ajánlást kér-
nek tõlünk, miként lehet gyermekük önálló tanulását motiválni, vagy
eredményeit javítani. 

A tanórai munka színesítésének hasznos eszközei lehetnek a digitális
feladatbankok, melyek az önálló gyakorlást, egyéni fejlõdést is segítik.
Ilyen lehetõséget biztosít a számunkra az Okos Doboz internetes oldal,
mely az általános iskolás korosztályt segíti az ismeretek elsajátításá-
ban, azok gyakorlásában és képességeik fejlesztésében. Az Okos
Doboz feladatai a kerettantervi követelményeknek megfelelõek,
tanórai vagy otthoni használatra egyaránt alkalmasak.  A www.okos-
doboz.hu  oldalt bárki ingyenesen, akár regisztráció nélkül is hasz-
nálhatja, ám érdemes kihasználni a diák és tanári regisztráció elõ-
nyeit is. 

Már megjelenésében is rendkívül motiváló az Okos Doboz felü-
lete: egyszerûen kezelhetõ, grafikája egységes, áttekinthetõsége imponáló. Alsósoknak és felsõsöknek ajánlott fel-
adatok tantárgyanként és évfolyamonként is jól áttekinthetõk. Az Okos Doboz gyakorló és tudáspróba szintû fel-
adatsorokkal lep meg bennünket, a pontosan megfogalmazott utasításokat pedig nem csak olvashatják a gyerekek,
hanem akár többször is meghallgathatják. Már a feladatok címe is felkelti az érdeklõdést pl. az „Éhes római egerek”,
„Csigafutam” vagy a „Kõkorszaki szakik”. Néha a címek mögött rejlõ pontos tartalmat persze csak akkor tudjuk meg,
ha magunknak is kipróbáljuk. Frontális munka során kivetíthetjük a feladatokat, de ha lehetõségünk van számító-
gépteremben megtartani egy-egy órát, vagy ha a gyerekek kezébe tabletet tudunk adni, akkor az egyéni munka során
a differenciálás lehetõségét jól ki aknázhatjuk, sõt páros- vagy csoportmunkával az együttmûködés képességét fej-
leszthetjük. Az eltérõ feladatkiadás biztosan nagy segítség ott, ahol a diákoknak különbözõ a feladatmegoldó sebes-
sége, teljesítménye.  Különösen hasznos, hogy az elvégzett munka ellenõrzése, a visszajelzés azonnali. Kellemes meg-
lepetés az oldalon, hogy korosztály független, kognitív képességeket fejlesztõ játékokat is ajánl. Nemcsak abban az
esetben kiaknázandó ez a lehetõség, amikor tanítványaink már készen vannak a feladataikkal, hanem akkor is, ha
valamely kognitív képességet szeretnénk fejleszteni. 

Ezek után mosolyogva zsebelhetjük be a sok dicsérõ mondatot tanítványainktól: „Mikor játszunk az órán megint
Okos Dobozzal?”

Aszódiné Pálfi Edit

Mikor játszunk megint
Okos Dobozzal?

Tanár modul:
" Tanári regisztráció
" Egyénre és csoportra szabott feladat kiosztás
" Diákok fejlõdésének nyomon követése
" Egyéni fejlesztés, felzárkóztatás
" Differenciált osztálymunka támogatása
" Eredmények elemzése, összehasonlítása
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A 2017 januárjában indított MATEK-JÁTÉK sorozat-
ban olyan ötleteket olvashatnak, amelyeket matemati-
kaóráinkon többnyire órakezdõ bemelegítésként, ráhan-
golódásként játszunk, de alkalmasak többek között egy-
egy téma felelevenítésére, új anyag elõkészítésére, tevé-
kenységformák elválasztására, a koncentrálóképesség
javítására, a kellemes alkotó légkör létrehozására is. Ját-
szani jó, a gyerekek természetes tevékenysége; könnye-
dén sajátíthatunk el vele képességeket, készségeket; sok-
rétûen fejleszti a játékosok testét-lelkét. A matematika-
órákon is remekül használható játékokat megtalálni a
bõség zavarában, a játékrengetegben viszont egyre nehe-
zebbnek bizonyul. 

Több, játékokat bemutató programon vettem már
részt, de a Társasjátékok Ünnepével most ismerkedtem
meg a Lurdy Házban. Sejtettem, hogy nagy kaliberû ren-
dezvény lesz, de ahogy beléptem, szinte beleszédültem a
játékok kavalkádjába. Hatalmas területen csak játék és
játék és játék! Több nagy teremben, több szempont sze-
rint kategorizálva zajlott a bemutatás, kipróbálás, hely-
színenként lelkes, szakavatott segítõk tették gördülé-
kennyé a játékszabályokkal való ismerkedést, a verseny-
teremben pedig egybõl hasznosítani lehetett a frissen el-
sajátított tudást. Szöllõsi Péterrel, a Tanító 2017. októ-
beri számában bemutatott Qwixx játék magyarországi
forgalmazójával (és egyben több rendkívül változatos,
saját fejlesztésû egyedi játék kitalálójával) is találkoztam,
beszélgettem, örült neki, hogy a Tanító olvasói is megis-
merkedhettek az általa is rendkívül izgalmasnak tartott
fejlesztõjátékkal. 

Remek játékkatalógusokat kaptam kézhez, amelyek-
ben a játékismertetõkön túl a gyors áttekintés kedvéért
az egyes játékok fejlesztési területeit, jellemzõit is feltün-
tetik kördiagramokon (például logika, kreatív gondol-
kodás, taktika, tematika, szerencse, stratégia, humor,
memória, mozgáskoordináció, finommotorika, együtt-
mûködés, jelfelismerés, képlátás, térlátás, egyensúlyo-
zás, gyorsaság, valamint a komplexitás mértéke). Lát-
szik, hogy a játékok megalkotói egyre tudatosabban ve-
szik figyelembe a célcsoportok életkori sajátosságait, igé-

nyeit, és hogy a játék közben mi mindenben szerezhet-
nek még jártasságot a játék élvezete mellett. A rendezvé-
nyen találtam hasznosítható, diákjaimmal is kivitelezhe-
tõ játékötleteket, és a kedvezményes vásárnak köszön-
hetõen osztályunk társasjátékkészletét is tudtam gyara-
pítani.

Figurix logikai lapokkal
Még a Társasjátékok Ünnepe elõtt elkészítettem az

osztályomnak a gyerekeim oviskorából ismert egyik régi
kedves játékunk, a Figurix logikai lapos változatát, öröm-
mel láttam a helyszínen, hogy ez a – már négyéves kortól
ajánlott – készségfejlesztõ társasjáték máig elérhetõ. Az
eredeti szabály szerint három dobókockával dobunk, me-
lyek kidobott lapjainak segítségével információt kapha-
tunk egy-egy képrõl: a keretérõl (piros, sárga, kék kör-
gyûrû), a hátterérõl/alapszínérõl (piros, sárga, kék) és az
ábrázolt formáról (hold, nyuszi, lóhere, hal, szív, madár).
A játékosok feladata, hogy minél hamarabb megtalálják
a játéktáblákon a megfelelõ kombinációt a sok-sok kép
(3×3×6=54 lehetõség) között. Az nyer, aki elsõként
tudja elhelyezni korongjait (fejenként hatot) a dobások
során a megfelelõ képekre. Hat táblán kilenc-kilenc áb-
ra látható, és mivel ezek mozgathatók és a hátoldaluk is
használható, így variálható az elrendezés, nincs berögzõ-
dés a helyet illetõen. 

A 2017. decemberi számban bemutatott logikai lapos
Mignon-játéknál az évek során felhalmozott logikai kész-
letek lapjaiból válogattunk magunknak szetteket. Még
mindig maradt ebbõl bõven, amibõl elkészült egy újabb
játék: a nagy lapokra kicsiket ragasztottam. A Technokol
elég erõsnek bizonyult a rögzítéshez, másfél hónap alatt
még nem esett szét egy sem; az elõzõ játékhoz hasonlóan
a piros, a sárga és a kék színt használtam. Egy-egy ábra
négy tulajdonságból tevõdik össze: a nagy színe és formá-
ja, a kicsi színe és formája, pl. nagy piros körön kicsi sár-
ga háromszög. A lehetõségek száma 3×3×3×3=81, te-

„Ha a versenytársak szeretetteljes viszonyban vannak egymással, a versen-
gés növeli az önbecsülést, és abban nincsenek vesztesek, csak gyõztesek.”

Bruno Bettelheim

F A R K A S H Á Z I  C S I L L A

Órakezdõ ötletek
matematikából (11.)J Á T É K

M
A
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hát több mint az eredeti Figurix játékban, így még na-
gyobb figyelmet kíván. Ha nincs felesleges logikai la-
punk, az alábbi sokszorosított mintalapot kiszínezhetik a
gyerekek, kombinatorikai feladatként is megállja a he-
lyét az összes lehetõség számbavétele! Progressóval vagy
filctollal besatírozva szép élénk színû lapokat kapunk,
melyek laminálva sokáig használhatók.

A mi játékverziónknál négy dobókockával dobunk
egyszerre, két kicsivel és két naggyal, mindkét méretnél
külön kocka mutatja a színt és a formát. A szemben levõ
lapokon azonos a kód, mivel a lehetõségek száma éppen
három. A játék bevezetésénél hangosan elmondtuk,
hogy milyen ábrát keresünk, késõbb erre már egyre ke-
vésbé volt igény. Elõször szabadon helyeztük el a lapokat
az asztalon, úgy kellett megtalálni a feladványt, és aki a
leggyorsabb volt, begyûjthette magának. A 81-es szám
erõsen sugallta, hogy rendezzük 9×9-es formába a lehe-
tõségeket, öntapadós pepita tapétát rögzítettünk kar-
tonlapra a játéktábla elkészítésénél. Megoszlanak a véle-
mények, hogy ki melyiket szereti jobban, de az tény, hogy
a rögzített, szûkebb keretbe foglalt esetben kisebb felüle-
ten keresgél a szemünk, általában gyorsabb a felfedezés.
Játszhatjuk idõre vagy meghatározott találat elérésére,
fontos, hogy ezt elõre tisztázzuk. 

Felülbíráltuk a szabályváltoztatás azon részét, hogy
aki megtalált egy adott formát, leveheti. Gyakran jár-
tunk ugyanis úgy, hogy nem emlékeztünk, hogy kiesett
már egy adott lap, és amikor ismét kidobtuk, egyre türel-
metlenebbül keresgéltük. Vagy ki kell tenni felsorakoz-
tatva a megnyert lapokat az asztal szélére, hogy minden-
ki számára látható legyen, vagy játékosonként különbö-
zõ színû áttetszõ kis korongokkal lehet jelezni a találato-
kat, a lapot helyén hagyva. 

Fejleszthetõ területek: vizuális észlelés, szín- és forma-
egyeztetés, koncentráció, reagálási gyorsaság, memória,
szociális kompetenciák.

Már eszembe jutott, hogy ha elkészítjük a második
készletet, válogathatunk majd belõle párokat memória-
játékhoz, de úgy gondolom, nagyon kevéssel kezdjük
majd, hogy legyen sikerélmény, mert ez nehéz játék. Dif-
ferenciálásra viszont tökéletes, sõt öndifferenciálásra is,
ha minden csoport maga döntheti el, mennyi különbözõ
formapárt vállal. Ha kartonlapokra rögzítjük a formákat,
akkor hagyományos, forgatós játékot tudunk játszani ve-

lük, de le is takarhatjuk õket megfelelõ méretû koron-
gokkal vagy négyzetlapokkal, ekkor a takarás felemelé-
sével válik láthatóvá a lap. Könnyítésként eleinte kettõ
helyett akár négy lapot is megnézhetünk egyszerre.

További rövid játékok 
a Dienes logikai készlettel
(a 9. és 10. rész folytatása)

Tapasztalataim szerint ezeknek a rövid kis játékok-
nak, feladatoknak jobban hasznát vehetjük, ha alkal-
manként csak egyet-kettõt választunk belõlük, azonban
minél gyakrabban a látóterünkbe kerülnek. Ily módon
jobban van lehetõség a megfigyelések, tapasztalatok rög-
zülésére, beépülésére. 

! Rajzoljunk egy papírlapra kígyót vagy hernyót kissé
hullámzó formában, osszuk be a testét tíz részre (körbe-
rajzolhatunk nagyobb méretû korongokat is, melyeken
elférnek a logikai lapok elemei), majd rakjunk ki sorokat
különbözõ utasításoknak megfelelõen! Például legyen
mindegyik háromszög; egyik se legyen kék; több legyen a
kicsi, mint a nagy; ugyanannyi legyen a lyukas és a sima;
legyen kettõvel több a piros, mint a sárga; legyen a sor-
ban egy kakukktojás (tudjuk meghatározni a többi elem
közös tulajdonságát); mindig következetesen egy (diffe-
renciálásként két/három/négy) tulajdonság változzon az
egymást követõ lapok között!

! Kirakójáték a Tangram mintájára: a gyerekek ki-
raknak egy képet a logikai lapokból, de csak a körvona-
lát rajzolják meg. A többiek feladata, hogy kitöltsék az
ábrát logikai lapokkal. (Érdemes egybõl a megoldókulc-
sot is lerajzoltatni a feladvány készítõjével.) Olykor több
megoldás is létezik a lefedésre, a területfogalom kialakí-
tásánál jól jöhetnek majd a tapasztalatok!

! Kirakás emlékezetbõl: egy adott, 6-8 elembõl álló
ábrát alapos megfigyelés után emlékezetbõl raknak ki a
gyerekek. Megállapodás kérdése, hogy a szín számít-e,
vagy sem. Érdemes megbeszélni, hogy kinek mi volt a se-
gítségére a megjegyzésnél. 

! Irányított kirakó: párban játszanak a gyerekek, egyi-
kük kirak egy több elembõl álló mintát, amit a társa nem
láthat, például egy ûrhajót. Úgy kell utasításokat adni a
párjának, hogy egyértelmûen tudja elhelyezni az eleme-
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ket, és a végén a két kép megegyezzen. Fontosak az irá-
nyok, az illesztés módja, a formák elhelyezése (pl. három-
szög vagy négyzet a csúcsára állítva). Érdekes lehet
ugyanez a feladat bekötött szemmel: az irányító segíthet
az elemek kézbeadásánál, de az elrendezés már a kirakó
dolga. Használhatunk gyurmát vagy gyurmaragasztót a
már lerakott lapok rögzítésére. 

! Rontom-bontom: egy halmaz elemeirõl közös,
mindegyikre jellemzõ tulajdonságot mondunk, majd ki-
cserélünk egy lapot, hogy ez már ne legyen igaz. Keres-
sünk új közös tulajdonságot az új csoportról! Ha nincs,
jöhet újabb csere, újabb közös tulajdonság, majd újabb
rontás.

! Tükrözés: egy hurkapálca vagy ceruza bal oldalára
kirakunk néhány lapot, feladat a jobb oldalra ennek tü-
körképét elhelyezni. Fontos a pálcától való távolság
(szemmérték)! Jöhet ugyanez fordítva, a jobboldali la-
pok tükörképét jelenítsük meg a bal oldalon, majd ve-
gyesen, néhányat balról jobbra, a többit jobbról balra
tükrözzük. Nagy élmény a gyerekeknek, ha úgy áll össze
egy kép (pl. autó, mozdony, házikó), hogy eredetileg
nem látható, mi alakul majd ki a tükörképekbõl együt-
tesen.

Egérfogó
Több mint huszonöt éve jelent meg egy általános isko-

lai szakköri füzetben az Egérfogó útkeresõ játék, amely
logikai lapok között vezet egy macskát három egérke kö-
zül valamelyikhez. A cicus mindig egyet léphet bármi-
lyen irányba (vízszintesen, függõlegesen vagy akár átló-
san), de csak abba a mezõbe, amire az állítás a megfelelõ
lépéskor igaz. 

1. sima és kör; 2. kicsi vagy kör; 3. háromszög vagy ki-
csi 4. lyukas vagy háromszög; 5. nagy és lyukas és négy-
zet; 6. kicsi és négyzet; 7. kicsi és lyukas; 8. sima vagy há-
romszög; 9. nagy és sima; 10. nagy és lyukas és kör; 11.
nagy és lyukas; 12. sima és kicsi.

Felmerülhet a kérdés, hogy vissza lehet-e fordulni a
már megtett úton; van-e vajon több lehetõség a tovább-
lépésre; egyértelmû-e a feladvány?

Az eredeti utasítás azt kéri, hogy színezzük ki az útvo-
nalat, de javaslom, hogy inkább lépjünk bábuval, vagy
kivetítés esetén csak képzeletben, szemmel tartva, hogy
épp hol járunk, így izgalmasabb és több feladványt is ki-
találhatunk a játéktáblához. Az utasításokat adhatjuk
tulajdonságkártyákkal, akár némán is: ha együtt mutat-
juk fel õket, akkor az ÉS, ha külön kézben tartjuk, akkor
a (megengedõ) VAGY kötõszóra utalunk (ld. Tanító
2017. november, 31. oldal). A gyerekek rakjanak ki saját
feladványokat pl. egy 6×8-as téglalap mezõibe, vagy a
sakktábla négyzeteire, utóbbinál már nem lesz elég egyet-
len készlet. A kirakás azért is változatosabb az eredeti
szakköri feladatnál, mert itt már a színek is szerephez jut-
hatnak. Gondolkodtató feladat, hogy olyan feltételeket
adjanak meg a gyerekek egymásnak, hogy egyértelmû le-
gyen a macska haladási iránya. Nagyon kell figyelni, ha
nem nyugodtan átgondolva, írásban születnek az inst-
rukciók, hanem ott egybõl élesben, egyik lépés a másik
után, erõs koncentrációt igényel. Az egerek és a macska
is lehet saját rajz vagy saját készítésû kis gyurmafigura, el-
helyezésük tetszõlegesen változtatható. Nálunk leg-
utóbb különbözõ színû és magasságú mûanyag kupakok
játszották a szerepeket. A 6×6-os, már számos játéknál
felhasznált laminált tábláinkon kipróbált útvonalas já-
ték után elindult az egérhajsza: a párok egymás után fel-
váltva sorolták a feltételeket a teljes csoport részére, a
cél az volt, hogy a macskák minden – sarokban álló –
egérhez eljussanak egymás után. Öröm volt figyelni a
taktikázást! 

Remélem, 2018-ban is sokat játszunk majd, ezt kívá-
nom az olvasóknak és osztályaiknak is! „Többet megtud-
hatsz másokról egy óra játék, mint egy év beszélgetés alatt.”
Platón

Források: www.okosjatek.hu; Váradi Zoltánné Máthé
Gabriella–Nagy Jánosné: Matematika szakköri munka-
füzet az általános iskola 3. osztálya részére PEDELLUS
BT. Debrecen, 1992.
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Közreadott feladataink fontos közös sajátossága ezúttal
is az, hogy megoldásuk mozgásra, cselekvésre, tevékeny-
ségre, alkotásra, interakcióra, aktív problémamegoldás-
ra (pl.: közös játékra, kincskeresésre, nyomozásra, konst-
ruálásra) vezet.

Korántsem állítjuk, hogy csak ilyen feladatokra van
szükség az iskolában, mi magunk is alkalmazzuk a hagyo-
mányos szövegértés feladatsorokat, de szívbõl ajánljuk a
változatosságot; a gyerekek érzelmi, intellektuális és fizi-
kai értelemben vett megmozgatását.

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

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

II. Keress valakit! 1. rész
1. Hogy telt a szünet?

Ezt a feladattípust hétvégi mesék vagy hosszabb isko-
lai szünetek utáni beszámolók változatosabbá tételéhez
szoktuk alkalmazni. Nagyon szeretik a gyerekek, hiszen
élményeikrõl beszélgethetnek kötetlen formában, rá-
adásul esetleg a beszélgetõpartnert is õk maguk választ-
hatják meg.

Van néhány szempont, amit feladatok elvégzése elõtt
érdemes egyeztetnünk a gyerekekkel.

1. Mindenképpen ki kell térni a „páros hangerõre”,
amit a beszélgetõtársak értenek, de a többiek számára
nem válik zavaróvá.

2. Szabály az is, hogy csak egy kérdést lehet ugyanazzal
a személlyel megbeszélni, aztán tovább kell lépniük. Hi-

szen ennek a feladattípusnak rejtett célja, hogy az apró
interakciókkal és tét nélküli kapcsolatfelvétellel a gyere-
kek közötti szociális kapcsolatokat építsük, erõsítsük.

3. Jó, ha a gyerekek tudomására hozzuk a rendelkezés-
re álló idõt is. Így elkerülhetjük a csalódást, amikor a
kedvelt tevékenység befejezõdik, másrészt kicsit
pörgõsebb ritmust adhatunk a beszélgetéseknek.

Az alábbi kérdéssorokat kiosztjuk a tanulóknak. Elõ-
ször mindenki tekintse át, némán olvassa el a kérdése-
ket, utána indul a keresés. Kisebb módosításokkal szinte
bármelyik alsós évfolyamon alkalmazható az itt követke-
zõ néhány feladat:

Tél

1. Keress valakit, aki hógolyózott a szünetben!
_________________________________________

2. Keress valakit, aki vendégségben volt valahol a szü-
netben!

_________________________________________

3. Keress valakit, aki kapott könyvet karácsonyra!
_________________________________________

4. Keress valakit, aki elutazott valahova a szünetben!
_________________________________________

5. Keress valakit, aki játszott társasjátékot a szünet-
ben!

_________________________________________

6. Keress valakit, aki evett halat karácsonykor!
_________________________________________

7. Keress valakit, aki evett bejglit karácsonykor!
_________________________________________

8. Keress valakit, aki havat lapátolt a szünetben!
_________________________________________

Magyar Kinga–Petik Ágota–Ruzsa Ágnes

Álljatok fel!
Szövegértés!
Szövegértés-fejlesztés: mozgás,
játék, nyomozás, kincskeresés,
kaland – cikksorozat 
a Kincskeresõ Iskola tárházából
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Nyár

1. Keress valakit, aki épített homokvárat a nyáron!
_________________________________________

2. Keress valakit, aki felmászott legalább egy fára a
nyáron!

_________________________________________

3. Keress valakit, aki írt levelet valakinek a nyáron!
_________________________________________

4. Keress valakit, aki segített fõzni otthon a nyáron!
_________________________________________

5. Keress valakit, aki kártyázott nyáron!
_________________________________________

6. Keress valakit, aki épített bunkit a nyáron!
_________________________________________

7. Keress valakit, aki rendet rakott a szobájában nyáron!
_________________________________________

8. Keress valakit, aki olvasott a strandon nyáron!
_________________________________________

9. Keress valakit, aki volt állatkertben a nyáron!
_________________________________________

10. Keress valakit, aki megázott egy viharban a nyá-
ron!

_________________________________________

11. Keress valakit, aki megoldott néhány számtanpél-
dát a nyáron!

_________________________________________

Õsz

1. Keress valakit, aki faragott töklámpást a szünetben!
_________________________________________

2. Keress valakit, aki aludt a barátjánál a szünetben!
_________________________________________

3. Keress valakit, aki elolvasott legalább egy könyvet a
szünetben!

_________________________________________

4. Keress valakit, aki kirándult a szünetben!
_________________________________________

5. Keress valakit, aki gyûjtött színes leveleket, bogyókat!
_________________________________________

6. Keress valakit, aki sokat rajzolt a szünetben!
_________________________________________

7. Keress valakit, aki ellátogatott egy temetõbe!
_________________________________________

Miért szeretjük ezt a feladattípust?

A személyes élmény megosztásának lehetõsége moti-
váló.

Sokféle témakör, tananyag gyakorlásához alkalmas.
Könnyen variálható, bõvíthetõ.

Személyre, csoportra vagy aktuális problémára szab-
ható gyakorlóanyag.

Elõsegíti az egymásra hangolódást, egymás megisme-
rését.

A gyerekek saját ötleteit is használjuk fel! Készítsünk
olyan játékot, amelynek minden mondatát õk találták ki!

2. Nemrég tanultuk 
– keresd a természetben!
Harmadik-negyedik osztályban próbáltuk ki az alábbi

feladatot, az Erdõ címû környezetismeret anyag össze-
foglalása idején. A játékhoz szükséges az elõzetes isme-
retanyag. Tapasztalatunk szerint a kisiskolásoknak ak-
kor is nehéz e tantárgy szakkifejezéseit használniuk, ha
már elegendõ információval rendelkeznek az adott té-
mában. Ezt is gyakorolhatják ezzel a játékkal, miközben
a megtanult ismereteiket alkalmazzák.

A játék résztvevõi felkészülnek: némán elolvassák és
értelmezik a kártyán lévõ szavakat. 

A gyereknek kiosztandó „névjegykártyák”: 

1. Keress valakit, aki lágy szárú!
_________________________________________

2. Keress valakit, aki cserje!
_________________________________________

3. Keress valakit, aki szélmegporzású!
_________________________________________

4. Keress valakit, aki se nem növény, se nem állat!
_________________________________________

5. Keress valakit, aki rovar!
_________________________________________

6. Keress valakit, aki emlõs!
_________________________________________

7. Keress valakit, aki madár!
_________________________________________

8. Keress valakit, aki növényevõ!
_________________________________________

hóvirág ibolya gyöngyvirág
bükkfa erdei fenyõ tölgyfa

vadszeder mogyoró som
nagy õzlábgomba erdõszéli csiperke légyölõ galóca

hõscincér gyapjas lepke rózsabogár
szarvasbogár erdei egér róka

mókus sün gímszarvas
uhu csuszka kakukk

héja
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Érdekesebbé válik a játék, ha a résztvevõk elõre nem
látják társaik céduláját. Elõször is, ha messzirõl látom, ki
kicsoda, oda sem kell hozzá lépnem, hogy tisztázzam ve-
le, lágy szárú-e, másodszor: jókat lehet azon mulatni, ha
pl. megkérdezem a gímszarvastól, hogy õ vajon cserje-e?

Megoldás:

1. hóvirág, ibolya, gyöngyvirág

2. vadszeder, mogyoró, som

3. tölgyfa, bükkfa, erdei fenyõ, mogyoró

4. nagy õzlábgomba, erdõszéli csiperke, légyölõ galóca

5. hõscincér, gyapjas lepke, rózsabogár, szarvasbogár

6. erdei egér, róka, mókus, sün, gímszarvas

7. uhu, csuszka, kakukk, héja

8. hõscincér, gyapjas lepke, erdei egér, gímszarvas,
szarvasbogár, rózsabogár

Miért szeretjük ezt a feladattípust?

A megtanult gyûjtõfogalmak korrekt használatát gya-
koroltatja.

Fejleszti a figyelemkoncentrációt.
Pontosságot, alaposságot kíván a játékosoktól.
A tanult ismereteket játszva alkalmazzuk.
Gyerekek közti vitát, egymás tényekkel való meggyõ-

zését gyakoroltatja. 
Jókedvre derít.

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

Felhasznált források
Szövegértés-szövegalkotás, Kompetenciafejlesztõ fel-

adatbank tanítóknak
Raabe-Klett, Budapest
Gabnai Katalin: Drámajátékok
Tankönyvkiadó, Budapest, 1987
Tóth Beatrix: Anyanyelvi kompetenciák élményköz-

pontú fejlesztése
ELTE TÓFK, Budapest, 2003

Szeptember végén Óbudán nyitotta meg kapuit a
játszani és felfedezni szeretõ kicsik és nagyok elõtt a
megújult 5000 m2-es Csodák Palotája. A 21 éves tu-
dományos szórakoztatóközpont több mint 250 meg-
tapogatható, elforgatható, megmászható és kipró-
bálható játékkal, 8 nagy témaegységgel – Természet
mûhelye, Tudósok csarnoka, Mágneses mezõ, Ûrál-
lomás, Születés világa, Illúziók, Newton almáskert-
je, Logikai megálló – 5D, 9D és Körmozival, látvá-
nyos science show-kal várja a családokat, zsúrozó-
kat, gyerekcsoportokat.

A kis baglyocskákkal jelzett Csipet Csopa fantá-
zianevû útvonalunkat kifejezetten kisgyermekek
számára alkottuk meg. Az útvonalat olyan eszközök
alkotják, melyek élvezetes, önfeledt szórakozást
nyújtanak, sõt fejlesztik különbözõ képességeiket is.

A science show-k közül a Buborék show-t vagy a
Mesébõl tudomány címût ajánljuk. Laborfoglal-
kozásainkon az ovisok maguk is kis kémikus-, fizi-
kussegédekké válhatnak. A gyerekek minden fog-
lalkozás során létrehoznak egy-egy hazavihetõ em-
léket. A kicsiknek 5 különbözõ, kb. 45 perces foglal-
kozást ajánlunk: Mágneskaland, Cikázó villámok,
megrázó élmények, Színek világa, Kémcsõ Jenõ és
barátai a laborban, Mit rejt a tejes doboz?

A Csopa a születésnapjukat ünneplõ gyerekek-
nek is ideális játszótér. 

Várjuk önöket szeretettel a Csopában.

Bõvebb információ programjainkról, 
attrakcióinkról, akcióinkról:

www.csopa.hu.

! ! !
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Az iskolai tehetséggondozás elsõ, talán legfontosabb
mozzanata, hogy megbízhatóan azonosítsa a tehetséget.
A tehetségazonosítás egyik módja a megfigyelés. Megfi-
gyelhetjük a tanulók kognitív jellemzõit: ide tartozik a
kreativitás és a különbözõ (gardneri) képességterületek.
Az affektív jellemzõiket, mint a motiváció vagy az érdek-
lõdési terület, valamint a hátrányos helyzetûeknél a te-
hetségre utaló jeleket.

Jelen írásomban egy projektnapról és egy szülõknek a
gyerekek által rendezett vetélkedõrõl lesz szó. Mindkét
program során alkalom adódott tanulóim megfigyelésére.

Minden tanító törekszik arra, hogy a jeles napokat, vi-
lágnapokat iskolai kereteken belül is, de legalább osz-
tálykereteken belül megtartsák. A közismertebb ünne-
pekre – Mikulás, karácsony, húsvét – a tanórákon már
hetekkel elõtte elkezdõdik a készülõdés. De hogyan tud-
juk megünnepelni a magyar kultúra napját? Már a máso-
dikos gyerekek is annyit tudnak, hisz olvasókönyvükben
szerepel a Himnusz, hogy Kölcsey Ferenc január 22-én
írta e versét, s ehhez a dátumhoz köthetõ a Magyar Kul-
túra Napja. 

Kolléganõm erre a napra osztályában Ki mit tud?-ot
szervezett. Ez az ötlet inspirált engem a késõbb hagyo-
mánnyá váló projektnapunk elindításához. 

A Magyar Kultúra Napjára tervezett projektnapra ja-
nuár elején megkezdtük a készülõdést. Olyan témákkal
készültek a gyerekek, ami õket a legjobban érdekli. Bár-
milyen témában – sport, zene, állatok – lehetett kiselõ-
adást, bemutatót készíteni. Egy kikötés volt csak, hogy
magyar vonatkozású legyen. Otthon, a szülõ segítségével
is lehetett alkotni, de az iskolában – tanítótól, könyvtá-
rostól – is kapott segítséget, ötletet, amelyik gyermek ezt
igényelte.

A kérés az volt, hogy próbálják meg saját szavaikkal
elmondani a kiselõadást. Csodaszép tablók készültek,
három-négy gyermek már ekkor ppt-t készített. Sajnos
volt, akinek szülei elkészítették a ppt-t, de a gyermek
még felolvasni sem tudta a szöveget. De azok voltak töb-
ben, akik szüleik segítségével készítették a bemutatóju-
kat, közben tanulták a technikát, az elkészítés lépéseit.
Egy gyermek pedig teljesen önállóan alkotta meg a be-
mutatóját. Egy kislány még zenét is hozott hozzá ked-
venc elõadójától, Szalóki Ágitól, s mivel ez a Balaton cí-
mû szám volt, ezért az egyik dián saját rajza szerepelt a
Balatonról.

Január 22-én délelõtt az elõadásokat a témák szerint
sorrendbe raktuk, majd egymásnak elõadták a gyerekek.
A projekt mindenképp hasznos volt, hisz megtanultak a
gyerekek kiállni társaik elé, beszélhettek kedvenc témá-
jukról, mi pedig megismerhettük érdeklõdési területü-
ket. Osztálytársaik pedig a tananyagon felül kaptak ér-
dekes ismereteket társaiktól. Ekkor még osztálykereten
belül zajlott ez a projektnap. 

Harmadik osztályban kibõvítettük a helyszínt: dél-
utánra szerveztük az elõadásokat, melyre meghívtuk a
szülõket is. Ekkor már sokan ppt-vel készültek, pedig az
órarendjükben nem szerepelt az informatika tantárgy.
Mindig személyes vallomással indult az elõadás, miért
ezt a témát választották. Néhány példa és kivitelezési
mód következik a felsorolásban: 

Tablók, egyéb kivitelezés, PPT-bemutatók, személyes
kötõdésû témák: 

• Magyar puli – felmosórongyból készült a szemlélte-
tés.

• Eötvös József gitármûvészrõl egy papírgitáron volt a
szöveg. Ez a fiú gitározott, azért választotta ezt.

• Bartók Béla – az elõadás végén a kislány eljátszotta
Bartók Mikrokozmosz címû sorozatának egyik darabját.

• A rákosi viperáról.
• Csukás Istvánról.
• Lovakról – a kislány lovagolni jár, innen a kötõdés.
• Gombák – ez a gyermek sokat jár kirándulni, termé-

szeti érdeklõdésû.
• Pécsi autóversenyzõrõl, Michelisz Norbertrõl.
• Eötvös Loránd fizikusról készült ppt, kísérlettel

szemléltetve, citromokkal stb. 
• Ybl-díjas építész apa munkásságának bemutatása, a

tervezési folyamatba való betekintés (természetesen szü-
lõi segítséggel).

• Természettudományi szakkönyv szerzõ fizikus nagy-
papa témájának bemutatása a gyerekek életkori sajátos-
ságának megfelelõen.

• Szobrászmûvész nagypapa szobrainak bemutatása.
• Angster orgona – pécsi kötõdés miatt, valamint a

kislány orgonálni tanult.
• Dzsudzsák Balázsról – ez a fiú focizik, édesapja foci-

edzõ.
• Magyar vizsla – a kislánynak is vizslája van.
• Masat – elsõ magyar építésû mûholdról tartott elõadás

alatt a tanuló maketten mutatta be az elmondottakat.

Híres magyarok 
– magyar hírességek
– avagy az iskolai tehetségazonosítás 
lehetséges színterei

Oszoli-Pap Márta
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• Az év madara – a természet iránt érdeklõdõ tanuló
elõadása.

• Magyar operett – itt is belehallgattunk magyar
operettrészletekbe. 

• Balatoni halakról tartott elõadásnál a horgászbot ré-
szeit, annak funkcióit is megismerhettük.

A tehetségazonosítás egyik módja a megfigyelés. A
gyerekeket megfigyelhetjük a témaválasztásuk által, a
felkészülésükben, a produktum kivitelezésében, az elõ-
adásuk közben, hogyan tudják összefogni, átadni mon-
dandójukat.

Fontos, hogy mindezt a szülõk is lássák. A gyermekü-
ket iskolai környezetben, valamint a társaik között is. A
gyerekek is rutint szerezhetnek a technika (távirányító)
kezelésében, gondolataik közzétételében. Társaiktól
megkaphatják a figyelmet, megtapasztalhatják az össze-
tartás érzését, a segítségnyújtást. 

Negyedikre már mindenki ppt-vel készült, pedig nem
volt követelmény. Egyre érdekesebb témákat találtak a
gyerekek, mélyebbre ástak érdeklõdési területükben.
Megfigyelhetõ volt, ki választott évente más témát, illet-
ve ki mélyült el az érdeklõdési területében. A tananyag-
hoz kapcsolódóan gazdagította tudását, vagy inkább a
tananyagban nem szereplõ témát választott. 

A bemutatóra szintén meghívtuk a szülõket is, immár
hagyománnyá vált osztályunkban a Magyar Kultúra
Napjának e formában történõ megünneplése.

Második programunk a gyerekek által szüleiknek szer-
vezett vetélkedõ volt. 

A szülõknek szóló vetélkedõt lehet a projektnap kör-
nyékére is tenni. (Mi a hagyományos karácsonyi mûso-
runkat váltottuk ki vele).

A tévébõl ismert Magyarország, szeretlek! vetélkedõ
feladatai közül választottam ki párat. Ezeket alakítottuk
át, kerestünk feladatokat a gyerekekkel a negyedikes
tankönyvekbõl. Már hetekkel korábban nekiálltunk az
ötletelésnek, keresgélésnek. Összeállt a feladatsor –

ezekrõl részletesen a feladatoknál olvashatunk –, átgon-
doltuk a technikai részét is a programnak, kiküldtük a
meghívókat. Elérkezett a nagy nap. Forralt bort készítet-
tünk, teát, megterítettünk a gyerekekkel, berendeztük a
termet. Süteményt a szülõk hoztak erre az alkalomra. 

A délutánt közös játékkal kezdtük. Osztályunkban
évek óta hagyomány, hogy minden hónap utolsó pénte-
kén délután a hónap születésnaposait ünnepeljük, s ez
alkalomból a délután játékkal telik. Mindig tanulunk új
játékot is, ismételjük a régebbieket is, illetve a gyerekek
is kérhetnek játékot. Cél a közösségépítés, önismeret,
memória, kreativitás fejlesztése, játékigény kielégítése.

1. kép Az elõkészületek, a játék

Ezen a karácsony elõtti délutánon a vállalkozó kedvû
szülõkkel is játszottunk a fent említett játékokból párat.
Nagy öröm volt a gyerekeknek és a szülõknek együtt ját-
szani. A gyerekek arcán a bennfentesség büszkeségének
öröme látszott.

Ezután következett a vetélkedõ. A szülõk két csapat-
ba rendezõdtek: anyukák és apukák csapata. Volt egy-
két szülõ, aki nézõközönség volt inkább, vagy a kistest-
vérre vigyázott közben. A zsûrit a gyerekek képviselték.
Mivel közösen állítottuk össze elõzetesen a feladatokat,
így tudták a menetet (elõttük volt azért a forgatókönyv),
a pontozást is megbeszéltük, s egyes feladatoknál a
megoldókulcs is náluk volt. Kezdõdhetett a játék!

I. feladat: Vaktérkép
Az elsõ feladatnál a gyerekek olvasták fel a városról

szóló leírást. Ezután a szülõknek az elõttük lévõ vaktér-
képen be kellett jelölni, majd megnevezni a leírásból fel-
ismert várost. 

2. kép A zsûri az elsõ feladat felolvasása közben

Reflexió: a két várost is közösen választottuk ki a gye-
rekekkel.  

Olvasásból a történelmi témájú olvasmányok (Múlt-
idézõ fejezet) alapján a két kijelölt szövegrész évszámait
szintén tudtuk kapcsolni a már megismert évszámokhoz,
idõben el tudtuk helyezni. 
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Környezetismeretbõl a térképen való tájékozódás, a
térképismeret tananyag. Így az elõzetes keresgélés köz-
ben alkalmazták a tanultakat a gyerekek. Az ellenõrzést
is a gyerekekbõl álló zsûri végezte, majd értékelte a tér-
kép segítségével a még elfogadható jelölést.

II. feladat a Licitálás volt. Ebben a feladatban egy
kérdésre általuk adott helyes válaszok számát kell a csa-
patoknak megtippelniük. A gyerekek közül valaki felol-
vasta a feladatot, a két csapat rövid gondolkodási idõt
kapott – 1 perc –, majd amelyik csapat a nagyobb számot
mondta, azé a csapaté volt a válaszadás lehetõsége. Ez-
után következett a kérdés: 

Az aradi vértanúknak kilenc különbözõ keresztneve volt.
Hányat tudtok ezek közül felsorolni egy perc alatt? (A csapa-
ton belül sorban mond mindenki egyet.)

Magyarország nemzeti parkjai közül hányat tudtok meg-
nevezni egy perc alatt? (A csapaton belül sorban mond min-
denki egyet.) 

3. kép A licit megbeszélése

Reflexió: negyedikben mindkettõ tananyag. Az össze-
állítás során a gyerekek gyûjtötték ki a vértanúk kereszt-
neveit. Környezetismeretbõl pedig egy egész témakör
foglalkozik a nemzeti parkokkal. Magyarország térképén
is el tudják helyezni ezeket, helyesírásukat is gyakorolják
a feladat összeállítás során. Ellenõrzéskor – zsûritagként
– szintén mélyül a tudásuk.

III. feladat: Zenefelismerés. A szellemi feladatok
után egy kis lazító feladat következett. Az osztály tanuló-
inak többsége 2009-es születésû volt. Így olyan könnyû-
zenéket kerestem felismerésre, mely ehhez az évhez köt-
hetõ, ekkor játszották sokat a rádióban. Ennek célja a
szülõkben a nosztalgia érzésének elõhívása volt. Mivel
elég jól ismertem a szülõket a közös kirándulásokról,
igyekeztem olyan zenéket választani, melyeket nagy va-
lószínûséggel felismernek. Elõadót és címet kértünk.
Minden csapat asztalán volt egy kis csengõ, aki elõször
jelzett rajta, övé volt a válaszadás elsõbbsége. A gyerekek
figyelték ezt is, majd a megoldókulcs alapján pipálták és
pontozták a jó megoldást. 

4. kép Zenefelismerés

Reflexió: olyan jól sikerültek ezek a zenei bejátszások,
hogy az apukák csapatában volt, aki az elsõ akkordokból
rájött a dal címére.

IV. feladat: Egyperces activity – körülírással. Az ol-
vasókönyv Múltidézõ címû fejezetének olvasmányaiból a
gyerekek kigyûjtötték a feltalálók, híres magyarok neve-
it, az Ezerarcú Magyarország olvasmányaiból pedig a hun-
garikumokat. Ezeket a neveket, szavakat (begépelve, ki-
nyomtatva) tartalmazó kis papírkártyákat betettük egy
kalapba. A kiválasztott csapattagnak egy perc alatt mi-
nél több szót kell körülírással elmagyaráznia a csapatá-
nak. Minden jó megoldás egy pontot ért. Utána követke-
zett a másik csapat. 

5. kép: Activity

Reflexió: a kigyûjtés során a tanulók megtanultak szö-
vegben célzottan keresni, rendszerezni a tanult ismere-
teket. A gyûjtõmunka lehetõséget adott a nevek, szavak
memorizálására. A szülõ általi bemutatás során példát
láthattak, hallhattak egy-egy szó vagy név körülírására.

V. feladat: Szóbeszéd. Két rövidebb olvasmányt vá-
lasztottunk ki a gyerekekkel az olvasókönyvbõl. Olyano-
kat kerestünk, melyekben sok „hívó szó” van. A megje-
lölendõ szavakat is együtt kerestük. Itt érveltek, egyez-
kedtek egymással is, hogy melyek legyenek ezek. Mi a
Gombfoci története (Mozaik 177. o.) és a Verhetetlen cso-
dalóról (Mozaik 171.o.) szóló olvasmányokat választot-
tuk ki. 

Az elsõ ember felolvassa, addig a többiek fejhallgató-
val zenét hallgatnak, majd a 2. ember emlékezetbõl to-
vábbmondja a 3-nak, õ pedig a 4. csapattagnak. A ki-
emelt szavaknak benne kell lenni az elmondásban. A di-
gitális táblán (háttal a játékosoknak) kivetítettük a szö-
veget. 

Reflexió: az est folyamán mi ezt kihagytuk, mert a ki-
sebb testvéreknek, illetve a tanulók közül, akik csak né-
zõk voltak, már hosszú volt a vetélkedõ. Egy mozgalmas
feladattal zártuk a játékot. 

VI. feladat: Villámkérdések – „Bomba” Ehhez a kér-
déseket szinte mindegyik tankönyvet átlapozva állítot-
ták össze a tanulók. Mindenki írt pár kérdést a válaszával
együtt, majd ezek közül választottuk a vetélkedõn sze-
replõket. Nálunk nem doboz ment körbe a játékosok kö-
zött, hanem egy másik játékban (Tic, tac, bumm…) talál-
ható „bombát” adogattak egymásnak a körben álló játé-
kosok. A kör közepén a játékvezetõ olvassa a kérdése-
ket. A játékosok mögött egy-egy tanuló állt, akik figyel-
tek a jó válaszokra, és számolták a pontokat. Akinél csör-
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gött a bomba, az kiesett. Ha volt még kérdés, ment kör-
be tovább a bomba. 

Reflexió: itt a gyerekeknek elõre tudniuk kellett a vá-
laszokat, hogy számolni tudják a pontokat, hisz a csapa-
tok vegyesen álltak egymás mellett.  

Összegzés: Az elõkészületek, a tervezés, feladatok ki-
választása mind együttmûködést várt el az osztály tagjai-
tól. Kezdeményezõkészséget, rugalmasságot, megfelelõ
érvelést kívánt a tanulóktól. A már elsajátított anyagban
való tájékozódás mellett a még nem tanult leckékben va-
ló keresés közben fejlõdött a keresõ olvasási techniká-
juk. Ráláthattak az összefüggésekre, a tantárgyi integrá-
cióra – még ha ez bennük nem is tudatosodott így. Össze-
kovácsolta az osztályt a közös feladat, a szülõk elõtti ti-
toktartás izgalma. Észrevétlenül ismételtek, tanultak. 

A vetélkedõ alatt megfigyelhették szüleiket játék köz-
ben. Sok nevetés kísérte a vetélkedést. Zsûriként pedig
megtapasztalhatták, mennyi mindenre kell figyelni az ér-
tékelésnél. 

A szülõk is nagyon jól érezték magukat. Jó volt látni
rajtuk az izgalmat, amit nemcsak a játék öröme adott,
hanem az is, hogy gyermekeik elõtt számot kellett adni-
uk tudásukról. 

A komplex program elérte célját: a gyerekek játszva
tanultak, játszottak, együtt voltak a családok. 

6. kép A két csapat

Irodalom:
Fölvári Erika: Olvasókönyv 4. osztály, Mozaik Kiadó,

Budapest, 2007.
Csókási Andrásné Czegléd Anna, Horváth Andrásné

Szabó Emõke, Jamrik Kiss Edit dr., Mészárosné Balogh
Ágnes: Környezetünk titkai 1–2. osztály, Mozaik Kiadó,
Budapest

Dr. Balogh László, Bolló Csaba János, dr. Dávid Imre,
Tóth László, Tóth Tamás: A pedagógusok, szülõk
együttmûködése és a kollégiumok szerepe a tehetségfej-
lesztésben Géniusz Könyvek, Tehetségkönyvtár, 2014.

! ! !

Kormos Rebeka–dr. Deák-Zsótér Boglárka

Meseösvény – környezeti 
nevelés mesével és játékkal

A népmesék ereje
Valljuk és tapasztaljuk, hogy a mese eszköz lehet a szü-

lõ és a pedagógus mindennapi életében. Ez jelentheti
egy-egy tudás átadásának lehetõségét, képességek, kész-
ségek fejlesztését vagy jellembeli útmutatást, egy-egy
helyzetben való viszonyulás tanulságainak levonását. Az
idei évben dolgoztuk ki a Meseösvény koncepciót, amely
elsõsorban alsó tagozatos gyermekek és tanítóik számára
volt elérhetõ. Több száz kisiskolás látogatott el a prog-
ramra, így sok-sok tapasztalatot sikerült gyûjtenünk,
amelyek mentén jövõre még tovább finomíthatunk a
módszertanon.

A Meseösvény helyszíne 
és koncepciója

A 19. századi hagyományos paraszti élet tárgyait be-
mutató Ócsai Tájház a természeti és épített környezet
metszésében, az ócsai Öregfaluban található. A szom-
szédságban áll az Árpád-kori, premontrei bazilika, amely
hazánk egyik legjobb állapotban fennmaradt 13. századi
épülete. 

A terület mai arcát a természet és az ember közösen
alakította. A vizes, lápos élõhely, a rétek, gyepek meg-
annyi érdekességet és gazdag élõvilágot tárnak az érdek-
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lõdõk elé. Ezen a csodálatos he-
lyen, a népmese adta keretek
között született meg a Meseös-
vény, amelyet a Pompás Napok
szakmai csapata tervezett meg.
Számos terület szakembereit
vontuk be az elõkésztés hónap-
jaiban. Környezeti nevelõk, bi-
ológusok, erdészek, pedagógu-
sok, népi mesemondók gondos
munkája alakította a progra-
mot. A cél az óvodás és kisisko-
lás korosztály számára ideális,

mesei világ ötvözése a környezeti neveléssel.
Hagyományos, élõszavas mesemondó alkalmainkon a

hiteles forrásból származó mesei szüzsé – a mese történe-
tének váza – a meghatározó, amely minden modernkori
hatás ellenére is vonzó az óvodás és kisiskolás korosz-
tályok számra, meghatározó stílusjegyeivel együtt.

Szeptember 30. Benedek Elek születésnapja, amelyet
2005-óta egyben a Magyar Népmese Napjaként is je-
gyeznek. A kezdeményezéshez évrõl évre egyre több in-
tézmény, pedagógus és szülõ csatlakozik. A Pompás Na-
pok mesélõivel, néptáncosaival, kézmûves mestereivel
több mint 5 éve ünnepeljük meg ezt a napot – évente át-
lagosan 650 gyermek részvételével. A Meseösvény prog-
ramhoz is ez a jeles nap szolgált kiindulópontként.

2017. szeptember végén az eddigi, beltéri interaktív
mesejáték, élõszavas mesemondás után, a természetbe
vittük ki a mesét, és környezeti neveléssel kötöttük ösz-
sze. Az új helyszín nagy kihívást jelentett számunkra. A
mesemondók és a mesehõsök a pillanatnyi élmények fel-
dolgozása mellett (pl.: a közelben õzike fülelt a bozót-
ban) irányított figyelemmel biztosították az új tudás-
anyagot a részt vevõ gyermekek számára.

Az õszi napéjegyenlõség határozta meg a bevont nép-
mesei elemek körét. A középpontban ez alkalommal nem
egy konkrét népmese megelevenítése állt, hanem a köz-
ismert mesei elemekre és mesei szerkezetekre támasz-
kodtunk. E program megalkotásakor további fontos
szempont volt az intézményi keretek adta idõinterval-
lum, a csoportok létszáma és az életkori sajátosságok.
Amikor egy-egy mesealkalmat tervezünk – és nem volt
ez másképpen a Meseösvény tervezése során sem –, ki-
emelkedõ szerepet kap a többoldalú megerõsítés. A me-
sébe olyan játékokat, dalokat és mondókákat szövünk,
amelyek a vizuális, auditív, taktilis és kinesztetikus érzé-
kelés által segítik az élményszerû megélést.

Az elindulás
Történetünk kezdetét a mesei károkozás adta, ame-

lyet az õszi napéjegyenlõséghez köthettünk.
Az évszakok változásának rendjérõl beszélgetve kide-

rült, hogy a megszokott rend felborult, mert: „Nagy baj
történt! Eltûntek a csillagok, a Hold és a Nap az égrõl” –
mondta a gyerekeknek, az Ócsai Tájház portáján õket
fogadó gazdasszony. Párbeszédes formában együtt talál-
tuk ki, hogy vajon mi is történhetett és mit lehet ilyenkor
tenni. Itt ismerkedtek meg a gyerekek azzal a kísérõvel,

aki túravezetõként, de jelen helyzetben mesehõsként
(pásztorlegény, szorgos leány, serény szolgáló stb. szere-
pében) az úton végigvezette õket. A bevont fogalmak (a
paraszti épületek tájolása, kétbeltelkes településszerke-
zet, tájidegen fajok, vizes lápok és rétek) így kerültek
megemlítésre és magyarázatra. 

A kifejezések a program
során mindig élményekhez
kapcsoltan kerültek vissza-
idézésre.

A mesei, rögzült szövegek
közül a köszönés volt az a tar-
talom, amely minden inter-
akciónál, vagyis mesei talál-
kozásnál visszatérõ, biztos
elemként szerepelt. Szabá-
lyait, nyelvi formáit még az
induláskor tisztáztuk, és az út
során a gyerekcsoportok –
szükség szerint a mesehõsök
segítségével – alkalmazták

azokat. Mielõtt kiléptek volna a Tájház területérõl, ha-
muban sült pogácsát kapott mindenki, miközben a ke-
mencéhez kapcsolódó eszközökkel, tevékenységekkel is-
merkedtek. A pogácsát a Nénnye – meseszereplõ – való-
di kemencében sütötte meg a gyerekek számára. Portája
volt a Meseösvény elsõ állomása. A hamuban sült po-
gácsán kívül a gyerekek jó szót és áldást is kaptak útra-
valóul.

A meseösvény állomásai

Elindulva az útvonalon, elõször a Juhásszal találkoz-
tak a település határában. Itt a behajtás, a számadás és
pásztorélet fogalmaival ismerkedtek meg.

A területen elõforduló három vadonélõ állatról (sikló,
zöld küllõ, mezei nyúl) szintén sokat megtudhattak a
gyerekek. Játékos formában ezeknek az állatoknak a ké-
pét kellett megkeresniük a védõsáv magas füvei között.
Miközben az állatokat keresték, hogy hogy nem, a csilla-
gokat is itt találták meg. A Juhász elbeszélése alapján ki-
derült számukra, hogy a háromfejû sárkány volt, aki elra-
bolta az égitesteket, valamint egy királylányt is. Búcsúzó-
ul azt is megtudhatták: „Amott a laposon találtok egy fü-
vesasszonyt, aki igen nagy tudású. Õ bizonyosan meg tudja
mondani, merre van a sárkány”.

Torony iránt elõre!

Tájidegen sárkány ellen

Adjon isten!
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A mesehõs a banduko-
lás közben a lágy szárú és
fás szárú növényekrõl és az
eléjük táruló turjánvidék-
rõl mesélt. Kiemelten az
útifûvet mutatta be. E nö-
vény gyakorlati hasznáról
nemcsak beszélt, hanem az
„Áspis kerekes” kezdetû
mondókával és kézben va-
ló játékkal élményszerûvé
tette az új információt a
résztvevõk számára.

„Áspis kerekes,
Utifüves leveles.
Bíbola, bíbola,
paccs-paccs-paccs.”

Amikor megérkeztek a harmadik állomásra, a füves-
asszony mindenrõl kikérdezte a csapatokat, visszaismé-
teltetve az addig elõkerült fogalmakat. Tudásukért és a
hírekért cserébe varázslatos altatóvizet és ébresztõvizet
adott nekik. Ha a sárkányra az utuk során rátalálnak, le-
gyen mivel ártalmatlanítani azt a félelmetes teremt-
ményt. Ezek mellett az üstjében eddig rejtegetett Holdat
is a gyerekeknek adta, meghagyva, hogy az útjukba kerü-
lõ Ágasháznál a mindenség fonalára fûzzék vissza, hogy
ezáltal az égitestek a helyükre visszakerülhessenek. De
addig még egy feladatuk biztosan lesz, mégpedig az, hogy
a királykisasszonyt, akit szintén a sárkány ragadott el,
örök álmából felébresszék.

Innen a túra már visszafelé vezetett a Meseösvény ki-
indulópontjához. A mesehõs a nyílt területen való tájé-
kozódásra és megfigyelésekre, a természetben való he-
lyes magatartásra sarkallta a gyerekeket. Ilyen módon
felfedezték a „ficfa” ágai között imbolygó sárkányt, akit
egy ügyes, bátor fiú az altatóvízzel örök álomba szenderí-
tett. Az ébresztõvíz pedig, minden bajra való praktika-
ként élesztette fel a királylányt. A királylány nyoszolyája
alól elõkerült a Nap is.

A tájházegyütteshez tartozó Ágasház portáján a javas-
asszony várta a gyerekcsoportot. Ez az épület a népi épí-
tészet egyik utolsó jellegzetes épületeként maradt fenn a
településen. Nevét a jól látható, a falon kívül futó ágas-
fáról kapta, ami a szelemengerendát tartja.

A kis mesehõsök hosszú útjukról megérkeztek hát az
utolsó állomásra. A Javasasszony háza – mint záró hely-
szín – a mesés úton gyûjtött tapasztalatoknak összegzõje-
ként is szolgált, valamint a mesei konfliktus feloldása-
ként az égitestek visszahelyezése is itt történt meg. A Ja-
vasasszony egyik feladata volt, hogy játékos formában,
kötetlenül kérdezze ki a gyerekeket a megszerzett tudás-
anyagról: az állatokról, a növényekrõl, a történetrõl.

Foglalkozásaink lényeges eleme a „mese a mesében”,
amely a résztvevõk számára ad lehetõséget, hogy saját re-
leváns vagy részben kapcsolódó élményeiket megoszt-
hassák a közösséggel. Amennyiben erre a nebulók élén-
ken reagálnak, biztosak lehetünk benne, hogy együtt él-
nek az eseményekkel, figyelnek, vagy éppen további fi-
gyelemre vágynak. Erre a Meseösvény lebonyolításánál
ezen az állomáson adtunk lehetõséget.

Az utolsó próbákat ki-
állták, tudásukról számot
adtak a gyerekek, így elég
ügyesnek bizonyultak,
hogy a Napot, a Holdat és
a csillagokat maguk te-
gyék vissza a mindenség
fonalára.

Az égitestek visszahe-
lyezése után a Javasasz-
szonnyal közösen egy
naphívogató dalt is el-
énekeltek, kezüket szét-
tárva, az ég felé fordulva
kérték a napot:

„Süss ki napocska,
Itt apád, itt anyád,
Sót törünk, borsot törünk,
Tökkel harangozunk.”

A Meseösvény minden pontján találkoztak a csopor-
tok eszközökkel, megfogható, megszagolható tárgyakkal
és növényekkel. A végén pedig egy eszközös-mozgásos
játékkal búcsúztunk tõlük.

Miért fontos ezeket a játékokat játszani? Fejlesztik a
hallást, beszédészlelést, az auditív és a kinesztetikus em-
lékezetet is. Továbbá fejlesztik a beszédkészséget, gyara-
pítják a szókincset.

Áspis, kerekes…

Ágasház portája

Az utolsó próba

Nap, Hold, csillagok
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Nehézségekbe ütközhet eszközöket beilleszteni egy-
egy játékba, mesébe, de megéri a fáradtságot. A nagyobb

helyigény, vagy az eszközök
ki- és bepakolásával járó ké-
nyelmetlenség ellenére az esz-
közök használata segít kon-
centrálni, a gyermekek köny-
nyebben tartják figyelmüket.
Így volt ez az Ágasházból ki-
vezetõ utolsó próbánál is. Pár-
huzamosan, egymástól körül-
belül 1-1 méter távolságra le-
fektettünk vastagabb és hosz-
szabb faágakat a fûbe. Ezeken
kellett átugrálni páros lábbal,
ütemes mondókázás kíséreté-
ben:

„Levendula ágastul,
Ugorj egyet párostul,
Azért szedtem egyszer meggyet,
Hogy velem is ugorj egyet.”

Még a hosszú sétaút ellenére is kielégítetlen maradt a
gyerekek mozgásigénye, így volt, aki ezt a próbát három-
szor vagy négyszer is „kiállta”. Néhány perc alatt saját
szabályokat, újszerû megoldásokat találtak ki: egy lábon,
két lábon, párban, vagy akár hárman összekapaszkodva
is ugrották át az ágakat.

A legügyesebb csoportoknak még maradt némi ele-
mózsiája a tarisznyában, így azt elfogyasztva, kis pihenés
után mentek vissza az iskolába.

A programon a gyermekek 2 órát tartózkodtak, amelybõl
a Meseösvény 60 percet vett igénybe. A csoportok 3 tan-
órányi idõt töltöttek intézményen kívül, ugyanakkor sok-
sok ismeretet tanultak, számos élménnyel gazdagodtak.

A többoldalú megerõsítés
fontossága

A dalokkal, mondókákkal, mozgással a meseszereplõk
– a képzeletben és valóságban megteremtett térben –
olyan élményeket hívtak életre, amelyek a többoldalú
megerõsítés eszközeivel képességeket, készségeket fej-
lesztenek. Tudást gyarapítanak, megszámlálhatatlan
életterületet és tudományt is bevonnak egy-egy mesei je-
lenetbe. A gyerekek nem zökkennek ki, inkább megerõ-
sítést kapnak a tanult új ismerethez vagy történethez, hi-
szen hallják-látják, mozgásukon keresztül megélik azt.

Mesébõl tapasztalati tudás
A hagyományos gondolkodásmód ilyen formán való

bemutatása, empirikus tudássá érlelése, fontos küldetés
számunkra. A bemutatott program kapcsán a mese leg-
fõbb üzenetét adta vissza az egyik kisfiú, aki azt mondta:
„Az volt a legjobb, hogy mindenre találtunk megoldást, mert
mindenki segített, akivel csak találkoztunk. Ahogy a mesében
szokott lenni, minden jó lett a végére, és sok új dolgot tanul-
tunk az ösvényen.” 

A népmesével kapcsolatos tapasztalásaink mind arra
engednek következtetni, amit dr. Kádár Annamária is

megfogalmaz a mesepszichológia területérõl: „A mesei vi-
lágban mindig rend van, és a gyermek ugyanerre vágyik a sa-
ját életében is: egyértelmû és kiszámítható dolgokra.” Ebben
érezzük legmélyebb erejét népmeséinknek, ami tovább
erõsíthetõ a népi kultúra más területeinek bevonásával,
úgy mint népzene, népi játékok, tárgyalkotás. A Pompás
Napok módszertanában ezek komplex rendszert alkot-
nak, és sokéves tapasztalat alapján elmondhatjuk, hogy a
módszer folyamatos finomítás mellett nagyon jól illeszt-
hetõ a mai gyermekek gondolkodásához is. Hagyománya-
ink a mai modern kor embere számára is szórakozást, ta-
nítást, érzelmeinek széles körû megélését adják. Több év-
százados szokásaink biztosítják az életre való nevelést,
mégpedig a belenevelõdés eszközével, amely differenciál-
tan az egyén befogadóképességéhez igazodik. Ezért vall-
juk, hogy lehetséges a nevelés játékkal, mesével.

Módszertani összeállításaink, képzéseink a népmese,
népi játékok és tárgyalkotó tevékenységek hármasára
épülnek, mindig központba helyezve a gyermeket, mint
individuumot és mint a közösség tagját.

A témában olvasni és írni vágyó kol-
légákat várunk szeretettel a pompas-
napok.blog.hu oldalon, amelyet nyitott
szakmai fórumként kezelünk.

A cikkben közzétett fényképeket
Peer Réka készítette.

Ugorj egyet párostul!

KIRÁNDULJON A CSERKESZÕLÕI

JJuurrttaa  ttáábboorrbbaa!!
Kellemes környezetben várjuk a diákokat és felnõtteket
az EGÉSZ ÉVBEN ÜZEMELÕ, 140 férõhelyes, padlófû-
téssel ellátott, komfortos jurtákból álló gyermek- és ifjú-
sági szálláshelyre. 
Kiválóan alkalmas erdei táborokra, edzõtáborokra,
osztály- és csoportkirándulásokra, csapatépítõ tré-
ningekre, pihenésre, üdülésre.
Kézmûves foglalkozások, elõadások, karaoke, für-
dõzés és egyéb más választható programok
színesítik az itt töltött élményt.

Kérje ajánlatunkat
az alábbi elérhetõségeken:

Telefon: +36 (70) 434-1848
e-mail: jurta@cserkeszolo.hu

web: www.cserkejurtatabor.hu

! ! !
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Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy az elmúlt
XX. század közepén születtem, szüleim ennek legelején,
gyermekeim az utolsó harmadában, sõt unokáim is a XX.
század gyermekei. Így „kollektíve” koronatanúi vagyunk
ennek az évszázadnak, s így kötelességem elmesélni
mindazt, amit átéltem, tanultam, megismertem azok-
nak, akik – a jelenlévõk – a század utolsó hónapjaiban
voltak szerencsések megszületni.

Ezt a századot egy svéd tanítónõ a „Gyermek évszáza-
dának” jövendölte. Ma már látjuk, ebbõl a boldog utópi-
ából sok minden nem valósult meg, vagy durvábban:
nem sok valósult meg (háborúk, pusztítások, kegyetlen-
kedések, kiszolgáltatottság stb. õrzik a század nyomait).
De egy képzeletbeli bírósági tárgyaláson „enyhítõ körül-
ményként” vallom – egyetemben az átadott mintegy 300
kötet szerzõi és hõsei nevében, hogy a modern gyermek-
irodalom kialakulása mégiscsak összefügg a századdal.

Gondoljunk bele! A XIX. századi gyerekeket a német
rémtörténettel, Struwel Péterrel ijesztgették, azt gon-
dolván, hogy ez nevelésnek is jó: a kis Péter minden rosz-
szasága után halálosan megbûnhõdik. De a kedvelt
olasz/orosz mesehõs, Pinocchio/Burattino2 is, bár szere-
tetre méltó fabábú, mégiscsak rosszaságai miatt lesz ne-
vezetes: hazugsága után megnõ az orra, elcsavarog az is-
kolából, szembetalálkozik félelmetes szörnyekkel stb.
Forgó bácsi Rontó Pálja is rosszasága után (!) válik jó if-
júvá. Az amerikai Metta „Komisz kölke” (mi Karinthy
zseniális fordításából ismerjük) tán az elsõ, akit éppen-
séggel rosszasága miatt kedvelünk. Vagy még inkább
Mark Twain hõse, Tom Sawyer jelképezi a fordulatot:
minden vásottságával együtt, sõt ennek köszönhetõen
lesz a regény igazán „pozitív” hõse. S a világnak ezen a –
kelet-európai oldalán – keletkezett ifjúsági regények hõ-
sei (Pétya és Gavrik a Távolban egy fehér vitorlában, Ti-
mur és Zsenya a Timur és csapatában) arról lesznek ne-
vezetesek, hogy õk igazítják helyre a felnõttek által el-
rontott világot.

A gyûjtemény része, tán legrégebbi darabja a Florence
Montgomery regénye, a Gyerekszív rejtelmei arról neve-

zetes, hogy apám kapta nagyapámtól, õ gyakran ajánlot-
ta nekem olvasásra, bár máig nem sikerült elolvasnom
túlzott érzelmessége miatt, gyerekeim Janikovszkyn és
Lázár Ervinen nevelkedtek, gyakran színpadon nézve-
elõadva a történeteket. Egy másik nemzedékközi regény-
hõs könyvei sorakoznak a polcon: Mackó Muki, Sebõk
Zsigmond remek hõse, a retyezáti földesúr derûs történe-
teit a család több tagja olvasta és firkálta össze. Ma már
tudjuk, hogy Dörmögõ Dömötör (akibõl 1957-ben fo-
lyóiratcím-adó lett) ugyanaz a hõs, csak az író kiadót
váltva új nevet kellett keressen a kedves hõsnek. Én még
azt is tudom, hogy Mackó Muki csintalan unokája még
egyszer életre kelt, 1945, a háború után. Gergely Márta,
az akkor fiatal írónõ (késõbb igen népszerû lányregény, a
Szöszi, majd emlékezetes Brunszvik Terézrõl szóló re-
gény írója) élete alkonyán a modern pedagógiát népsze-
rûsítõ – tanítójelölteknek bátran ajánlható – Sanyi és a
Többsincs osztály szerzõje3, szóval a háború utáni lelke-
sültségben alkotó fiatal írónõ regényének címe:
Zebulonból Mackó lesz, s a regény arról szól, hogy az új-
jáépítésben Zebulon lelkes építõvé válik, mondhatni, a
„forradalmi munkásosztály” integráns tagja.

Ha már a háborús éveknél tartunk – ez, a második vi-
lágháború minden szörnyûségével valóban cáfolni lát-
szik az Ellen Key-i jövendölést. A gyerekkoruktól, éle-
tüktõl fosztottak meg milliónyi gyereket Európa-szerte.
Ennek a korszaknak kiemelkedõ írója a varsói-treblinkai
mártír, Janusz Korczak. Regényének hõse I. Matykó ki-
rály képzeletbeli birodalmában a gyermeki jogok tisztele-
te az állam talpköve. Nem véletlen tehát, hogy a háború
után mennyien reménykedtek egy új világban. Hárs
László tetralógiát írt errõl a korról, ahol az angyalföldi
bérház gyerekbandája tagjai (behajlított mutatóujjuk
volt a titkos jelük) vesznek részt az ország újjászületésé-
ben. Daluk emlékezetes, ez a regény címe is:

Majd a gyerekek
Majd a gyerekek, majd a fiúk, lányok
Összefognak, s felépítik az egész világot

A negyedik kötetben (Mi is voltunk gyerekek) 1945-
ben úttörõcsapatot hoznak létre a gyerekek, s vezetõjük,
Piri néni az utolsó percben rémül meg: mégsem a „Toldi-

Trencsényi László

Példabeszéd a Tanítóképzõben
XXI. századi olvasóknak 
a gyermekirodalomról1

1 Abból az alkalomból, hogy családi gyerekkönyvgyûjteményünket
Erdei Kalács Gyûjtemény néven megõrzésre átvette az ELTE Taní-
tó és Óvóképzõ Kar Könyvtára 2017. november 15-én.

2 Lám, már ez is egy megfejtendõ rejtvény a mai fiataloknak, miért
kellett klasszikus gyermekirodalmi mûveket annak idején átírni
„szovjetre” (az említett mû mellett így járt Lofting Doktor Doolitle-
je is, belõle Doktor Ajbolit, azaz Doktor Hûdefáy lett).

3 Mint ahogy a progresszív, humánus, gyermekközpontú, sõt egyene-
sen inkluzív pedagógia elõhírnöke volt Nagy Katalinnak Intõköny-
vem története vagy Halasi Mária Utolsó padban-ja.
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sok” nyerik a május elsejei felvonulási szépségversenyt,
hiszen hiába van rajtuk a fõvárosra pottyant háborús ej-
tõernyõk selymébõl kék zubbony és fehér nyakkendõ, az
egyik mezítlábas, a másikon ócska bakancs, a harmadi-
kon lakkcipõ… A gyerekek hamar feltalálják magukat.
Ha csak ez a gond?! Lekerülnek a cipõk a lábakról, s a
mezítlábas úttörõk vágják ki a marsot a pesti flaszteron.
Az író tán nem is gondolta, hogy e – sokáig tankönyvben
is szerepelt – történet mennyire jelképes: arról szólt, hogy
a „létezõ szocializmus” idejének egyenlõsége „lefelé”
egyenlõsítette a társadalom tagjait.

Errõl a korról fontos történeteink vannak. Ki tudja
még, hogy Ránki György–Károlyi Amy „gyerekoperájá-
ra” (Pomádé király új ruhája) azért jártak a nézõk töme-
gesen, mert a hiú császár meztelenségében az ötvenes
évek diktátorát nevethették, csúfolhatták ki. S az a tör-
ténet is ide tartozik, hogy ugyanezen idõk buta meseelle-
nes – mondván: idealista világnézetet képviselnek a me-
sék! – kultúrpolitikája olvadván (Nagy Imre-kormány-

program) végre újra írhattak mesét a legjobb kortárs ma-
gyar írók, s Új mesekönyv címen reprezentatív kötetben
ki is adhatta a Móra Kiadó.

Térjünk vidámabb vidékekre: megannyi kutya talál-
kozója szervezhetõ meg a gyerekirodalom klasszikusai-
ból. Bogáncs, Kastanka, Maszat, Mázli, Dzsip, Jónás és
sorolhatnánk! Vagy itt van a másik rejtvény: ki is az a
„Gézamalac”? Ez bizony Weöres Bóbitájának hõse, a tün-
dér, aki „szárnyat igéz a malacra”, de az egyszeri gyerekek
egybeolvasták a két utolsó szót.

Végül a felavatott gyûjtemény elnevezésérõl. Erdei
Kalács Gyûjtemény. A cím édesanyámnak, Petrolay
Margitnak meséjét idézi. A mesebeli erdei nagyapótól
mindig ajándékot vár unokája. A mese mellé a nagyapó
olyan kalácsot hoz „madárlátta ajándékként”, amit ka-
landos úton egy medvétõl szerzett. Az unoka boldogan
harap a kalácsba, s az elsõ falat után felkiált:

– Ez nagyon finom! Olyan az íze, mintha a mi nagy-
anyókánk sütötte volna!

! ! !

Gulyás Ágnes

Amikor az ember új osztályt kap, nemcsak a gyerekekkel köti össze a
mindennapjait, hanem családjukkal is. Tulajdonképpen családtaggá vá-
lunk az elkövetkezõ évekre. Idén új osztályt kaptam. Gondoltam, ha
már családtag leszek, szeretném megnézni, hová költözöm be ezekre az
évekre… Voltam már családot látogatni, de a mi iskolánkban valameny-
nyi család meglátogatása nem volt szokás. Többnyire csak a „nehéz”
gyerekek családját érintette.

A családlátogatás
mérföldkõ

Amikor az én fiam elsõs lett,
iskolájában bevett gyakorlat volt, hogy a tanítók leen-

dõ elsõseik családját meglátogatják. Szülõként örültem
ennek, úgy éreztem, tanítója tényleg meg akarja ismerni
a gyerekemet, nyilván azért, hogy úgy tanítsa, úgy szóljon
hozzá, ahogy az a fiamnak legjobb. Fontosnak találta,
hogy megismerje leendõ tanítványának a családját, ab-
ban bízott, hogy így könnyebben megérti majd a gyermek
viselkedésének mozgatórugóit is. Egyszerûen úgy is
mondhatnám, hogy engem megtisztelt a látogatásával.
Ki is alakult a bizalom köztünk. Bizalom nélkül pedig egy

pedagógus olyan, mint az a hajós, akinek kifogták a sze-
let a vitorlájából! 

Az elsõ pillanattól kezdve törekednünk kell a bizalmi
légkör kialakítására. Szülõként ez nekem nagyon fontos
volt, hiszen minden értelemben a legnagyobb kincsemet
bíztam a tanítóra. Amikor a gyermekeim iskolába kerül-
tek, nekem ez volt a legnehezebb. Rábízni õket valakire,
aki nem én vagyok. Persze már az óvodában is így volt, de
ott nem kellett teljesíteni, megfelelni, talán ezért van ál-
talában kevesebb konfliktus az óvoda és a gyerek, az óvo-
da és a gyerek szülei között.
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A családlátogatás mérföldkõ lehet a gyerek, a tanítók
és a szülõk életében, kapcsolatuk alakulásában. Már ak-
kor, amikor a fiam tanítója nálunk járt, elhatároztam,
hogy én is kipróbálom! Hiszen ez nekem, pedagógusnak
is jó. Egészen másként tekintek rájuk, ha láttam õket sa-
ját közegükben, beszélhettem a szüleikkel. Õk ismerik
legjobban a gyerekeiket, erõsségeiket, hiányaikat, vá-
gyaikat.

Mennyivel könnyebb a gyermekhez a kulcsot megta-
lálni, ha nem nekem kell az elsõ „kulcstól” az utolsóig
(már ahány kulcs a rendelkezésemre áll) valamennyit
végigpróbálnom!

Persze a szülõ mindig elfogult, késõbb (úgy hiszem) ez
okozza a legtöbb konfliktust a szülõk és a pedagógusok
között. Ezért hatalmas a felelõsségem abban, miként éli
meg a gyermek és a család az iskolakezdést.

Az elsõ szülõi értekezleten
elmondtam ezt a szándékomat, de elõrebocsátot-

tam, nem szeretnék tolakodni. Nem leltározni men-
nék, hanem érdekel a gyerek kuckója, fészke, és felten-
nék néhány kérdést a terhességgel, születéssel, a gyer-
mek fejlõdésével, az óvodába való beilleszkedésével
kapcsolatban. Persze minderrõl beszélhetünk az isko-
lában is, ha nekik így szimpatikusabb. A szülõkben
partnerekre találtam, és a naptáram szeptemberre, ok-
tóberre megtelt. Nagyon örültem, hogy nem zárkózott
el senki sem.

Mielõtt elindultam az elsõ családhoz, kikértem a ,,rá-
hangolódásban” járatos kolléganõm tanácsát, aki meg-
osztotta velem tapasztalatait.

Azután kinyitottam a szívemet
és nekiindultam. A szülõk nagyon izgatottan vártak.

A legtöbb helyen az apák is szabaddá tették magukat a
látogatás idejére. A gyerekek – mondanom sem kell – iz-
gatottan fogadtak.

Volt, ahol a gyerekszobát ismertem meg elõbb, másutt
a beszélgetéssel kezdtünk. A sorrendet a pillanat diktál-
ta. Jó volt megismerni a kedvenc játékokat, emlékeket,
amelyekkel a gyerekek szívesen büszkélkedtek. Érdekes
volt nézni, hallgatni, ahogy meséltek, ahogy a szülõk me-
séltették õket, esetleg helyettük mondták el a története-
ket. Komolyabb beszélgetésre ott ültünk le, ahol javasol-
ták: nappaliban, étkezõben, konyhában. Ha a szülõk
akarták, maradhatott a gyerek is, ha valamit nélküle
akartak elmesélni, akkor kicsit magunkra hagyott. A leg-
kíváncsibban azt hallgatták a lurkók, amikor arról ér-
deklõdtem a szüleiktõl, hogyan ismerkedtek meg, ho-
gyan szerettek egymásba.

Olyan jó volt nézni a szülõk arcát! Mi is érdekeljük a
tanítót? A kérdést nem vették tolakodásnak, magam
sem annak szántam. A hétköznapok sodrásában hajla-
mosak elfelejteni, hogy mi, szülõk vagyunk a család
alapja. A szülõk kapcsolatának kell igazán jól mûköd-
nie ahhoz, hogy a család érzelmileg biztos alapokon
álljon.

Beszélgettünk a várandóság idejérõl, a szülésrõl, a
gyermek fejlõdésének fõbb jellemzõirõl.

Érdekelt, mennyire volt izgõ-mozgó? Mászott-e négy-
kézláb? Megtanult-e hintázni, kerékpározni? Kérdeztem
õket az óvodába, esetleg bölcsõdébe kerülés tapasztala-

tairól. Érdekelt, milyenek voltak a ,,reggelek”. Hogyan
élték meg bölcsõdébe, óvodába érkezve az elszakadást a
gyerekek és hogyan a szülõk?

Kértem, meséljenek arról, hogyan látták gyermekük
beilleszkedését az óvodai csoportba. Ahol testvér is van,
ott a testvérkapcsolatokról is beszélgettünk.

Kíváncsi voltam, vágyott-e a gyermek iskolába? Mit
hallott a tanulásról tõlük vagy másoktól? Ha röviden jel-
lemezniük kellene, mit mondanának róla?

Mit várnak az iskolától és mit tõlem, a tanítótól?
Ez volt a vezérfonal, persze, ha úgy adódott, kitértünk

másra is.

A beszélgetések tele voltak
számomra hasznos információval, és mindkét részrõl

sokféle érzelemmel. Valakinek a terhesség, valakinek a
szülés, másnak a csecsemõkor vagy az óvoda tartogatott
valamit, amire a szülõk nehéz szívvel emlékeztek vissza.
Voltak meglepõ és vidám történetek is.

Csak néhány ezek közül:
– Enikõrõl elmondták, hogy nagyon szeretett volna

még oviban maradni, és bár ezt õk is szerették volna, az
intézmény mégis ragaszkodott ahhoz, hogy iskolába jöj-
jön.

– Andiról megtudtam, hogy szerelme Tapsi Hapsi, és
a szülei szerint olyan, mint egy elvarázsolt királylány.

– Zoli, ha zaklatott, úgy tud legjobban megnyugodni,
ha átölelve ringatja az anyukája. 

– Vince hajókat tervez és épít legóból. Nagy rajongója
az errõl szóló mûsoroknak. 

– Attilát még nagyon „kicsinek” tartják az iskolához. 
– Tomi a nõvérére példaképként tekint. 
– Csilláék hamarosan átköltöznek az új házba, ahol

Csillának végre külön szobája lesz. Most 2 kisebb testvé-
rével alszik egy szobában.

– Zsigmond koraszülött volt. Nagycsoportban fejezte
be a fejlesztõtornát. Ez hetente négy-öt alkalommal napi
2 óra kemény munkát jelentett. 

– Viktória anyukájának új kapcsolatával a már meglé-
võ bátyja mellé még 3 tesót kapott. Remekül megvan-
nak, de akadnak konfliktusok az új élethelyzetet illetõ-
en. Apukájával rendszeresen találkozik.

A látogatások után sokkal közelebb éreztem magam a
gyerekekhez. Néhány nevelési helyzetben rengeteg idõt
takarítottam meg magamnak. Kevesebb volt a ,,zsákut-
ca”, hisz volt már egy ,,útvonalterv” a fejemben róluk.
Hamarabb ráéreztem a ,,szeretetnyelvükre” is. Köny-
nyebb volt rájuk hangolódni.

Sokkal közelebb éreztem magam a szülõkhöz. Éreztem
a bizalmukat, és a személyes találkozással – remélhetõleg
– enyhíteni tudtam az õ szorongásaikat is.

Hálás vagyok,
hogy a bizalmukba fogadtak, feltártak elõttem vala-

mennyit az életükbõl. Sokan örömeiket, szorongásaikat,
legféltettebb érzéseiket.

Ha olyan szülõkkel találkoztam volna, akik idegen-
kednek a családlátogatástól, akkor csak azokhoz men-
tem volna, akik ehhez hozzájárultak, és megértõen pró-
báltam volna mondani a többi szülõnek, hogy szóljanak,
ha esetleg késõbb szívesen látnának õk is.
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Lassan félév már eltelt a tanévbõl. Mindenkinek jutott öröm,
gond, esetleg bánat is a munka során. Ahhoz, hogy minden-
nap örömmel, kíváncsisággal, tenni akarással lépjünk tanít-
ványaink elé, nem csak pihenten, felkészülten kell az iskolába
érkeznünk, de a munkahelyi légkörnek is megfelelõnek kell
lennie. Igen, közérzetünk alakulásában nagy szerepe van a
légkörnek. Mit is értünk ezen?

A munkahelyi légkört talán az írja le a legjobban, hogy a
munkatársak mennyire lelkesen érkeznek be az iskolába, az-
az készek a nap feladataira, váratlan helyzeteire, nyitottak a
tanulók, de a kollégáik felé is. Ebben persze a jó munkatársi
kapcsolatnak döntõ szerepe van, elengedhetetlenek a nyílt,
õszinte szavak, a szeretetteljes gesztusok.

Ugyanakkor azt is világosan látnunk kell, hogy a környe-
zet nagyban befolyásolja munkakedvünket és a munkánk
eredményét is. Ez meghatározza a nevelõ-, oktatómunkánk
hatékonyságát. Nézetem szerint – s ezzel a kollégák zöme is
egyetért – kiemelten fontos, hogy jó munkahelyi légkör ural-
kodjék. Természetesen a munkahelyi légkört befolyásolja a
dolgozók leterheltsége, a munkatársak közti együttmûködés
megléte vagy hiánya és a konfliktusok száma, valamint fontos
a vezetõ stílusa, viselkedése, a juttatások mértéke, továbbá a
munkakörnyezet (berendezés, megvilágítás, zsúfolt elhelye-
zés stb.) is. Mindezek együtt eredményezhetik azt, hogy a pe-
dagógusok, de szélesítsük ki a kört, az iskola valamennyi dol-
gozója pozitívan, tettre készen érkezzen a munkahelyére, ahol
élete jelentõs részét eltölti.

Történt egyszer a fõváros egyik igazán nagy és jó hírû isko-
lájában – a tanárok körülbelül nyolcvanan voltak –, hogy a
közösség magja azt vette észre, hogy a kellemes baráti beszél-
getések, az egymásra figyelés ellaposodott. Fáradtan járt-kelt
mindenki az iskolában, természetesen a munkájukat tovább-
ra is jó színvonalon látták el, de az öröm, hogy találkoznak,
vagy a komolyabb munkamegbeszélések eltûntek. Sõt, a ha-
gyományos névnapi köszöntésekre sem igazán lehetett moz-
gósítani az embereket, pedig ennek nagy hagyománya volt.
Egyszerûen elfáradtak volna a kollégák, vagy már nem tud-
nak egymásnak újat mondani? Volt kolléga, aki ezt a nézetet
vallotta, mások a gondot abban látták, hogy a tanárok nem
fogalmazták meg maguk számára a közös célt. Néhányan,
akik nosztalgiával gondoltak vissza a korábbi kellemes mun-
katársi kapcsolatokra, összedugták a fejüket, miként lehetne
a fásult közösséget felrázni. S született egy ötlet, amely kez-
detben csak néhány munkatárs érdeklõdését keltette fel, majd
fokozatosan mindenki bekapcsolódott. A rajztanár kolléganõ
javasolta, hogy a tanári szoba pihenõsarkába, ahol kényel-
mes fotelek sorakoztak, tegyenek ki egy nagy kosárba sok-sok
színes fonalat és kötõtût, s az a tanár, akinek lukasórája van

és kedve is, folytassa az általa megkezdett sálat. „Ez a közös
sálunk lesz!” – mondta lelkesítésként. December elsõ napján
a munkába érkezõk ott látták a kosarat, a megkezdett sálat és
egy levelet, amelyben a közös munkára hívták a kollégákat.

Az elsõ napokban csak a beavatottak ültek a pihenõsarok-
ba. De ha a kötésnek kezdtek, akkor más kolléga is odatelepe-
dett, s a kézimunkázó kollégával beszélgettek. A sál egyre
hosszabb és hosszabb, valamint tarkább lett, a kollégák pedig
újra beszélgettek. Mindenki tudta, hogy ezt a sálat – éppen a
hossza miatt – képtelenség lesz felvenni, de megszületett a
„beszélgetõsál”, mert ezt a nevet kapta a közös alkotás. A té-
li szünet elõtti utolsó tanítási napon befejezõdött a közös kö-
tés, a hossza a 12 métert is meghaladta. Ám nem ez volt az ér-
dekes, sokkal inkább az, hogy a tanári közösség visszatalált
régi önmagához. Megint érdeklõdõk voltak, megtalálták is-
mét a közös nyelvet. Újból örömmel indult minden reggel, a
légkör megváltozott.

A következõ történetek is a légkörrõl szólnak. 

Egy iskola mûködése
Kriszti most kezdte az elsõ osztályt. Mint minden gye-

rek, nagy izgalommal készült az iskolai életre. Volt sejté-
se arról, milyen lehet az elsõ osztály, hiszen három évvel
idõsebb bátyja, Máté sokat mesélt az ott folyó életrõl, sõt
Kriszti több iskolai programon is jelen volt vendégként.
A nyár így nagy-nagy várakozással telt. Amikor az édes-
anya egy augusztusi napon bejelentette, hogy a délutánt
az iskolai felszerelések beszerzésével töltik, hát az maga
volt a csoda. Egy fantasztikus táskát választott, melynek
sok-sok zsebe volt, s a beszerzett tolltartó is leírhatatla-
nul szépnek bizonyult. Augusztus utolsó hete nagyon-
nagyon lassan telt. Még visszavárták Krisztit az óvodába,
de a család úgy döntött, hogy megoldják az otthoni fel-
ügyeletet. A nagymama vigyázott mindkét gyerekre. 

Végre eljött a tanévnyitó napja. Kriszti az izgalomtól
már korán keltette a családot. Attól félt, hogy lemarad-
nak a nagy eseményrõl. Komoly szülõi türelemre volt
szükség, hogy megértse Kriszti, ha korábban érkeznek az
iskolához, attól még nem kezdõdik el az elsõsök köszön-
tése. A két gyerek ünnepi öltözéke kifogástalan volt. A
megadott idõpontban érkeztek az iskolához. Máté elkö-
szönt a szüleitõl, s otthonosan indult a megszokott tan-
terme felé. Az új gyerekeket, az elsõsöket a leendõ taní-
tók az iskola aulájában várták. A kicsik egy része bátor-
talanul kereste a helyét, alig-alig akarta az édesanyja ke-
zét elengedni. Krisztiben egy csepp szorongás sem volt.

Csillag Ferenc Párhuzamos történetek
A nevelés eredményei, esetleges kudarcai
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Zsuzsa néni, a leendõ elsõs tanító néni maga köré gyûj-
tötte a tanítványait. Nehezen, de sikerült a huszonnégy
gyereket sorba állítania. A szülõk a sor végén álltak. Így
vonultak ki az iskola udvarára, ahol az elsõs gyerekek le-
ülhettek. Az ünnepség nagyon szép volt. A nagyobb gye-
rekek verset mondtak, énekeltek, s egy rövid beszédben
az igazgató néni is üdvözölte az új tanítványokat. Mind-
ezek után elkezdõdött a munka. A gyerekek osztályon-
ként felvonultak a tantermekbe. 

Zsuzsa néni nyugalommal, sok-sok kedvességgel ve-
zette a tanítványait. Azt ígérte, hogy még a délelõtt fo-
lyamán a teljes iskolát körbejárja a gyerekekkel, megmu-
tatja a különleges, az érdekes helyeket. 

– Elõbb azonban megkeressük mindenkinek a helyét! Min-
denkinek olyan helyet választunk, ahol kényelmesen ülhet, jól
lát, tehát kiválóan tud majd dolgozni.

Bizony jó darabig tartott, míg Zsuzsa néni minden gyere-
kének a helyét meglelte. Kriszti, miután egészséges, nyurga
kislány volt, a harmadik sorba került, közel az ablakhoz.
Szomszédja Regina lett, egy kedves, mosolygós kislány. És
eljött a pillanat, amikor a gyerekek felnyithatták a táskái-
kat, s elõvehették a kincseiket; a füzeteket, a tolltartót és
minden egyebet. Ez nem kevés hanggal járt. Zsuzsa néni
nem csitította a gyerekeket, jól tudta, ezeknek az eszkö-
zöknek különös jelentõsége van az elsõsök életében. Né-
hány perccel késõbb elcsitultak a gyerekek, s elkezdõ-
dött a munka. Zsuzsa néni minden utasítását úgy adta,
hogy az egyértelmû, követhetõ volt. Figyelni kellett rá. 

Kriszti számára a nap legérdekesebb mozzanata az is-
kola körbesétálása volt. Látta, hogy a bátyja melyik te-
remben tanul, megtudta, hol van a tornaterem, s az is vi-
lágossá vált számára, hol fognak ebédelni. A nap végén
az elsõs gyerekek szülei izgatottan várakoztak az iskola
kapujában. Zsuzsa néni a reggeli derûvel, biztató mosoly-
lyal a következõ szavak kíséretében adta át a gyerekeket: 

– Csodás volt az elsõ nap. Minden gyerek figyelmes volt,
igazi iskolás módjára viselkedett. Öröm lesz a közös munka!

Ezek a mondatok erõsítették a szülõk és a tanító kap-
csolatát. 

Kriszti hazafelé menet a következõket mondta az édes-
anyjának: 

– Ez az iskola nagyon jó dolog! Zsuzsa néni nagyon ked-
ves. Alig várom, hogy holnap legyen!

Megnyugtató volt e szavakat hallani.
Körülbelül három héttel az iskolakezdés után egy reg-

gelen Zsuzsa néni helyett egy másik tanító fogadta a gye-
rekeket. A kicsik nem tudták mire vélni a változást. Az
elsõ órát indító csöngetés után a vendégtanító a követ-
kezõ szavakat intézte a gyerekekhez: 

– Erzsi néni a nevem, Zsuzsa néni helyett én folytatom a
tanításotokat. 

A kíváncsi Lea váratlanul megszólalt: 
– És Zsuzsa néni mikor jön vissza? 
– Kicsim, a tanító néni nem jön vissza, én tanítalak tovább

benneteket. 
Erzsi néni sokkal idõsebb volt elõdjénél. Tudta, hogy

mit akar elérni. Az elsõsök megszokták Zsuzsa néni min-
dig biztató tekintetét, mosolygó arcát. Már az elsõ órák-
ban feltûnt Erzsi néni komor tekintete. Utasításai csak
úgy pattogtak:

– Vedd elõ, töltsd ki, gondolkodj, pontosabban dolgozz…
– és így tovább.

Ahogy az õszi napfény már ritkán sütött be a tanterem
ablakán, úgy Erzsi néni tekintete is egyre komorabbá
vált. A gyerekek a tanító utasításait rendre követték, de
már kevésbé dolgoztak örömmel. Tették a dolgukat,
mert ezt mindenki elvárta tõlük, de a természetes kíván-
csiság már nem hajtotta õket. 

Október elsõ napjaiban Erzsi néni szülõi értekezletére
minden anyuka elment. A szülõk egyike, aki a jól tájéko-
zottak körébe tartozott, még a folyosón arról referált a je-
lenlévõknek, hogy Zsuzsa néni a pedagóguspályát felcse-
rélte egy jobban fizetõ munkára. Erzsi néni korrekt tájé-
koztatót tartott. Zsuzsa néni távozásának okáról nem
szólt. Mindenki számára világossá vált, hogy Erzsi néni a
tanítói szakma minden apró fogását pontosan ismeri, ám
távolságtartó, kissé rideg viselkedése falat húz a gyere-
kek és a pedagógus közé. Többen úgy gondolták, a tan-
anyag elsajátításában nem lesz hiány. Ez megnyugtató
volt. 

És eljött november elsõ napja. Erzsi néni pedig nem
várta a gyerekeket. Ott volt azonban az egyik ismert ta-
nító néni és a következõket mondta: 

– Gyerekek, ne vetkõzzetek le! Alkossatok 6-6 fõs csopor-
tokat. Ma vendégek lesztek más-más osztályokban, mert Er-
zsi néni elment az iskolából. 

A kis elsõsök nem is igazán értették, mit mond a taní-
tó néni. Néhány perccel késõbb a kisebb csoportok be-
vonultak a kijelölt osztályokba. 

Kriszti az egyik harmadikos osztályba került. A tanító
néni a vendégeket leültette, feladatokat jelölt ki szá-
mukra. Maga pedig a harmadikosaival dolgozott. Az el-
sõsök jól-rosszul elég rövid idõ alatt megoldották a fel-
adatokat, majd a kikészített lapokra rajzolhattak. A fel-
adatok értékelésére nem került sor, pedig a kicsik arra
nagyon számítottak. Abból keveset értettek, amit a na-
gyobbak csináltak. Leginkább az énekóra tetszett nekik,
mert ott együtt énekeltek a nagyobbakkal, de tény, hogy
ez a nap elég unalmasan telt el már csak azért is, mert a
tanító soha rájuk sem tekintett. Hamar elfáradtak, s alig
várták, hogy ennek a különös tanítási napnak vége
legyen. 

Kriszti az anyjának beszámolt a történtekrõl. 
– Biztos holnapra már lesz új tanító nénitek – mondta bi-

zonytalanul az anya. 
– Anya, de ez így nem jó. Zsuzsa néni pótolhatatlan. 
– Kislányom, hidd el, valami megoldást majd találnak a

problémára!
– Nem ilyennek képzeltem az iskolát, a tanulást! Miért

van az, hogy Máténak mindig is Ági néni volt a tanító nénije,
nekünk meg nincs ilyen tanítónk? 

– Krisztikém, nem tudom, reméljük, minden rendezõdik. 
Ez a beszélgetés nem nyugtatta meg a kislányt. 
Másnap Piroska néni vezette a foglalkozást. Elmond-

ta, hogy mindennap más és más tanító néni fogja a gyere-
keket tanítani. Öt nap, öt tanító, hát ez nem sok remény-
nyel töltötte el a gyerekeket. A beszámolót meghallva, az
anyukák úgy döntöttek, megkeresik az igazgatónõt, s
megpróbálnak tájékozódni, illetve megoldást találni a
problémára. 

Az igazgató készségesen fogadta a szülõi küldöttséget,
s jelezte, hogy mindkét tanító egyik napról a másikra
mondott fel, még lehetõséget sem hagytak arra, hogy a
problémát hatékonyan orvosolja az iskola.
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– Most is hirdetéseket adunk fel, mindenféle baráti, kolle-
giális csatornákat veszünk igénybe, hogy tanítót keressünk,
de ez ma szinte lehetetlen. Egy kis türelmet kérünk. 

– Igazgató asszony, a gyerekeink most indultak el az isko-
lában. Az nincs rendjén, hogy tanító nélkül, öt felnõtt elvárá-
saihoz igazodva tanuljanak olvasni, számolni, írni.

– Értsék meg, nincs tanító, aki tanév közben átszerzõdne
hozzánk!

– Így arra kényszerülünk – mondta az egyik szülõ –, hogy
iskolát váltsunk! A gyerekek fejlõdése, érdeke ezt kívánja!

Az igazgatóval történt találkozó nem hozott ered-
ményt. Továbbra is a hétfõ Piroska nénié, a keddet Ica
néni viszi és így tovább. A gyerekek egyre zaklatottab-
bak, bizonytalanok, már nem élvezik az iskolát, pedig a
helyettesítõ tanítók szeretettel fordulnak feléjük. Min-
denki tudja, hogy ez nem jó megoldás. 

December elsõ napjaiban három gyereket a szülõk át-
vittek a kerület egy távolabbi iskolájába. Az osztály lét-
száma vészesen csökken. 

Kriszti szülei is azon gondolkodnak, hogy a félév zárá-
sát követõen új iskolát keresnek. A döntésüket nehezen
hozzák meg, mert Máté nagyon jól érzi magát a nevezett
iskolában, Ági néni negyedik éve kiválóan tanítja a gye-
rekeket, s igazi közösséget formált. Kriszti iskolai életérõl
mindez nem mondható el. A kislány már kevéssé érdek-
lõdik az iskolai dolgok iránt. Szinte alig kap dicséretet, s
lassan-lassan motiválatlanná válik. Tehát lépni kell!

Munkaerõhiány idõszakában különösen nehéz az is-
kolavezetõ feladata. Vajon az ilyen megoldás eredmé-
nyes? Mit visz tovább a 6-7 éves gyerek? Az elsõsök meg-
határozó élményeiket ekkor szerzik. A negatív élmény is
beépül, személyiséget alakít. A vezetõi döntéshozatalkor
ezt is érdemes figyelembe venni!

Korai felelõsségvállalás
A családokban mindenkinek megvan a maga felelõs-

sége. Ebben nõ fel a gyermek, megéli, késõbb látja és tu-
datosul is benne, hogy az édesanyja, az édesapja milyen
feladatokat lát el a családi életben. A felelõsségvállalás
megteremtése a felnõttvilág feladata. A gyerekek egy ré-
sze igen hamar szeretné ezt a felelõsséget magára vállal-
ni. A nevelésben sok-sok türelemmel, személyes példa-
mutatással lehet eljutni a tényleges felelõsség elsajátítá-
sáig. Az iskolás gyermek már felelõs a tanulásért, a rábí-
zott értékekért, a kiosztott feladatok maradéktalan el-
végzéséért. A felnõtteknek pedig rendszeresen kell érté-
kelni a gyerekek felelõsségteljes cselekedeteit. A nyílt,
õszinte kapcsolatokba belefér egy-egy negatív észrevétel
megfogalmazása, de a dicséretnek is helye van. 

Bori harmadikos kislány, egy ötgyerekes család legidõ-
sebb tagja. A két legkisebb gyerekkel az anyuka otthon
van. Ábel a középsõ gyerek, õ óvodás, Eszter már iskolás,
idén kezdte el az elsõ osztályt. A szülõk is nagycsaládból
érkeztek. Az édesapának hat, míg az anyának négy test-
vére van. 

Ahogy Bori nõtt, úgy egyre több feladatot kapott ott-
hon. Amikor Ábel megszületett, akkor az édesanya el-
mondta a nagylányának, Borinak, hogy több dologban is
számít a segítségére. 

– Tudod, most te leszel anya jobbkeze. Ügyes vagy, s rád
fogok bízni olyan feladatokat, amelyekben segíthetsz. Mit

szólnál ahhoz, ha te terítenél minden ebédnél és vacsoránál?
Tudom, hogy nem éred fel a szekrényt, én mindent lerakok a
konyhapultra, te pedig szépen szétrakod az asztalon. Válla-
lod ezt a munkát? 

Bori lelkesedése határtalan volt. Ügyesen, körültekin-
tõen végezte a feladatát. A dicséret pedig nem maradt el.

Bori pedig egyre több dologba kapcsolódott be, de a
családi feladatok soha nem mentek a játék rovására.
Édesanyja törekedett arra, ha Bori elmélyült játékban
volt, akkor ne adjon neki munkát. S ahogy Bori örege-
dett, s a család is gyarapodott, úgy a feladatok elosztásá-
ban is változás állt be. Eszter átvette Bori néhány családi
munkáját, de úgy, hogy kezdetben õ irányította a húgát.
És az az idõ is elérkezett, hogy a közeli játszótérre Bori,
Eszter és Ábel együtt mehettek le. A két kisebb gyerek
természetesnek vette, hogy Bori felnõttként viselkedik.
Ábel, aki élénk gyerek, s olykor-olykor a családi szabá-
lyokat felrúgja, ha Bori felügyeletére volt bízva, soha nem
tért el az elõzetes megállapodástól. Hogyan érte el mind-
ezt Bori, azt nem igazán lehet tudni, az tény, hogy ragyo-
gó pedagógiai érzékkel van megáldva, és ehhez mérhe-
tetlen türelem és szeretet párosul. 

Szeptember a családi élet átszervezését hozta. Julcsi
csupán négy hónapos, s teljes egészében lefoglalja az
édesanya minden percét. Az iskolára készülve az édes-
anya ismét leült a gyerekekkel beszélni. 

– Bori, Eszter, kezdõdik az iskola. Eszter, az iskolába Bo-
rival együtt fogtok menni, neki kell rád vigyáznia. Tudod,
kétszer is át kell mennetek forgalmas úton. Az elsõ átjárónál
van lámpa, ez könnyíti a dolgot, a második saroknál azonban
nagyon kell figyelnetek. Eszter, megfogod Bori kezét? 

– Nem lesz ezzel probléma – reagált azonnal Bori –, Esz-
ter már nagy, s tudja, hogyan kell közlekedni. Ott leszek min-
dig vele. 

– De anya, mi Borival nagyon megértjük egymást! Ne is
félts bennünket!

Az édesanya biztos volt abban, hogy a két gyerek köz-
lekedésében nem lesz semmi gond. 

Bori azonban tartogatott meglepetést az anyja számá-
ra is. Október közepe táján – egy esti beszélgetés során –
a következõkkel állt elõ: 

– Anya, ha Ábelt rá tudod beszélni, hogy reggel idõben
keljen fel, akkor Eszterrel õt szívesen kísérjük be az óvodába.
Az csak öt perc különbség. 

Az anya nem tudott hova lenni lánya ötletétõl. Az
ötletet családi megbeszélés követte, s a szülõk jóváha-
gyásával Ábel is bekapcsolódott ebbe a nagy vállalko-
zásba.

Már két hónapja, hogy – minden gond nélkül – a na-
gyok együtt vonulnak az óvodába, majd az iskolába. Fi-
gyelnek egymásra. Egy alkalommal a tanító nénivel foly-
tatott beszélgetés alkalmával az anyuka a következõ mó-
don dicsérte lányát:

– Bori lelkes, szeretetteljes, felelõsségtudó emberke, aki a
család lelke, mozgatórugója. Minden szülõnek ilyen gyereket
kívánok.

A szerepek megosztása feltétlenül érettebbé teszi a
gyerekeket. Az anya és az apa nevelési módszere látható-
an meghozta gyümölcsét. A meleg, egymásra figyelõ atti-
tûd érett személyiséggé alakította a gyerekeket, s minden
esély megvan arra, hogy a család kicsinyei is elsajátítsák
ezt a családi normát.
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Fonyódi Gábor

A jelek betûket jelölnek. Vizsgáld meg alaposan a kutyaneveket és jel-
sorokat, majd következtess: hogy hívják a kutyákat?

Detektíviskola
KUTYABAJOK
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ÁLLATKERTI SÉTA
A gyerekek cetlikre írták azoknak az állatoknak a nevét, amit az állatkertben fel szeretnének keresni.
Egy cetli állatai egy helyszínen vannak. A cetliket lerakták az asztalra. Legfelülre került a séta kiin-
dulópontja, a legaljára a végállomása. Állapítsd meg a sorrendet, és találd ki a letakart állatok nevét!

Itt láthatod az állatkert térképét. Melyik helyszínen találják a gyerekek az állatokat? Tervezd meg a
sétát úgy, hogy más helyszínt ne érints! Figyelj a sorrendre! Húzd be az útvonalat bejárattól kijáratig!
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KI MÁSRA SZÁMÍTHATNÁNK, MINT EGYMÁSRA?

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

Rendelje meg saját használatra!

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

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