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Tisztelt Fõszerkesztõ Úr!
A Tanító folyóirat támogatását kérõ levelét köszönettel

megkaptam. A Nemzeti alaptanterv (Nat) megújításának
elsõ tervei óta kialakult együttmûködésünk, s a folyóirat-
számok folyamatos megküldése sokat segítette munkámat
miniszteri biztosként és a fejlesztési projekt szakmai vezetõ-
jeként. Fontosnak tartom ezért, hogy folyóiratuk ne csupán
fennmaradjon, hanem lehetõségei bõvüljenek is, szolgálva
ezzel a tanítók széles körû, sokoldalú szakmai s elfogulatlan
tájékoztatását.

Jelenleg folyó fejlesztési munkánk során a Nat tudomá-
nyosan megalapozott rendszerében korszerûsítésre kerül az
alapvetõ tudásterületek meghatározása, azok céljainak és
alapvetõ feladatainak a szükséges mélységben és részletei-
ben történõ kibontása. A tantervi keretek a tudásterület-
hez tartozó tantárgyakra vonatkozó tartalmakat (ismere-
tek, készségek, kompetenciák) és az eredménycélokat szin-
tekhez kötve, konkrétan, a szakterületen képzett pedagó-
gus számára szükséges részletességgel írják le, mindezt össz-
hangban a Magyar Képzési Keretrendszerrel.

A tantervi keretek akkor szolgálják jól a helyi tantervek
kialakítását és a gyakorló pedagógusokat, ha kialakításuk
egyik lényeges szempontja lesz, hogy ezek határozzák meg a
tananyagot, a tanulást és a tanulót ismerve és segítve ké-
szülnek a tankönyvek, a digitális oktatási programok, s
ezekhez kapcsolódnak a pedagógiai gyakorlatban kipróbált
és bevált módszerek s a tantárgy-pedagógiák.

Az új szemléletû tantervek sikerét jelentõsen befolyásol-
ja majd a pedagógusok diszciplináris és tanulástudományi
felkészítése (pedagógusképzés), fejlesztendõ kompetenciá-
inak alakulása (továbbképzés, önképzés) és módszertani
tudása. Az aktív tanulást elõsegítõ induktív és multidiszci-
plináris módszerek bevezetése csak megfelelõ elõkészített-
séggel válhat sikeressé, mert valamennyi pedagógusnak
meg kell tanulnia, hogy a képzés és a szakma gyakorlása so-
rán maguknak is aktív tanulókká kell válniuk, életpályájuk
során folyamatosan fejleszteni kell diszciplináris és mód-
szertani tudásukat. Ezt a célt szolgálja majd a képzésben az

új szemléletû Nat szabályozó erejének biztosítása (ezt már
ma is elõírják a felsõoktatás Képzési és Kimeneti Követel-
ményei), és a megújítani tervezett továbbképzésben a szak-
mai fejlõdés minden lehetséges útjának támogatása.

Az új Nat szakmai alapozása során egyik fontos célunk az
alapfokú képzés 1–4. évfolyamának megerõsítése, az alap-
készségek stabil kialakításához szükséges feladatok megha-
tározása. Jól tudjuk, hogy a késõbbi iskolai elõmenetel je-
lentõs mértékben ennek a szakasznak a sikerén múlik, s a
szakmai felelõsség a tanítók vállán nyugszik.

Az iskolai szocializáció megalapozása, az óvoda-iskola
átmenet értõ segítése, a kezdeti motiváció megtartása és
erõsítése, az érdeklõdés megtartása, az aktív tanulás meg-
szerettetése, a tanulni és önállóan gondolkodni tudás ala-
pozása, a családból hozott hátrányok és a késõbbi lemorzso-
lódás kockázatának csökkentése, az alulteljesítés felismeré-
se és okainak feltárása mind-mind tanítói feladat. Ezért a
tanítók pedagógiai alkalmassága és szakmai tudása s ezek
fejlesztése jelentõs hatással van a köznevelés további évfo-
lyamaira, ennek megerõsítéséhez minden lehetõséget biz-
tosítani szükséges.

A Tanító címû folyóirat rendszeres módszertani segítsé-
get ad, s naprakész információkat közvetít az iskoláinkban
tanítóknak, s ezzel gyermekeinknek is. A folyóirat megtartá-
sa, támogatása fontos cél, közös ügyünk. A Tanító az új
szemlélet kialakításának, a pedagógiai kultúra megújításá-
nak egyik olyan meghatározó platformja lehet, amely a köz-
nevelés tartalmi-tantervi megújításához szakmai hátteret s
folyamatos visszacsatolást tud adni.

A fentiekben leírtakra tekintettel, melegen támogatom
azt a kezdeményezést, amely a Tanító szakmai munkájához,
s megjelentésének biztosításához kér hathatós és mielõbbi
segítséget.

Budapest, 2018. január 10.

Prof. Dr. Csépe Valéria
s. k.

„Az a nemzet, mely a gyermeknevelés alapkérdéseiben nem képes közös nevezõre jutni, keserves sorsra ítéli önmagát.” (www.tani-
tonline.hu)

A tanítók szolgálata kötelességünk. Hogy meddig végezhetjük, nem rajtunk múlik. Vannak-e elegen, akik munkánkat támo-
gatásra érdemesnek ítélik? Lesznek-e elegen, akik a rendelkezésükre álló eszközökkel – ki a lap elõfizetésével, ki másként –
mindennek tanúbizonyságát is adja? Az alábbi levelet abban a hitben adjuk közre, hogy mindannyiunk számára – e lap ké-
szítõi és olvasói számára egyaránt – fontos információkkal szolgál. (A szerk.)

Hogyan tovább?

Módszertani Beszélgetések Hírlevél 2.
A Tanító januári számában már hírt adtunk a Magyar Pedagógiai Társaság Neveléslélektani Szakosztálya kezdeményezésérõl,
amellyel szakmai fórumot teremtenének érdeklõdõ tanítóknak tanításmódszertani kérdések megvitatására. A kezdeményezést
a Tanító és kiadója felkarolta, és helyszínt biztosít a szakmai fórumnak. Az 1. Beszélgetésre február végén kerül sor.
Téma: A fejlesztõ értékelés szerepe a tanulásban, módjai és formái.; Idõpont: 2018. február 27., kedd 15.00 óra.; Helyszín: Angyalföldi
József Attila Mûvelõdési Központ, II. emelet Türkiz terem (Bp. XIII., József Attila tér 4.).; A Beszélgetést vezeti: Demeter Katalin.

Minden érdeklõdõ kollégát szeretettel várunk. Részvételi szándékát, kérjük jelezze a tanito@sprintkiado.hu címen vagy a 06
(20) 555-5618-as számon.

Budapest, 2018. január 13.

Demeter Katalin Fejér Zsolt
a Neveléslélektani Szakosztály elnöke a Tanító fõszerkesztõje

! ! !
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Kedves Elõfizetõnk, Olvasónk!
Célunk, hogy a Tanító szakmai színvonalát megõrizzük, ugyanakkor tartalmát a változó igényekhez igazítsuk. Ehhez
fontos megismernünk az Ön véleményét is. Kérjük, segítse munkánkat azzal, hogy a kérdõívre adott válaszait el-
juttatja hozzánk: digitális formátumban (letölthetõ honlapunk Szerintünk menüpontjából) a tanito@sprintkiado.hu
e-mail-címre vagy levélben a Sprint Kiadó 1137 Budapest, Újpesti rkp. 7.postacímre. Természetesen az alábbiakon
túl is érdeklõdéssel várjuk észrevételeit, javaslatait.

Ki másra számíthatnánk, mint egymásra?

Olvasói kérdõív

1. Milyen gyakran olvassa a Tanítót?

a) Minden lapszámot elolvasok.
b) Az évi tíz lapszám nagyobb részét (hatot vagy hat lapszámnál többet).
c) Néhány lapszámot (ötöt vagy öt lapszámnál kevesebbet).
d) Soha nem olvasom.

2. Az egyes lapszámok hányad részét olvassa?

a) Minden írást elolvasok.
b) Csak az érdeklõdési körömbe vágó írásokat olvasom.
c) Fõleg az elméleti tárgyúakat olvasom.
d) Fõleg a gyakorlatban alkalmazható módszerekrõl szóló írásokat olvasom.

3. Mi a véleménye a lap tematikájáról?

a) Túlsúlyban vannak az elméleti tárgyú írások.
b) Túlsúlyban vannak a gyakorlatban alkalmazható módszerekrõl szóló írások.
c) Kevés a pozitív példákat, sikereket bemutató írás.
d) Megfelelõ a témák aránya.

4. Ön szerint a lap tematikája lefedi a tanítói munka teljes spektrumát?

a) igen
b) részben
c) kisebb részben
d) nem

5. Van-e olyan téma, melyet hiányol a Tanítóból?

a) van
b) nincs
Mely témát/témákat hiányolja?

6. Mennyire segíti a Tanító a mindennapi munkájában?

a) Jó ötletekkel találkozom.
b) Megerõsít a saját gyakorlatom helyességében.
c) Jó elméleti hátteret ad.
d) A mindennapi munkámban nincs szerepe.
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7. Szokta-e ajánlani másnak az Önnek tetszõ írást?

a) mindig
b) gyakran
c) ritkán
d) nem

Kiknek szokta ajánlani az Önnek tetszõ írást?

a) csak szakmabelieknek, kollegáknak
b) szakmán kívülieknek
c) szakmabelieknek és szakmán kívülieknek is

8. Legutóbb mely írást/írásokat ajánlotta mások figyelmébe? (Többet is megnevezhet!)

9. A lapban gyakran publikáló szerzõk közül kinek/kiknek az írásait kedveli?

10. Összességében mi a véleménye a Tanítóról?

11. Ön hány éve tanít?

a) 1–5
b) 6–10
c) 11–20
d) 20-nál több

12. Iskolájukba jár-e a Tanító?

a) Igen.
b) Nem.
c) A fenntartóváltás óta nem.
d) Már a fenntartóváltás elõtt sem járt.

Együttmûködését köszönjük!
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Jól tudjuk, hogy az oktató-nevelõmunka sikerességében
a pedagógusok személyisége, módszertani kultúrája, ta-
nulóink motiváltsága a döntõ, de ezek erõsítésében, az
eredményes tanulásban hasznos és fontos szerepet ját-
szanak a tankönyvek és más – egyre változatosabb tech-
nikával mûködõ, a tankönyveket kiegészítõ vagy akár
meghaladó – taneszközök. A könyvnyomtatás feltalálá-
sa és alkalmazása nyomán pedig a legfontosabb, legelter-
jedtebb taneszközünk a tankönyv lett. A XX. században
kezdett „tankönyvcsaláddá” válni, az alaptankönyv mel-
lett különféle nyomtatott kiegészítõk: munkafüzetek,
feladatlapok, albumok, atlaszok, feladatgyûjtemények,
szöveggyûjtemények, lexikonok, szótárak, hangzó anya-
gok és egyéb mellékletek egészítették ki. Napjainkban, a
XXI. században a nyomtatott forma mellett egyre erõsö-
dik az elektronikus formában megjelenõ hanganyagok,
digitális segédletek, kiegészítõk, vagy akár tankönyv-
ként funkcionáló tananyagok elõfordulása, szerepe. Ah-
hoz, hogy a megfelelõ iskolai tankönyv és taneszköz kivá-
lasztása és alkalmazása lehetõvé váljék, bõséges tan-
könyv- és taneszközkínálat szükséges. Az adott kor társa-
dalmi környezete, módszertani és technikai-technológi-
ai kultúrája, valamint jogi feltételrendszere jellemzõen
befolyásolja az alkotókat, a kiadókat, mind pedig a fel-
használókat. Évszázados és európai távlatokat figyelem-
be véve a tankönyvek kiadásának és terjesztésének háromfé-
le szisztémája figyelhetõ meg és írható le világszerte – és a
hazai oktatás történetében is:

1. Központi (állami, tartományi, egyházi) tankönyv-
ellátás. A központosított tankönyvellátás – általában a
fejletlenebb, szegényebb országokban és idõszakokban –
hazánkban a szocialista világ elmúlt négy évtizedében –

valósult, meg. Évfolyamonként és tantárgyanként egy-
forma, olcsó vagy ingyenes (kölcsön) tankönyvet ad min-
den tanulónak az esélyegyenlõség, egységes tudás ne-
mes, de irreális szándékával.

E rendszerben a tankönyveket is a központi irányítás
határozza meg, sõt, gondoskodik munkálatairól, kivite-
lezésérõl és terjesztésérõl, vagyis a tankönyvellátásról. A
felhasználó pedagógusoknak nem kell, nem is lehet tan-
könyvet választani, hiszen nincs is tankönyvválaszték,
de lehetséges (esetenként kötelezõ is) különféle kiegé-
szítõ „segédletek”, eszközök beszerzése, használata.

2. Szabadpiacos tankönyvkiadás és -terjesztés – az is-
kolák a tanárok és tanulóik szükséglete, igényei szerint, a
tantervek alapján tankönyveket és más taneszközöket
adnak ki az erre vállalkozó, a szerzõket versenyeztetõ,
egymással is versengõ, a felhasználók „kegyeit” keresõ
intézményi vagy privát tulajdonú kiadók. Fejlett, gazdag
országokban vállalkozó kiadók serege verseng az iskolai
tankönyvek és taneszközök kiadásának és terjesztésének
terén, vagyis igazi szabadpiaci verseny valósulhat meg –
gazdag választékkal. A kiadói kínálatból a „felhasználók”:
a pedagógusok igényeiknek, módszereiknek, tanulócsoportja-
ik fejlettségi szintjének, de olykor anyagi megfontolásoknak és
érdekeknek leginkább megfelelõ munkát választhatnak. E
választékot bõvíti, hogy újabban nyomtatott és elektro-
nikus formátumban is megjelenhet az ismeretanyag, egy-
egy tankönyvcsoport.

3. A szabályozott tankönyvpiacnak nevezett rend-
szer. Ebben lehetõség van választék kínálatára különféle
kiadók részérõl, de kemény jogi és szakmai (finanszírozá-
si) szabályozás követelményeinek teljesítése feltételével,
korlátai között. E szabályozás alapja a tananyagot körvo-
nalazó vagy akár részletesen is meghatározó tantervrend-
szer (ez két- vagy háromszintû is lehet), a tankönyvvé
minõsítés, vagyis a munka tankönyvként elfogadása, jó-
váhagyása, hivatalos tankönyvjegyzékbe vétele, majd a

Karlovitz János

A pedagógusok tankönyv-
és taneszközválasztása1

Alapvetõ fogalmak és elvi kérdések

Sorozatszerkesztõ: Hunyady Györgyné és M. Nádasi Mária

1 A tanulmány hosszabb, teljes változata elérhetõ honlapunk
könyvtárában: Kutatás és elmélet › Közoktatás-fejlesztés
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felhasználók válogatása a tankönyvjegyzék alapján. A
minõségi garanciát a jóváhagyási procedúra jelenti, amely-
ben a háttértudományok, a pedagógia-pszichológia, va-
lamint a könyvészeti (elektronikus) kivitelezés szem-
pontjai és szakemberei kapnak helyet és szavazati jogot.
Biztonságossá és gördülékennyé teszi a bizottságok mun-
káját, ha a szaktudományban és a pedagógiában egyaránt
jártas gyakorló pedagógusok dolgoznak a bizottságban.
A hivatalos tankönyvjegyzékekre a sokrétû, szigorú mi-
nõsítési szempontoknak, követelményeknek megfelelõ
munkák kerülhetnek. A tantervi alapokon álló, tehát az
elõírt tananyagot tartalmazó, ám módszerükben, kivite-
lezésükben, stílusukban olykor jelentõsen eltérõ tan-
könyvekbõl és taneszközökbõl azután a felhasználók –
elsõsorban a pedagógusok – választhatnak. Az is elõfordul-
hat, hogy eltérõ adottságokkal rendelkezõ, sajátos bá-
násmódot igénylõ tanulóik számára eltérõ tankönyveket
vagy kiegészítõ taneszközöket válasszanak, ajánljanak.
Hazánkban a rendszerváltás szabályozott (korlátozott)
tankönyvpiacot teremtett, léte a „tanszabadság” egyik
jellemzõjévé és követelményévé vált.

A mai, modern világban új és újabb generációs tanesz-
közök, tanszerek olykor zavarba ejtõen bõséges választé-
kából válogathatnak az illetékesek: pedagógusok, a szü-
lõk és tanulók – adott csoportra, egyéni adottságokra
szabottan is. Ha valahol, akkor a taneszközök területén
nagyot változott a világ, s hogy ezt értékelni tudjuk, ér-
demes olykor visszapillantani a múltra, félmúltra.

Az „egykés” tankönyvvilág
emlékeibõl

A szegényebb, fejletlenebb országokban, illetve a túl-
zottan központosításra törekvõ idõszakokban a központi
(állami vagy egyházi) szervek nem csupán az iskolai okta-
tás tantervekben rögzített tananyagát, de a tanítás mód-
szereit, sõt, taneszközeit is egységesen, központilag kíván-
ják meghatározni – adottságaitól, igényeitõl, eltérõ szint-
jétõl vagy módszertani kultúrájától függetlenül – minden
pedagógus és tanuló számára. Ezt azzal is indokolják, hogy
így az egységes tudás megalapozása mellett a tankönyvek
olcsó árát vagy akár ingyenességét is lehetõvé tudják ten-
ni. Kézenfekvõ tehát, hogy a szocializmus évtizedeiben –
a többi szocialista ország gyakorlatával egyezõen – ha-
zánkban is „egy-tankönyves” világ volt. „Természetessé”,
megszokottá vált, hogy valamely tantárgy egy-egy évfo-
lyamához egyetlen, állami, olcsó, szerény kivitelezésû,
többnyire színtelen alaptankönyv (esetleg ezt kiegészítõ
példatár vagy szöveggyûjtemény) állt rendelkezésre –
meghatározott szemlélettel és módszertani kultúrával. A
tankönyvek túlnyomó része száraz és unalmas, szürke és
jellegtelen volt. A pedagógusok kénytelenek voltak más
taneszközöket bevonni a tanulás-tanítás folyamatába
azért, hogy érdekessé, megérhetõbbé és kedveltebbé te-
gyék az órákat: ismeretterjesztõ könyveket (pl. a Móra Ki-
adó történelmi képes könyveit, a Corvina Kiadó albu-
mait), diafilmeket, hanglemezeket, majd késõbb hangka-
zettákat, videofilmeket, 16 milliméteres pergõfilmeket.
Ám még így is szegényes volt az eszközök választéka.

Ami a könyveket, tankönyveket illeti, szerény körülmé-
nyeinket jelzi, hogy Magyarországon mindössze 16, döntõ

többségében állami és néhány egyházi könyvkiadó mûkö-
dött, valamennyi Budapesten, a fõvárosban. Az oktatásban
a következõ kiadók játszottak szerepet tankönyveikkel,
vagy iskolában jól használható ismeretterjesztõ munkáik-
kal: a Tankönyvkiadó Vállalat, Mûszaki Könyvkiadó, a Köz-
gazdasági és Jogi Kiadó, a Medicina, a Corvina, az Európa, a
Szépirodalmi, a Kartográfia. A tankönyveket munkaközös-
ségek készítették – az Országos Pedagógiai Intézet irányítá-
sával – a szerzõk, szerkesztõk és más közremûködõk nevét
legföljebb mellékesen, apró betûkkel tüntették fel.

Az állami „egyentankönyvek” olykor szellemileg is az
„ócskaságig” menõ olcsóság kényszerében születtek, más
taneszköz pedig jóformán alig volt. Az iskolákba eljutta-
tott Taneszközök jegyzékében többségében tartalmi infor-
máció nélküli, tehát nem tananyaghordozó tanszereket
kínált a TANÉRT. Az eszköztelenség sivár világában a
pedagógusok lelkesedése, leleményessége teremtett
olyan „sugárzó”, megnyerõ és maradandó élményt nyúj-
tó tananyag-közvetítést, amely lehetõvé tette, hogy a
kedvezõtlen körülmények között tanuló diákok tehetsé-
ges „java” motivált, sõt, tudós szakember lehessen. A
„szükségállapot” mintegy kiprovokálta az igényes peda-
gógusok módszerbeli felkészültségét és ötletességét, oly-
kor eszközpótló szerepvállalását. 

A Tankönyvkiadó legtöbb tankönyve meglehetõsen
szerény kivitelezésû, egyszínnyomással olcsó papírra
nyomtatott könyv volt, ám a gyógypedagógusok által ké-
szített eleven, kreatív, munkáltató jellegû és esztétikus,
színes tankönyvek (is) jelezték, hogy „van más”, lehet
másként is tankönyvet készíteni.

Amikor lehetõvé vált a külföldi tájékozódás, nyugati
országokba történõ utazás, publikációk tanulmányozása,
illetve mertünk visszatekinteni múltunkra is, kiderült:
nem mindenhol van „egytankönyves” világ, csak a fejlet-
lenebb, szegényebb országokban, illetve háborús, gazda-
ságilag kritikus idõszakokban. S kezdetben hihetetlen-
nek tûnt, de egyre inkább bebizonyosodott, hogy hazánk
évszázadokig – nehezebb körülmények között is – töretle-
nül követte a fejlett világ gyakorlatát a tankönyvügyben
is, így színes tankönyvkínálat állt az iskolák pedagógusai és
tanulóik rendelkezésére, amelyekbõl válogathattak.2 E
korszakok tankönyvvilágáról Mészáros István: A tan-
könyvkiadás története Magyarországon c. könyve (Mészá-
ros, 1989) tudósít történeti precizitással olvasmányos
formában. Ez az összefoglaló mû – a rendszerváltozás haj-
nalán – mintegy elõre vetítette a „több tankönyves” vi-
lágba való visszatérésünk lehetõségét is.

Visszatérõben a választékot
kínáló tankönyvvilágba

Az egy tantárgy – egy tankönyv rendszer enyhítésé-
nek, felszámolásának irányába tett lépések már az 1972-es
párthatározatban megjelentek, miszerint az általános mû-
veltség szempontjából alapvetõ tantárgyakból a 78-as
tantervi korszerûsítés során két tankönyvi változat készül-
jön, amelyek közül a pedagógusok választhatnak. Azon-

2 A régi olvasókönyvek gyûjteménye elérhetõ honlapunkról:
könyvtár › Neveléstörténet › Régi olvasókönyvek
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ban az államilag irányított „egytankönyves” rendszeren
az elsõ nagyobb réseket a kísérleti (késõbb: alternatív) is-
kolák alkotómûhelyeiben kifejlesztett nyomtatott tan-
eszközök jelentették. (Csak egy példát említünk: Pécsi
Géza Kulcs a muzsikához, Kulcs a mûvészetekhez oktató-
csomag magasan szárnyaló, a gyerekeket megnyerõen
aktivizáló munkáját, amely mintegy elõre vetítette a jö-
võ integrált tartalmú és multikulturális eszközökkel is
élõ tankönyvtípusát.)

Az 1985. évi oktatási törvény nem rendelkezett ugyan
külön a tankönyvügyrõl, de az iskolák, pedagógusok szak-
mai autonómiájának deklarálásával lehetõséget teremtett
arra, hogy a pedagógusok tankönyvként használjanak a hiva-
talosan nem jóváhagyott és meghirdetett nyomtatott taneszkö-
zöket is. E törvény nyomán szakmai autonómiát igényelt és
nyert pedagógusok új és általuk választható, fejlesztett
taneszközöket is igényeltek. Azok a kiadók, amelyek akár
saját fejlesztésû tankönyvekkel, akár a segédletekkel
megjelentek a tanügy terén, óriási érdeklõdéssel, keres-
lettel találkozhattak. Az oktatási kormányzat jelentõsen
támogatott pályázatokat hirdetett, sorra alakultak a tan-
könyvbemutató helyek, ahol a pedagógusok tájékozódhat-
tak az újdonságokról. A rendszerváltozás egyik tipikus je-
lensége, jele az oktatásügy decentralizálása volt, ennek
kapcsán megteremtõdött a tankönyvügy liberalizálása, a
szabályozott tankönyv-, taneszközpiac. Létrehozták az
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Tankönyvcent-
rumát, amelyben a korábbi idõszakok, évszázadok tan-
könyvei is helyet kaptak a friss köteles-példányok mel-
lett. (Jelenleg is megtekinthetõ a Budapest, Könyves K.
krt. 40. „Tündérpalotának” is nevezett épületben). 

Több kisebb horderejû törvénymódosítás és útmutató
után a 28/1989-es MM rendelet szabályozta a tankönyvjó-
váhagyás rendjét, legitimizálta a pedagógusok és vállal-
kozások tankönyvkészítési törekvéseit. Miután az igen
olcsó állami tankönyvellátás finanszírozhatatlanná vált,
1991-ben a kormány eltörölte a tankönyvkiadás állami
monopóliumát, szabadárassá tette a tankönyveket és új
(1994-ig a kiadókat, majd ezután a felhasználókat támo-
gató) finanszírozási rendszert vezetett be. A központi ok-
tatásirányítás szabályozó tevékenysége a gyorsan növek-
võ tankönyvkínálat minõségbiztosítására irányult. E fo-
lyamatban az illetékes jóváhagyó miniszter mellett jelen-
tõs szerepet kapott a javaslattevõ Országos Köznevelési
Tanács Tankönyv és Taneszköz Bizottsága, a szakképzés
területén pedig a Nemzeti Szakképzési Intézetben mû-
ködtetett Szakképzési Tankönyv és Taneszköz Tanács
(SZTTT) és más szaktárcák szakoktatási tankönyvbi-
zottságai. Egyre-másra születtek olyan törvények, tör-
vénymódosítások, rendeletek, amelyek lehetõvé tették a
tankönyvkiadás privatizálását, decentralizálását, a tan-
szabadság jegyében a pedagógusok tankönyvválasztását. 

Tekintve, hogy a rendszerváltozás kezdeti idõszaká-
ban nem volt egységes tantervi szabályozás, a tanköny-
vek voltaképpen (egy idõre) átvették a tartalmi szabá-
lyozás szerepét. A kialakult magyarországi „kvázi tan-
könyvpiac” szigorúan szabályozott volt – erõs állami
kontrollal a kiadványok tartalmára és árára vonatkozó-
an. A tankönyvvé nyilvánításnak meghatározott tartal-
mi-formai követelményei voltak. A jóváhagyási proce-
dúra költségeit a kiadóknak kellett viselniük. A tan-
könyvjóváhagyás 5 évre szólt, 5 évenként újabb engedé-

lyezési folyamat következett. Az oktatásirányítás új tan-
tervrendszerével is megalapozta a több tankönyv és tan-
eszköz választékát. 1993-tól törvényi legitimálást nyert a
kétszintû (alap- és keret/helyi) tantervi szabályozás. A
kilencvenes években a pedagógusok többsége többféle
tankönyvet is kipróbált, az iskolák korábbi tankönyveik
közel felét lecserélték. Az általános iskolák nagymértékû
– pl. a közismereti tankönyvek 54,4%-os, a nyelvköny-
vek 61,9%-os – cseréjében a tanári keresgélés mellett a
NAT-hoz igazodó helyi tantervek is szerepet játszottak.
(Molnár, 2008) Az 1995-ben kiadott Nat implementálá-
sára, vagyis iskolai helyi programok kidolgozására három
év állt rendelkezésre.

A magyar tankönyv ezer éve országos kiállítás az OPKM
tankönyvanyagából 1996. õszén Budapesten kívül Sze-
geden, Törökszentmiklóson és Beregszászon zajlott.
Meghívóján Apáczai Csere János emlékezetes mondatá-
val: „A vizet szitával meríti, ki könyv nélkül akar tanul-
ni.” A rendszerváltozás eddig nem látott pezsgést, alkotó
és vállalkozó kedvet, pompás „könyvtermést” eredmé-
nyezett, így méltóképp ünnepelhettük a magyar tan-
könyv nevezetes évfordulóját. 

Az 1999. évi törvénymódosítás elõírta a helyi tanter-
vek alap, illetve iskolatípusonként kerettantervekhez
való igazítását, de a kerettantervektõl eltérõ helyi tan-
tervi részletek akkreditációs folyamatban alkalmazási
engedélyt szerezhettek. Ugyanakkor az oktatás tényle-
ges tartalmának alakításában még mindig szinte kizáró-
lagos szerepet játszottak a tankönyvek. Ennek megfele-
lõen a tankönyvválasztást, s tankönyvkiadási jogosultsá-
got, a jóváhagyás rendjét továbbra is éles oktatáspoliti-
kai viták kísérték. 

Az alkotó pedagógusok, vállalkozó kiadók azonban
töretlenül folytatták álmuk: a korszerû és szép tanköny-
vek – írása s kiadása – megvalósítását. A kiadók és kiad-
ványok mennyisége, majd a minõsége is rohamosan gya-
rapodott az ország egész területén. A rendszerváltozás elsõ
évtizede végén 130 kiadó 2987 tankönyve szerepelt a
minisztériumi (ekkor MKM) iskolai tankönyv és segéd-
letek jegyzékén, vagyis a jóváhagyott és iskoláknak aján-
lott könyvek listáján. (Karlovitz J.T.,1998) A 2000.évi
XXXIV. törvény a tankönyvpiacról erõsítette e tendenci-
át: a rendszerváltás második évtizedének lendületes idõ-
szakában is mintegy 130 kisebb-nagyobb kiadói mûhely
kapcsolódott be az általános és középiskolai, szakiskolai,
mûvészeti oktatási, nemzetiségi tankönyveinek és okta-
tási segédleteinek kiadásába, noha a tankönyvkiadás
90%-át 4-5 nagy kiadó végezte ekkor. (Koller, 2001) Az
alkotók (szerzõk, szerkesztõk, grafikusok stb.) létszáma
több tízezer fõs, a közvetítõk népes csoportja sem elha-
nyagolható, de az egész folyamat a felhasználó pedagógu-
sok és tanítványaik százezres tömegei érdekében zajlott, te-
hát „nemzeti ügy” volt a javából.

E gazdag kínálat erõteljes versengéssel járt, mégis, az
érdekeltek közös, együttmûködésre építõ szervezeteket
tudtak alkotni: már 1991 õszén megalakult a Tankönyve-
sek Országos Szövetsége (TANOSZ), amely elsõdleges
feladatául a tankönyvekkel kapcsolatos információára-
moltatást tekintette. Létszáma és tevékenysége évrõl év-
re gyarapodott, erõsödött: a bemutató kiállítással és ki-
rakodóvásárral összekötött konferenciák mellett véle-
ménykutatások, információs nyomtatványok megszer-
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vezése, kiadása (pl. Tanulást, tanítást segítõ kiadványok
jegyzéke, konferenciakötetek kiadása, a Mentor-
Támpont, a békéscsabai Taneszköztár, a Tankönyvek Vi-
lága és más módszertani folyóiratok információs támoga-
tása stb.) képezték tevékenységkörét. A tankönyvpia-
con konkurens, ám a TANOSZ vezetõségében harmo-
nikusan együttmûködõ elnökségi tagok létesítették az
évrõl évre – a tanulók tízezreinek írásbeli szavazatai alap-
ján – „Tankönyvi tetszésdíjat”, majd az ,,Érdemes tankönyv-
író” címet. A civil-szakmai szervezet megalakulása után
csakhamar létrejött a Tankönyves Vállalkozók Országos
Testülete, a TVOT, amely – mintegy a tankönyves kama-
ra szerepét betöltve – gazdasági-érdekegyeztetõi és ér-
dekvédelmi feladatokra vállalkozott, s 2014. évi meg-
szüntetéséig szakavatottan, sikeres mûködött.

Az információáramoltatást tekintette fõ feladatának a
Taneszközbemutatók Információs Egyesülete (TIE); s ezt a
célt szolgálta az 1998-ban létrehozott Funkcionális
taneszközjegyzék, ami a Nemzeti alaptanterv, az érettségi
és vizsgakövetelményekrõl szóló kormányrendeletre épül,
orientálja a taneszközfejlesztésben munkálkodó mûhelye-
ket és pedagógusokat. A tanítók, tanárok a kiadói tájékoz-
tatókon, tankönyvbemutatókon, szakmai továbbképzése-
ken, pedagógiai intézetek könyvtáraiban, valamint tan-
könyvi adatbázisokból, szaklapokból tájékozódnak. 

Választási motívumaikként leginkább szakmai kérdé-
seket, indokokat említettek. (TÁRKI, 2000) Ezt követte
a kivitel, a tartósság, végül a könyv ára. (Ez utóbbi ekkor a
szülõket terhelte, nekik mégsem volt jelentõs szerepük a
tankönyvválasztásban. S jóllehet régiós összehasonlítás-
ban a magyar tankönyvek olcsónak számítottak, a tan-
könyvköltség reálértéken folyamatosan csökkent. Ha
megjelent a piacon egy olcsóbb, de jobb kiadvány, ez arra
ösztönözte a korábban esetleg monopolhelyzetben lévõ
könyv kiadóját, hogy csökkentse árait. De sok családnak
így is megterhelõ volt a tankönyveket megvásárolni, ezért
az ezredforduló után hamarosan céllá vált az ingyenes tan-
könyvre jogosultak körének bõvítése, majd 2010 után ez
vált a tankönyvterjesztés állami kézbe vételének egyik leg-
többet hangoztatott indokává.) Felmérés jelezte azt is,
hogy a pedagógusok elégedettsége a választott tanköny-
vekkel és terjesztésükkel ekkor meglehetõsen magas volt.
(A Tankönyves Vállalkozók Országos Testülete vezetõjének
szóbeli közlése a GKI 2010-es reprezentatív mérésérõl.)

Az ezredfordulóra kialakult helyzetrõl összegzésül idéz-
zük az ELTE akkori tanárképzõ karán lebonyolított „Tan-
könyvválasztás az iskolákban” c. (reprezentatív mintás) ku-
tatás egyik megállapítását: „A magyar szabályozott tan-
könyvpiac megfelel az európai állapotoknak és normák-
nak, ugyanakkor megfelel a tankönyvhasználó magyar pe-
dagógusok (és diákjaik) túlnyomó többsége elvárásainak,
igényeinek is. … a pedagógusok döntõ többsége (több
mint 90%-a) a szabályozott tankönyvpiac mellett tette le
„voksát” az egykori egykönyves, állami tankönyvellátással
vagy a teljesen liberalizált tankönyvpiaccal szemben.”

Hátra arc! Visszaállamosítás?
A fent taglalt kedvezõ folyamat az új évezredben –

2013 óta erõteljesebben – megszakadni látszik: közpon-
tosítási, államosítási hullám éri el az oktatásügy intézmé-
nyeit, területeit, így a tankönyvkiadást is. Vészjósló jel-

zések vannak arról, hogy veszélybe kerülnek az eddigi
eredmények, így a sokunk által „nemzeti értéknek” te-
kintett tankönyvvilág is. Az még elviselhetõ lett volna,
hogy elapadtak az állami erkölcsi és anyagi támogatások,
hiszen a tankönyvesek „talpon maradtak” volna mosto-
ha körülmények között is. (Az ellenséges hangok éppen-
séggel a kiadók „profitéhes” tevékenységérõl szóltak.)
Ennek hátterében az áll, hogy az iskolák, pedagógusok
többségükben megtalálták kedvelt kiadójukat, könyvei-
ket, a kvázi tankönyvpiac harmonikusan mûködött. A
jogszabályok gyakran módosultak ugyan, de nem zárták
ki (ma sem zárják ki) teljesen a vállalkozói, nem állami
tankönyvkiadást. Ám kiadóink többsége jobb esetben
beolvadt más, nagyobb kiadói cégbe, többségében sajnos
bezárt, abbahagyta tankönyvkiadói tevékenységét. Az
egykori vagy potenciális tankönyvírók megadóan (szá-
momra érthetetlenül türelmesen) hallgatnak, az alkotó
pedagógusok más területeket, a kreatív pedagógusok
más, tankönyv-kiegészítõ taneszközöket keresnek.

A változások egyik elsõ lépéseként az állami iskolák
jegyzéket kaptak a KLIK-tõl, mely tankönyveket ajánla-
tos választaniuk. Az államosítási törekvéseket megtaga-
dó, tehát privát Mozaik Kiadó nyílt levélben tiltakozott
ez ellen; az oktatási jogok biztosa, Aáry-Tamás Lajos sze-
rint a legnagyobb probléma az volt, hogy a változásokról
és az új tankönyvekrõl nem volt párbeszéd. Nem tudni,
ki döntött a listáról. „Mintha egy titkos szabadkõmûves
páholy lenne, amelyik eldönti, hogy a gyerekek mit ta-
nuljanak.” Más szakemberek is tiltakoztak, s jelezték a
lista fogyatékosságait.

Eközben a 2011.évi CXC. törvény 63. § (1) szerint még
érvényes volt, hogy „a pedagógust munkakörével összefüg-
gésben megilleti az a jog, hogy c) helyi tanterv alapján a
szakmai munkaközösség véleményének kikérésével meg-
válassza az alkalmazott tankönyveket, segédleteket, tanesz-
közöket és más felszereléseket”. Rövidesen azonban erõ-
teljes, gyors jogszabály-módosítások következtek. Az in-
gyenesség kiterjesztésének célkitûzésével és hangoztatá-
sával az oktatási kormányzat elérte, hogy a központosítás
ellen nem alakult ki széles körû ellenállás. A 2013/14-es
tanévtõl a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (Kello) szállította
a tankönyveket az iskolákba. S noha a Kello bemutatko-
zása botrányosra sikerült (egyes tankönyvek kiszállításá-
val hónapokat késett), az államosítás rendületlenül foly-
tatódott. 2013. december 15-én Balog Zoltán miniszter
benyújtotta a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról
szóló törvény tervezetét, amelyet a Parlament két nap
múlva – szakmai-társadalmi vitára alkalmat sem adva, az
EU-s jogszabályokkal szembemenve – elfogadott. (A
2013.dec. T/1306.sz. törvény a nemzeti köznevelésrõl 2013.
tankönyvpiac rendjérõl szóló törvényhez érkezett módo-
sító indítványt elfogadva 2014-tõl nem mûködhet tovább
– s nem is pótolható más szervezettel – a TVOT.)

Az Oktatási Hivatal 2013. december 23-án (tehát kará-
csony elõtt egy nappal) értesítette a kiadókat, hogy tan-
könyvjegyzékbe kerülési kérelmeiket 2013. december 31-
ig nyújthatják be. December 29-én jelent meg a Magyar
Közlönyben az a kormányrendelet, amely az Oktatáskuta-
tó és Fejlesztõ Intézetet, a Könyvtárellátót, valamint a Nem-
zeti Tankönyvtanácsot nevezte meg az állami tankönyvel-
látás fõszereplõinek. Az államosítás problémáit akár javí-
tó szándékkal is szóvá tevõ fórumokat – mint például az
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Országos Köznevelési Tanács Tankönyv és Taneszköz Bizott-
ságát (e testületnek egykor döntõ szerepe volt a tankönyv-
minõsítés kialakításában) – azonnal feloszlatták. A tan-
könyvvé nyilvánítás (engedélyeztetés, listára kerülés) fo-
lyamatát leállították, azóta sem lehetséges a tankönyvjó-
váhagyás meghosszabbítása, így a tankönyvek érvényessé-
ge fokozatosan lejár. S elegendõ „támadási” felületet ad,
ha egy sorozat egyetlen tagjának jóváhagyása jár le, ekkor
már arra lehet hivatkozni, hogy nem tudnak a tanulók vé-
gig (érettségiig) e sorozatból tanulni, tehát nem éri meg
ezt választani. Viharos gyorsasággal megszületett a jelen-
legi és jövõbeli tankönyvhelyzetet is meghatározó
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet a tankönyvvé, pedagógus
kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az is-
kolai tankönyvellátás rendjérõl. Azután csak az OFI fejleszt-
het tankönyvet, illetve az oktatási miniszter írhat ki nyil-
vános pályázatot. Kiadók csak nyilvános felhívásra készít-
hetnek tankönyvet, tanári kézikönyvet. A kormány 6,7
milliárd forintot csoportosított át az állami tankönyvki-
adás feltételeinek megteremtésére, majd megvásárolta a
Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadót és az Apáczai Kiadót.
A tankönyvek – kísérleti tankönyvek – kiadásának intéz-
ménye az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet lett – Kaposi Jó-
zsef tankönyvíró tanár (jelenleg tanácsadó) vezetésével.
Az eredeti helyzet azonban folyton változik, a legújabb
tankönyvjegyzékeken az állami tankönyvek kiadója az eg-
ri Eszterházy Károly Egyetem (EKE), amihez már a volt
OPKM is hozzátartozik. A hagyományosan megszokott
tankönyvkiadók és tankönyvírók már nincsenek, tan-
anyagfejlesztõk dolgoznak az EKE tananyagfejlesztõ részle-
geiben. Tehát nemcsak a volt tankönyvkiadói mûhelyek,
de az innovatív, alkotó, tapasztalt tankönyvíró pedagógu-
sok nagy csoportjai is távol kerültek a „tankönyvkészítés
nehéz mesterségétõl”. A gyorsaságnak, az olykor elfogult
szemléletmódnak ára van: 2014-ben 3-4 hónap alatt ösz-
szehozott inkoherens, a gyakorló pedagógusok részérõl
heves kritikát kiváltó szövegek születtek. [Vö. pl. A Tör-
ténelemtanárok Egylete (TTE) kritikáit az OFI kísérleti tör-
ténelemkönyveirõl.] Mindeközben a tankönyvkínálatból
olyan pótolhatatlan értékek tûntek el, mint például a C.
Neményi-féle matematika tankönyvcsalád, gyakorlatilag

sutba dobva ezzel Varga Tamás nemzetközi mércével is ki-
emelkedõ örökségét. A tanítói szakma számára nem nagy
vigasz, sokkal inkább a történtek abszurditását jelzi, hogy
ezzel párhuzamosan az MTA Tantárgy-pedagógiai Kuta-
tási Programjának keretében az MTA-ELTE Korszerû
Komplex Matematikaoktatás Kutatócsoport legfonto-
sabb célkitûzéseként épp Varga Tamás hagyatékának
megmentését, módszereinek kibõvítését és középiskolára
való kiterjesztését fogalmazta meg (http://mta.hu/tantar-
gy-pedagogiai-kutatasi-prog-ram).

A kísérleti tankönyvekben elõforduló hibákat, hiá-
nyosságokat természetesen ki lehet javítani. Az állami
tankönyvellátás nagy ígérete és vonzóereje, hogy egysé-
ges (demokratikus), gazdaságos, olcsó, a felhasználók
többsége számára akár ingyenes lesz. A kritikák, viták
azonban – tekintve, hogy nem voltak elõzetes, korrekt
tanácskozások és egyeztetések – nem csitulnak, s már
kezdettõl fogva kemény és megszívlelendõ érvekkel foly-
tatódnak. A „muszáj-tankönyvet” mellõzõ eszközkere-
sés erõsödik: mindig „van más”, ha nem alternatív tan-
könyvbõl, akkor más, esetleg használhatóbb, korszerûbb
információhordozókból.

Felhasznált 
és ajánlott szakirodalom

A magyarországi általános iskolai igazgatók/pedagógusok/iskolások
szüleinek véleménye a tankönyvválasztás rendszerérõl. TÁRKI, Bu-
dapest, 2000. 
Karlovitz János (2001): Tankönyv: elmélet és gyakorlat. Nemzeti
Tankönyvkiadó, Budapest, 
Karlovitz János (2016): A tankönyvügyrõl körültekintõen. Új Tan-
könyvpiac. 2016. II. sz. 28–29. p. www.ujkonyvpiac.hu
Karlovitz János Tibor (1998): Tankönyvekrõl a számok tükrében.
11–12. p. 
Koller Boglárka (2001): Tankönyvek az Európai Unióban. Új Pedagó-
giai Szemle, 2001. január melléklete. 63–68. p.
Mészáros István (1989): A tankönyvkiadás története Magyarorszá-
gon. Tankönyvkiadó, Budapest.
Molnár Emília (2008): A tankönyvpiac átalakulása a rendszerváltás-
tól napjainkig. Szociológiai Szemle, 2008/3. 79–90. p. 
Szalai Anna (2014): Tankönyvháború. Népszabadság, 2014. nov. 15.
Windisch Judit (2014): Dacolva a kritikákkal: ez lesz a tankönyv és
kész! 2014. április 19. Letöltés: vs.hu.

! ! !

Demeter Katalin és Szegfû Mária „A magyart is
tanulni kell…” (1.)
Akadályok a nyelvtan tanulásában

Sorozatunk címéül Kodály Zoltán megszívlelendõ gondo-
latát választottuk: „A magyart is tanulni kell, még született
magyarnak is.”

Az iskolába lépõ gyermek használja a nyelvet: élet- és vi-
lágismeretének megfelelõen beszél, és megért informáci-
ókat. Sok száz szót, kifejezést ismer, több száz nyelvtani
szabályt alkalmaz. Mindezt azonban többnyire spontán

módon sajátította el, szociális, mintakövetéses tanulás
útján. Tanulásában minõségi változást jelent az iskolázás
annyiban, hogy az anyanyelvet (is) immáron tudatosan
tanulja. Azt kell látnunk azonban, hogy ez a tudatos ta-
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nulás nehézkes, kevéssé eredményes. A magyar nyelvtan
és helyesírás tanulása hagyományosan a nemszeretem
tárgyak körébe tartozik az 1. osztálytól az érettségiig. Sõt
nemcsak hogy nemszeretem-tárgy, nagyobb baj, hogy ér-
téktelen, száraz, elvont (= fölösleges, használhatatlan)
tárgy: minek vacakolni vele, ha e nélkül is megértjük
egymást. 

A hibás, igénytelen nyelvhasználat „tanulásának” leg-
fõbb forrása az ugyanilyen nyelvi közeg, amelyben élünk.
(Felkészült nevelõ legyen a talpán, aki ebben a hibaára-
datban eredményes munkát tud végezni, különösen,
hogy a nyomtatott taneszközökben is rengeteg hibát ta-
lálhatunk.) Itt a hibák olyan tömegét sorolhatnánk fel,
amire sem helyünk, sem kedvünk. Csak egyetlen példa:
Budapesten évtizedeken át zavartalanul virított a met-
róban a Kõbánya-kispest és az Árpád-Híd felirat. Mivel a
metró így is járt, megerõsödhetett a vélemény: a helyes
nyelvhasználat mellõzhetõ. 

Tünetértékûnek tartjuk a következõ esetet is. IV. éves
hallgató a záró tanítására (!) készített tervezetében a gólya
szót gójaként írta. Amikor ezt nehezményeztük, kifejtve,
hogy a gólya azon néhány szó egyike, amelyen az ly-t taní-
tani fogja, tehát elfogadhatatlan nem tudni, akkor dühö-
sen kifakadt: Engem itt negyedik éve macerálnak a helyes-
írással! S ez a hallgató nemcsak ezzel a tudással, hanem,
ami a nagyobb baj, ezzel az attitûddel tanítja a nyelvtant.
De vajon ez a tudás és ez az attitûd mennyire általános?

Egymást követõ évek során három szempontból vé-
geztünk felmérést a magyar nyelv és irodalomból érettsé-
gizett, továbbá felvételizett és felvételt nyert I. éves hall-
gatók körében. Az egyik felmérés közhasználatú, egysze-
rû nyelvi jelenségek helyesírására irányult. Nézzünk né-
hány adatot! A vizsgált szavak mögött zárójelben meg-
adjuk az azokat helyesen, illetve hibásan írt hallgatók
százalékát: jugoszláv terület (24% – Jugoszláv: 76%), hú-
szas évek (48% – huszas: 52%), játsszon! (40% – játszon:
60%), biztatott (12% – bíztatott: 88%) stb. A vizsgált,
mindennapos nyelvi alakok körében éveken át a helye-
sen, illetve hibásan írtak aránya összességükben 40%, il-
letve 60% körül mozgott. Egészen elképesztõ módon még
magyarország, tamás, a már említett osztáj stb. hibákkal is
találkoztunk több esetben.

Mi az oka ennek a hibatömegnek? Éveken át vizsgál-
tuk azt is (a második szempont), hogy megtartják-e a
nyelvtanórákat a magyartanárok. Négyfokozatú skála
használatával a következõt kaptuk. A Lényegében igen
választ adta a hallgatók 38%-a. A Többször igen, mint
nem, a Többször nem, mint igen és a Lényegében nem vá-
laszt adta a hallgatók 62%-a. Tehát a nyelvtanórák meg-
tartását komoly hiányosságok jellemzik a középiskolá-
ban. Ezzel elsõsorban nem is az a baj, hogy anyanyelvi is-
mereteikbõl hiányoznak ezek az órák, hanem az, hogy a
tanulók éveken át rendszeresen élték át azt, hogy ez mel-
lõzhetõ tárgy, ami elég, ha az órarendben megtalálható. 

Az igényes anyanyelvhasználtra szocializálás hiányát
mutatta a harmadik vizsgált kérdésre kapott adatsor is.
A kérdés az volt, hogy a nem magyartanárok, a szakta-
nárok javították-e a nyelvhasználati hibákat? Az elõbbi
négy fokozatot alkalmazva azt kaptuk, hogy Lényegében
mindig a szaktanárok mindössze 15%-a javította a hibá-
kat, s a további három válaszváltozatban 29%, 23% és
33% (!) volt az elõfordulás. 

A nyelvtanóra nem megtartása és a szaktanárok mun-
kájának hiánya a nyelvi fejlesztésben részint magyarázza
a hibás nyelvhasználatot, de rámutat arra is, hogy gene-
rációs problémával állunk szemben. Ördögi kör alakult
ki: már tanárainknak sem tanították a nyelvtant von-
zón, meggyõzõn, így õk sem tudják az anyanyelvi kultúra
értékes voltát hitelesen képviselni.

Bár a hatalmas problémacsokornak csak néhány szá-
lát említettük a fentiekben, sajnos ezek alapján is ki-
mondható, hogy a pedagóguspályára készülõk gondolko-
dásában, szemléletében sincs méltó helyük az anyanyel-
vi ismereteknek, felkészültségnek.

Ezt a vélekedésünket az I. éves hallgatókkal folytatott
beszélgetések is alátámasztják. Ezek során az egyik kér-
désünk az volt, hogy a közoktatásban eltöltött éveik so-
rán mit és milyen gyakran hallottak arról, hogy miért
fontos idegen nyelvet tanulniuk, illetve mit és milyen
gyakran arról, hogy miért fontos az anyanyelvet tanulni-
uk. A válaszokat illetõen valószínûleg senkiben nincs
kétség. Tehát egyfelõl mint pedagógusok „hivatalból”
hangsúlyozzuk az anyanyelvi nevelés alapvetõ szerepét
az eredményes kommunikáció, ismeretszerzés érdeké-
ben, másfelõl a gyakorlatban ez a magyarórákra szûkül
(vagy még azokra sem), és gyakorta a célt csak kevéssé
szolgáló feladatok megoldásában merül ki. 

Az eddig elmondottakkal az volt a célunk, hogy érzé-
keltessük: távolról sem „csak szûk” szaktárgyi, metodikai
problémáról van szó, amikor az anyanyelvi mûveltség
kérdéseirõl beszélünk. Ezt a komplexebb megközelítést
nem feledve, az alábbiakban az eredménytelenség egy-
két, szorosabban vett szaktárgyi okát említjük meg.

Vessünk néhány pillantást mindjárt az iskolai nyelv-
tantanulás kezdetére! Az okok között elõkelõ helyet
foglal el a nyelvi jelenségek feldolgozási módja az alsó
tagozatos tankönyvekben. Általános gyakorlat ugyanis
a nyelvi jelenségek kiragadása természetes környeze-
tükbõl, azaz a mondatból, a szövegbõl. A tananyaggal: a
szótagolással, a szófajokkal, a szóelemekkel stb., illetve a
helyesírási tudnivalókkal is jellemzõen úgy ismerked-
nek meg a tanulók, mintha ezek a fogalmak a szavak
szintjéhez kötõdnének, a mondattól elválaszthatók len-
nének. Holott a szótagolás tanításakor elengedhetetlen
(lenne), hogy példaként ne csak szótári szóalakokkal ta-
lálkozzanak. A mondatok, a szöveg természetes módon
kínálják a toldalékos alakokat. Ezáltal tudatosíthatjuk
például, hogy a szótaghatár nem állandó (fü-zet, de: fü-
ze-tem). 

Másik példa a mondatkörnyezet jelentõségére. Nem-
csak az édes, jó szavak melléknevek, hanem az édesen, jól
szavak is azok. E szófaj fogalmához szintén hozzátartozik
a toldalékos formák ismerete is. És ez általában elmond-
ható a szófajokról. 

Mivel a közlés legkisebb egysége a mondat (és nem a
szó, hiszen mondatokban beszélünk), a nyelv természetes
módon – szóban is, írásban is – minimum a mondat szint-
jén, de jellemzõen a szöveg szintjén funkcionál. Ezért fon-
tos, hogy minden esetben szövegben mutassuk be az adott
nyelvi jelenséget. Különösen kedvezõk azok a szövegek,
amelyek új információkat adnak, nyelvileg-esztétikailag
értékesek, hiteles morális tartalommal bírnak. Ezért nem
szerencsés az olvasókönyv és a nyelvtankönyv külön-kü-
lön léte, hiszen az olvasókönyv szövegei adhatnának ala-

MOZAIK_Karlovitz.qxd  2018.01.23.  13:37  Page 9



10

pot a nyelvi jelenségek vizsgálatához. Ehelyett mester-
kélt, érdektelen szövegkorcsok untatják a tanulókat.
Természetesen szükség van arra is, hogy a mondatból ki-
emelve vizsgáljuk meg egy-egy adott nyelvi jelenség jel-
lemzõit, de ezután illesszük vissza az eredeti környezeté-

be. A kapcsolódó feladatokban szintén csak a legszüksé-
gesebb mértékben dolgozzunk a szavak szintjén. 

Következõ írásainkban egy-egy konkrét nyelvtani kér-
dés tanításához adunk részint elméleti hátteret, részint a
megvalósításhoz gyakorlati szempontokat.

Demeter Katalin Pszichológia 
a tanítási órán (15.)
Az olvasás: készség, vagy képesség?

Az olvasástanítás-tanulás az iskolázás kitüntetett fel-
adata. 1970 óta pedig, és azóta is többször, erõs figye-
lem irányult rá, és viták kereszttüzébe került. 1970-ben
az elsõ nemzetközi összehasonlító mérés (IEA-vizs-
gálat, 1970) váltott ki igen nagy felzúdulást, de az azóta
lezajlott mérések (TOF, Monitor-, Pisa-mérések stb.)
is, mert a magyar diákok rendre alacsony és romló telje-
sítményt nyújtanak. A gyér eredményekért sovány vi-
gasz, hogy az olvasás a pedagógia egyik ún. világproblé-
mája. 

Az olvasás komplex probléma. Számos tényezõ felel
eredményes elsajátításáért, és nemcsak az iskola, hanem
például a társadalmi környezet nyelvi színvonala is. Ez-
úttal azt vizsgáljuk meg, mi is valójában az olvasás.

Két, egymásnak látszólag ellentmondó igazság él egy-
más mellett az általános iskolában. Az alsó tagozatos pe-
dagógus azt állítja: a tanulók megtanultak olvasni. A fel-
sõ tagozatos pedagógus pedig azt: a tanulók nem tudnak
olvasni. Mindkét állítás igaz, csakhogy mindkét állítás
féligazság. Nézzünk néhány adatot a 4. osztályosok olva-
sási teljesítményérõl. 

Az egyik Monitor-típusú olvasásvizsgálat egyik fel-
adatsora igen tanulságos adatsort mutat. A feladat egy-
szerû utasítások elolvasása volt, s a megértésrõl az utasí-
tásnak megfelelõ cselekvéssel kellett visszajelzést adni.
A feladatok az alábbiak voltak (a 4. osztályos tanulók át-
lagteljesítményét százalékban kifejezve az utasítás után
adom meg).

Kösd össze egyenes vonallal az A és a B pontokat! 95,6%

Kösd össze az A és a D, majd a B és az E pontokat! 88,1%

Kösd össze a C és az F pontokat hullámos vonallal 
úgy, hogy a vonal a D és az E pontokon is áthaladjon! 58,5%

Rajzolj két vitorlát is! A bal oldali kisebb legyen, 
mint a jobb oldali! 48,7%

Mirõl tanúskodnak ezek az adatok? Az elsõ utasítás
95,6%-os teljesítése arra utal, hogy a tanulók elsajátítot-
ták az olvasás jelrendszerét, értik a kódolás-dekódolás
funkcióját, el tudják végezni az olvasottaknak megfelelõ

tevékenységet. Tehát: tudnak olvasni. A feladatok ösz-
szetettségével arányosan azonban romlik a teljesítmény,
egy kicsit is összetettebb feladat már a tanulók felének
meghaladja az erejét. Tehát: nem tudnak olvasni.

Ha megnézzük az itt idézett második utasítást (szöve-
get), azt látjuk, hogy az nem egyéb, mint az elsõ feladat-
ból kettõ egymás után. Elvileg a teljesítménynek nem
kellene romlania; amely feladattípusból egyet meg tud-
nak oldani a tanulók, miért ne tudnának kettõt is? És
mégsem tudnak. Éppen ebben mutatkozik meg az olvasás
képességjellege: jelen esetben az olvasási teljesítményhez
a feladatvégzés, az önellenõrzés képességének igénye is
szükséges. A feladatot ugyanis részekre kell bontani, tü-
relmesen egymás után megoldani, és az egyes részek
megoldását ellenõrizni. Már ez az adatsor is jelzi, hogy az
olvasás nem pusztán automatizmusok kiépítése, nem
készség, nem kultúrtechnika. Nézzünk egy másik adat-
sort is!

Ennek a vizsgálatnak egyik olvasmánya a Buzgó nyúl
címû írás volt. Ezt a szöveget s a hozzá tartozó feladatsort
mind a 4., mind a 8. osztályosok mérõeszközébe betet-
tük. Figyelemre méltó a két tanulói minta teljesítménye-
inek egybevetése. Nézzük elõször az írás tartalmát! A
szarvas megkéri a nyulat, vigyázzon az álmára. Csak fél-
órája van pihenni, azután keltse fel. A nyúl mindent meg-
ígér, a szarvas elalszik. A nyúl kisvártatva felébreszti a
szarvast, ne dúdoljon-e altatódalt a fülébe? A szarvas el-
hárítja az ajánlatot. A nyúl következõ gondolata, amivel
felébreszti a fáradt állatot, hogy ne hozzon-e friss vizet a
patakról? A szarvas ebbõl sem kér. Harmadszor a nyuszi
azzal ébreszti fel a szarvast, hogy ne készítsen-e mohából
párnát a feje alá? Ekkor a szarvas felkel, szó nélkül ott-
hagyja a nyulat. 

Az ehhez a szöveghez tartozó elsõ feladat a szövegben
nyíltan adottak értését ellenõrizte. Mindkét tanulói min-
ta jó teljesítményt mutatott, a 4. osztályosok átlaga
90,5%, a 8. osztályosoké 95,9%. A két minta közötti kü-
lönbség lényegtelen. 

Nézzük azonban a szöveg értelmezésének szintjét! Meg-
adjuk a 2. és a 3. kérdést, néhány fontosabb válaszválto-
zatot és a hozzájuk tartozó tanulói átlagteljesítményt.

! ! !
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Teljesítmény %
2. Melyik állítás igaz? 4. oszt. 8. oszt.

A) A nyúl tudta, hogy a szarvasnak 
mire van szüksége a nyugodt álomhoz, 15,0 7,1

B) A szarvas nem becsülte 
a nyúl segítõkészségét, 9,5 3,7

C) A nyúl buzgólkodása a szarvasnak 
többet ártott, mint használt, 61,1 85,6

D) A nyúlnak minden oka megvolt arra, 
hogy megsértõdjön a szarvas 
udvariatlanságán. 9,0 1,0

3. Számodra mi a tanulsága ennek a történetnek? 

A) Ne akarj segíteni a hatalmasoknak, 
úgysem érsz el vele semmit! 6,0 2,2

B) Amikor segítesz valakinek, nagy igyekezetedben ne 
feledkezz meg arról, hogy mire is kértek! 37,4 60,7

C) Ne csinálj többet, mint amit kívánnak, 
mert csak baj lesz a vége! 44,4 34,1

A közölt adatsor az értelmezés szintjén már nagy kü-
lönbséget mutat a 10 és a 14 éveseket illetõen. A jó olva-
sási teljesítményhez nem elég az értés, már élettapaszta-
lat, életismeret is szükséges. (Érdemes végiggondolni: mit
nem tud még a 4-es, és mit tud már a 8-os.) A válaszvál-
tozatok választása erre utal. A negyedikesek hibás vála-

sza többszöröse a nyolcadikosokénak, a helyes válasz elõ-
fordulása viszont lényegesen kisebb, a harmadik feladat
esetében közel fele. Vessük ezt össze az értésszint 90% fe-
letti teljesítményével! Értésszinten már a kisebb tanulók
is jól olvasnak, de õk a sorokat olvassák, a sorok között is
olvasni további olvasástanulási feladatot jelent, amelyet
világismeret, életismeret segít.

Ez a komplex példa is mutatja, hogy az olvasás nem
készség, amit az 1–4. osztályban készre lehet készíteni,
hanem olyan összetett képesség, amely nemcsak a teljes is-
kolázásban, hanem az egész élet folyamán is fejlõdik. Az al-
só tagozatban nem fejezõdik be az olvasás nevelése, nem
is fejezõdhet. A felsõ tagozatban a tanulók megtanulnak
térképet, képletet, kottát olvasni. Megtanulják olvasni
a fizikát, a történelmet. Ezeket a feladatokat az alsó ta-
gozat nem oldhatja meg, mert ezek a tartalmak, tantár-
gyak nem is kerülnek elébe. Még a tanítóképzõ fõiskola
is tanít olvasni és írni: a testnevelés tantár-
gypedagógiájának anyaga a feladatsorok olvasása-írása
pálcika-emberekkel.

Az írásom elején említett ellentmondás úgy oldható
fel, hogy kifejezzük, milyen szinten tanult meg a tanuló
olvasni az alsó tagozatban, s milyen szintrõl kell folytatni
a képességfejlesztést. Ha az olvasás pszichológiai sajátos-
ságát, a képesség hierarchikus elrendezettségét nem
vesszük figyelembe (l. Lénárd: A képességek fejlesztése a
tanítási órán), nehezen fogunk elõbbre lépni e kulcsfon-
tosságú kérdésben. De még nehezebben, ha az olvasást
készségként tartjuk számon és akként neveljük.

! ! !
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A népi játékok szerepe
a nevelésben

Munkánk során a népmesék, kézmûves tevékenységek
és néptánc mellett az egyik legfontosabb hagyományos
elem, amelybõl inspirálódunk, a népi játékok köre. Fog-
lalkozásaink tengelyét adja, hogy miként választunk egy
adott népmeséhez kapcsolódó játékokat. Ezeknek a ha-
gyományos játékoknak számos készség- és képességfej-
lesztõ hatása van. Szerencsésnek mondhatjuk magun-
kat, mert sokszor tapasztalhattuk már ezt mi magunk is
egy-egy gyermekcsoportban, de a pedagógusoktól is fo-
lyamatos visszajelzéseket kapunk. Szakmai fórumot is
indítottunk a Facebook közösségi oldalon Népi játékok
óvodában, iskolában címmel, ahol több ezer tag folyama-
tosan segíti egymást ötleteivel.

A népi játékok természetes közegükben a gyermekek
szocializációs folyamatának szerves részét képzeték, ma
inkább már az adott pedagógustól függ, hogy tanulhat-
nak-e a gyerekek hagyományos népi játékokat. Az óvo-
dás években még találkoznak a népi játékok ismertebb
formáival, de az iskolában már kevésbé jelenik meg ezek
tanítása, integrálása. Számos fejlesztõ hatásuk azonban
azért kiált, hogy ezeket ne hagyjuk parlagon, és igenis te-
gyünk meg mindent annak érdekében, hogy ezt a kincset
ne elzárva õrizgessük, hanem a gyermekek mindennap-
jainak részévé válhassanak. E cél megvalósításához két
úton indulhatunk el: az egyik, hogy a gyerekeknek sza-
badidõben tanítunk népi játékokat, a másik, hogy egy-
egy tantárgy keretein belül a tananyaghoz kapcsoljuk
azokat. Az elsõ esetben fõként a szórakozás és szórakoz-
tatás funkciója érvényesül, amely egyáltalán nem elha-
nyagolható. Miközben játszanak, számos készségük fej-
lõdik. Gyakran hallhatjuk ma a gyerekektõl, hogy unat-
koznak, de mi azt tapasztaljuk, hogy azok az osztályok,
akiknek van a tarsolyukban néhány hagyományos játék,
kevésbé panaszkodnak unatkozásra. Akár idõnként ki-
csit újítva, a szabályokat bõvítve, átalakítva saját maguk
kedvére formálhatják ezeket a játékokat, így sosem un-
ják meg. Érdemes a játékokat eredeti formában megtaní-
tani számukra, de mi azt valljuk, nem gond, ha a gyere-
kek átalakítják azt szabad játékuk során. A tanítás folya-
mán érdemes az esetleges ismeretlen kifejezéseket elma-
gyarázni nekik, megbeszélni velük.

A népi játékok fejlesztik a finommotorikát, a beszéd-
készséget, a döntések meghozatalához szükséges készsé-
geket, a koncentrációt, önfegyelmet, türelmet, továbbá
a figyelmet. A mozgásos népi játékok pedig a nagymoz-
gások fejlesztésében is rendkívüli szerepet töltenek be.

Ugróiskolák
A gyerekek egyik igen kedvelt játéka az ugróiskola.

Lehet, hogy maguktól nem kezdik el játszani, szükség
van a felnõtt kezdeményezésére, de utána már önállóan
is kitalálnak új verziókat. Mi magunk is sokat alkalmaz-
zuk foglalkozásainkon, táncos alkalmak játékos része-
ként. A néptáncoktatásnak is egyik fontos eszköze az ug-
róiskola, ugyanis remekül lehet gyakorolni vele az ugrá-
sok különbözõ formáit: páros lábról páros lábra ugrás,
páros lábról egy lábra ugrás, egy lábról páros lábra ugrás,
egyik lábról másikra ugrás. Az ugróiskola a Magyar Nép-
rajzi Lexikon besorolása alapján ügyességi gyermekjáték.
,,Rekeszes formákat karcolnak a földbe vagy rajzolnak krétá-
val az aszfaltra. Ezeken a gyermekek sántikáló mozdulattal,
féllábon keresztülugrálnak. A játéknak több változata van, a
csiga alakú és körös formáktól, a templomalaprajzú forma
változatáig.”

Ugróiskola-variációk
Kép forrása: http://mek.oszk.hu/02100/02115/html/img/

2-618.jpg

Dr. Deák-Zsótér Boglárka, Kormos Rebeka

A játékok ezer arca
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Körjátékok
Most nézzük a körjátékokat, azon belül is a párválasz-

tó körjátékokat. Ha végiggondoljuk, hogy mi mindenbõl
áll egy körjáték, akkor az egyes elemekhez hozzárendel-
hetjük a fejleszthetõ készségterületeket is:

– kör kialakítása: téri tájékozódás, térérzékelés;
– ütemes járás, körtartás: ritmusérzék, térérzékelés;
– játék dallama: ritmusérzék;
– játék szövege: beszédkészség, ismeretbõvítés, szó-

kincs;
– pár kiválasztása: döntések gyakorlása.

A gyerekek nagyon sokféleképpen viselkednek, ami-
kor a kör közepén állva ki kell választaniuk a társaik kö-
zül valakit. Van, aki félénk, és nem meri kiválasztani, pe-
dig nagyon jól tudja, kivel forogna a kör közepén szíve-
sen. Van, aki döntésképtelen, mert egyszerre több társát
is szívesen kiválasztaná. Van, aki nagyon határozott, és
célirányosan megy az általa párnak választott társhoz,
majd behívja a kör közepére. Úgy véljük, hogy egy ilyen
játék nagyon jó ,,gyakorlási terep” arra, hogy a gyerekek
döntést hozzanak, és ha van rá idõ (márpedig érdemes
lenne úgy játszani, hogy legyen rá bõven idõ), akkor vár-
juk ki, esetleg segítsük a gyerekek választását, de semmi-
képpen sem jó ötlet megmondani neki, akár elõre, hogy
kit válasszon. Természetesen gondolni kell arra is, hogy
mi történik, ha folyamatosan ugyanazok a gyerekek vá-
lasztják ki egymást, ekkor érdemes egy idõ után szabályo-
kat is kitalálni, azaz olyat kell választani, aki még nem
volt. Ezzel természetesen korlátozzuk a gyerekek döntési
lehetõségeit, de nem helyettük döntünk. A párválasztó
körjátékok gyakorlatilag a csoportviszonyok tanulmá-
nyozásához is segítséget nyújthatnak. 

Nagyon fontosnak tartjuk a tapasztalati tanulást. Ke-
vésnek érezzük a mindennapok nyújtotta lehetõségeket,
sok negatív példát is hallottunk, tapasztaltunk. A tapin-
tás, mint az egyik legfontosabb érzékelés kissé háttérbe
szorult manapság. Látunk természetesen olyan tanító-
kat, akik sok erõfeszítést tesznek, hogy a gyerekek minél
több dolgot megfoghassanak, kézbe vehessenek, letapo-
gassanak. Mi is erre törekszünk, amikor egy-egy foglal-
kozást megtervezünk. Népi játékaink közül is van olyan,
amelyben szerepet kap a tapintás. Ilyen például a szem-
bekötõsdi, vagy a Megy a labda vándorútra, a Csön-csön
gyûrû stb. A legtöbb információt vizuálisan kapjuk és
dolgozzuk fel, de egy szembekötõsdi játéknál éppen ezt
kapcsoljuk ki, ezáltal lehetõség nyílik a többi érzékszerv
megdolgozására is. A Megy a labda vándorútra vagy a
Csön-csön gyûrû szintén olyan játékok, ahol a hátunk
mögött vagy a markunkban van a tárgy, így a kezünk ér-
zékelésére kell támaszkodnunk. Amikor ilyen típusú já-
tékot tanítunk, érdemes idõt hagyni arra, hogy a tárgyat,
pl. kendõ, gyûrû, labda, megismerjék, megfogják, és csak
mindezek után belekezdeni a konkrét játékba. A peda-
gógus is segíthet nekik az ismerkedésben azzal, hogy me-
sél az anyagáról, vagy arról, hogy mire használták régen.

Eszközös játékok
Ezzel tulajdonképpen át is kanyarodtunk az eszközös

népi játékok köréhez. Miért fontos eszközös játékokat

játszani? Néha nehéz eszközöket is bevonni egy-egy já-
tékba, aminek a nagyobb helyigény, vagy az eszközök ki-
és bepakolásával járó kényelmetlenség is lehet az okozó-
ja. Mindezek ellenére mégis azt javasoljuk pedagógus
kollégáinknak, hogy minél többet játsszanak eszközös já-
tékokat a gyerekekkel! Tapasztalataink szerint a gyere-
kek nagyon szeretik, ha a játék központi eleme egy esz-
köz, mert meg lehet fogni, meg lehet vizsgálni, néha a
birtokosa különbözõ kiváltságokban részesülhet. Az esz-
közök használata fejleszti a koncentrációs képességet. 

Az általunk választott játék a Kolbászlopó, egy sarka-
di játékgyûjtésbõl származó népi játék.

Szükséges eszközök: karikák, csutkák.
A macska egy kör közepén guggol, õrizve a kolbászokat. A

kolbászok lehetnek például csutkák. Az egerek (többi gyerek)
maguk köré tett karikában guggolnak. A macska fejét lehajt-
va, csukott szemmel alvást színlel. Az egerek mögéje lopakod-
nak és cincogva igyekeznek ellopni a kolbászokat. A macska
egyszer csak felugrik, s igyekszik az egyik gyereket elkapni. Az
egerek szaladnak vissza a helyükre, az egérlyukakba. Akit el-
kap a macska, azzal helyet cserél. 

Ez a népi játék fejleszti a gyermekek figyelmét, a kon-
centrációt, valamint a reakciókészséget. Az alkalmazott
eszközök segítenek lehatárolni a területeket, könnyeb-
ben betartani a szabályokat, valamint egy egyszerû fogó-
játékhoz képest újabb, érdekesebb terepet biztosítanak.
A gyerekeknek stratégiát (akár egyénileg, akár közösen
– ez már a csoporttól is függ) kell kialakítaniuk, amely
tudjuk, hogy az élet minden területén szükséges lehet a
jövõben.

Tananyaghoz kapcsolható 
játékok

Vannak olyan játékaink, amelyeket kifejezetten egy-
egy átadásra váró tananyag kapcsán is megtaníthatunk,
segítségül hívhatunk. Segíthetnek abban, hogy élmény-
szerûen sajátítsák el a gyerekek az adott tantárgy tudni-
valóit. Ebben a cikkben a matematikához kapcsolható
készségek fejlesztéséhez mutatunk néhány példát, de na-
gyon sok mondóka és dal alkalmas arra, hogy a környe-
zetismerethez, nyelvtanhoz, életvitelhez kapcsolódó fo-
galmakat és ismeretanyagot kiegészítsük velük, segítsük
a bevésõdés folyamatát. 

Számismeret mondókával
A következõ mondókával játékosan taníthatjuk meg

a gyerekeknek a számokat:

Egy – megérett a meggy, 
Kettõ – csipkebokorvesszõ. 
Három – nincsen nekem párom. 
Négy – biz oda nem mégy. 
Öt – most érik a tök. 
Hat – hasad a pad. 
Hét – kiflit süt a pék. 
Nyolc – üres a kis polc. 
Kilenc –kis Ferenc. 
Tíz – tekenõbe tiszta víz.
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Ezt a mondókát közösen is mondhatjuk, de térbeli
mozgás is kísérheti a következõ módon: 

Kört alkotunk és egy gyerek a kör közepére áll. A kö-
zépen lévõ gyermek a szövegnek megfelelõen bevonja
egy-egy társát a kör közepére: egynél behív egy gyereket,
kettõnél még egyet, így már ketten vannak a körön be-
lül, és így tovább… Akár meg is állhatunk, és együtt
megszámolhatjuk, hogy hányan vannak középen. Olyan
változatban is játszhatjuk ezt a játékot, hogy miközben
mondjuk ezt a mondókát, csoportokat alkotunk annyi
fõvel, ahánynál tartunk. Általában hatig vagy hétig tu-
dunk így eljutni, ha egy átlagos létszámú osztályban va-
gyunk.

Nemzetes, kicsit átalakítva

Nemzetes
Kép forrása: http://emf-kryon.blogspot.hu/2013/03/nepi-

jatekok.html

A nemzetes játékot elõször érdemes eredeti formájá-
ban országokkal vagy állatokkal megtanítani, és csak ez-
után áttérni számokra.

Kiszámoljuk, hogy ki kerül a kör közepére. Õ lesz a ki-
dobó, akinek egy labdát adunk a kezébe. A többiek egy
nagy kört alkotnak körülötte. A körben állók közül min-
denki kap vagy választ egy számot. Ennél a pontnál érde-
mes a pedagógusnak is figyelnie, hogy a gyerekek a kor-
osztályuknak megfelelõ számkörben válasszanak számo-
kat.

Amikor mindenki kapott/választott egy számot, ak-
kor a középen álló feldobja a labdát és hangosan mond-
ja valamelyik számot (pl. hat). Akkor az a játékos, aki az
adott számot képviseli (aki a hatos jelen esetben), oda-
fut a labdáért, a többiek (a labdát az elõbb feldobó gye-
rek is) pedig szétszaladnak. Amikor elkapja a labdát, azt
kiáltja: Állj! Ekkor mindenki megáll, és a labdás játékos
megpróbál valakit kidobni. A dobás elõtt maximum hár-
mat léphet. Akit eltalál, az helyet cserél vele (annak a
számát kapja meg). Ha nem talál el senkit, õ marad kö-
zépen. 

Ötölõ
Ezt a játékot nagyon szeretjük, mert jól variálható, na-

gyobbak is kifejezetten élvezik, és a matematikai készsé-

gek mellett a koncentrációt is rendkívüli mértékben fej-
leszti. 

Körbeállunk, és elkezdünk számolni, mégpedig úgy,
hogy egyvalaki elkezdi a számsort a következõ módon:
EGY. A mellette álló mondja: KETTÕ, és így tovább. A
játék elején megegyezünk, hogy ki kezdi, és mely irányba
halad a számolás. Aki az ÖT-öt mondaná, helyette azt
mondja: BUMM. Ezután a sorban következõ gyerek új-
rakezdi, hogy EGY. Az a jó, ha minél lendületesebben
halad a számolás folyamatosan. Tehát legyen ritmusa a
számolásnak. Az elején, amikor tanulják a játékot a gye-
rekek, még nem biztos, hogy a lendületesség kialakul, de
késõbb már remekül kialakulhat az is. A játék folyamatos
lüktetése ekkor már önmagában is számos fejlesztõ ha-
tással bír. Azoknak a gyerekeknek, akiknek nehezen
megy az absztrakt gondolkodás, vagy a füzetbe leírt tud-
nivalót nehezen jegyzik meg, kifejezetten fejlesztõ hatá-
sú egy-egy ilyen játék.

A játékot továbbfejleszteni a következõ módon lehet: 
1. Az öt helyett másik számot választunk, amikor

BUMM-ot kell mondani. 
2. Minden páros számnál kell BUMM-ot mondani. 
3. Minden páratlannál kell a BUMM-ot mondani. 
4. A hárommal osztható számoknál kell BUMM-ot

mondani. 
5. Az öttel osztható számoknál kell BUMM-ot mon-

dani. 
És így tovább…

A bemutatott példák és szempontok csupán egy szele-
tét képezik mindannak, amit a népi játékok jelentenek
és jelenthetnek a mai kor gyermekei számára. Bízunk
benne, hogy az elmúlt évek törekvései már sok pedagó-
gusban felkeltették az igényt a népi játékok mindenna-
pokba történõ beemelésére. 

A Pompás Napok módszertanában a népi játékok a
népmesékkel és a tárgyalkotással egy komplex rendszert
alkotnak. Sokéves tapasztalat alapján elmondhatjuk,
hogy a módszer folyamatos finomítás mellett nagyon jól
illeszthetõ a mai gyermekek gondolkodásához. Hagyo-
mányaink a mai, modern kor embere számára is szórako-
zást, tanítást, érzelmeinek széles körû megélését adják.
Több évszázados szokásaink segítik az életre való neve-
lést, mégpedig a belenevelõdés eszközével, amely diffe-
renciáltan igazodik az egyén befogadóképességéhez.
Ezért valljuk, hogy lehetséges a nevelés játékkal, mesé-
vel. 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 kollégákat várunk
szeretettel a pompasnapok.blog.hu oldalon, melyet nyi-
tott szakmai fórumként kezelünk.

Ön tudta?
A www.tanitonline.hu
oldalról több száz népi

játék leírása elérhetõ: Feladatbank › Játékgyûjtemény ›
Népi játékok gyûjteménye

! ! !
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A Tanítók Egyesületének legutóbbi szakmai konferenci-
áján a Tanító folyóiratból is ismert dr. Vass Vilmos habi-
litált egyetemi docens A kreativitás fejlesztésének lehetõsé-
ge a kisiskolás korban címmel tartott remek hangulatú
elõadást a népes közönségnek a Budapesti Fazekas Mi-
hály Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban. Fel-
keltette az érdeklõdésemet ez a téma, azóta több, ezzel
kapcsolatos cikkel, riporttal is megismerkedtem az elõ-
adó honlapjáról. Úgy gondolom, hogy kollégáimnak is
hasznos lehet egy kicsit belepillantani a kreativitás hát-
terébe, így most a szokásosnál kicsit több elmélettel kez-
dem cikkemet. 

Mi is a kreativitás? Ha a fiamat kérdeznék a kreativi-
tásommal kapcsolatban, elképzelhetõ, hogy egy nemrég
történt esetet idézne fel, amikor véletlenül szemüveg
nélkül indultam ajándékot vásárolni, és ott, a bevásárló-
központban szembesültem a ténnyel, hogy egyszerûen
képtelen vagyok elolvasni az ingek, pulóverek apró betû-
vel feltüntetetett anyagösszetételét, ami számomra fon-
tos, minõségi ajándékok vásárlásánál különösen. A
pénztárca-iratok-mobil trió mellett még hozzá kell szok-
nom, hogy a szemüvegem is állandó társam legyen. Nem
adtam fel az ajándékvadászatot, nem estem pánikba,
nem kezdtem el kérdezgetni a vásárlókat vagy az eladó-
kat, hanem egy egyszerû ötlettel villámgyorsan megol-
dottam a problémát: elõvettem a mobiltelefonomat, be-
fotóztam a címkéket és felnagyítva visszanéztem õket.
(A cikksorozatom címére tekintve, a betûk elrendezése
is utalhat némi kreativitásra.) Vass Vilmos megkérdezte
tõlünk az elõadásán, hogy szerintünk mi a kreativitás?
Ha a matematikánál és órakezdõ, ráhangoló feladata-
inknál maradunk, nekem Róka Sándor Logi-sztori törté-
netei mellett az ilyen típusú rejtvények ugranak be elsõ-
ként:

Amennyiben még nem ismerik, kérem, mielõtt tovább
olvasnának, próbálják megfejteni õket! Egyiknél se a ha-
gyományos hozzáállás vezet megoldáshoz. Ha szeretnék
segíteni egy kicsit a tanítványaikat az elindulásnál, hasz-

nos lehet, ha csoportmunkában kapják meg az elsõ fel-
adatot, és körbeülik az asztalt, így a lapot van, aki fejjel
lefelé látja; a másodiknál nem árt ha tudjuk, hogy egy el-
sõs gyermek is folytatni tudja a sort, tehát nem kell hoz-
zá felemelkednünk az egyetemes matematika szintjére. 

Az elsõ feladat megoldása: felülrõl nézve a két össze-
adandót, a 856-ot 958-nak, a 192-t pedig 261-nek lát-
juk, melyek összege 1219. A második sorban a 180 fokkal
elforgatott számok összege 106 + 295 = 401, tehát a
kérdõjel helyére 401 kerül. Nem volt véletlen ez a digi-
tális óráknál használatos számjegytípus! Mi most épp az
írásbeli összeadással foglalkozunk a harmadikasaimmal.
Ha a gyerekek maguk állítanak össze forgatható többje-
gyû számokat, amiket mindkét oldalról nézve összead-
hatnak, máris sokkal izgalmasabb a gyakorlás. Gyufaszá-
lakból is kirakhatjuk és felragaszthatjuk a számokat több
példányban egy-egy kartonpapírra a variációk elkészíté-
séhez. Megjegyzés: az elsõ rejtvényhez találhatunk meg-
oldást forgatás nélkül is. A 856 számjegyeinek összege
19; a 192 számjegyeinek összege 12, ezt a két kétjegyû
számot látjuk egymás mellé írva fordított sorrendben. A
901 számjegyeinek összege 10, az 562 számjegyeinek ösz-
szege 13, így megoldás lehet az 1310 is. Lehet ötletelni
további lehetõségeken is! 

A második feladat megoldása egy egyszerû leltár! A sor
elején egy egyes áll, elõre írjuk a mérõszámot, hátulra a
„mértékegységet”: 1 1. Most mit látunk? Két egyest: 2 1. A
leltározásnál a következetesség mindig nagy segítségünk-
re van, így betartjuk, hogy az egyestõl indulva növekvõ
sorrendben számoljuk meg az elõforduló számjegyeket.
Látunk egy egyest és egy kettest: 1 1 1 2. Most három
egyesünk és egy kettesünk lett: 3 1 1 2. Itt már három kü-
lönbözõ számjegyrõl kell összesítést készítenünk: van két
egyesünk, egy kettesünk és egy hármasunk: 2 1 1 2 1 3. A
sor folytatása és egyben a megoldás: három egyes, két
kettes és egy hármas: 3 1 2 2 1 3. Ez a feladvány egy frics-
ka a mennyiség fogalmának használatához! Ide kívánko-
zik Albert Einstein egy találó idézete: „A kreativitás az in-
telligencia szórakoztatása.”

Az elõadásra visszatérve a kreativitás kapcsán nagy
csokornyi fogalom hangzott el a hallgatóság részérõl, pél-
dául ötlet, szabadság, alkotás, az összekapcsolás képessé-
ge, rugalmasság, fantázia, humor, melyekkel az ereden-
dõen kreatív, iskolába lépõ gyermekek még rendelkez-
nek. Cél, hogy ne vesszen el ez a kreativitás a késõbbiek-
ben sem – óvodáskorban a gyerekek 98%-a kreatív,
tízéves korra 34%, mire huszonöt évesek lesznek, már

Kreativitás – minél jobban használod, annál több lesz belõle.
(Maya Angelou)

F A R K A S H Á Z I  C S I L L A

Órakezdõ ötletek
matematikából (12.)J Á T É K
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csak 2%, szignifikáns csökkenés! –, és hogy az iskolába
belépve ne találják magukat a gyerekek hirtelen egy má-
sik, számukra szokatlan és ijesztõ idõdimenzióban, ahol
mindenki siet körülöttük és nincs elég idõ a kérdése-
ik feltételére, megválaszolására, az ötleteik megvalósí-
tására. Az elõadó egy amerikai oktatáskutató barátját
szokta idézni, aki azt mondja, hogy napjaink rohanó vilá-
gában ahhoz is sietni kell, hogy egy helyben maradjunk.
Minden nagyon pörög, hiányzik már a deep learning, a
mélyreható tanulás, alig van idõ megállni, hogy megért-
sük, átlássuk a dolgokat, gyakran a felületesség dominál.
Lehangolóak Csíkszentmihályi Mihály szavai: „Egészen
furcsa, hogy az iskolának – még a középiskolának is – milyen
csekély hatása volt a kreatív emberek életére.” Pedig lehet
hatása, és szerencsére egyre többen és egyre tudatosab-
ban törekszünk erre az oktatás különbözõ lépcsõfokain.
Tanítványaimat mindig is kreativitásra neveltem, ami-
kor csak lehet, megteremtem az alkalmat, hogy kibonta-
kozhassanak minél több és minél változatosabb terüle-
ten. Annak kell természetesnek lennie, hogy szeretettel-
jes, érzelmekkel teli légkörben, biztonságban érezzék ma-
gukat a gyerekek az iskolában, hogy bátran megnyilat-
kozhassanak, próbálkozhassanak, és akár hibázhassanak
is. Csak így jöhet létre alkotó légkör, így bontakozhat ki
az egyéniség, a tehetség. 

Iskoláskor elején a gyermekek tanulása még leginkább
az érzékszerveiken keresztül történik. A perceptuális
vagy szenzoros tanulási stílus domináns, a felfedezéses
tanulás ekkor még szinte mindennapi tevékenység, úgy
is mondhatjuk, hogy a gyerekek „mozogva gondolkod-
nak”. Ne hagyjuk, hogy a verbalitás és biflázás vegye át a
„Learning by doing”, cselekedve tanulás (John Dewey) fo-
lyamatát! A kreatív iskola nem egyszerûen „ötlet-
gyárosokat” jelent, hanem egyéni újszerûséget, eredeti-
séget. A kreativitás elsõ jelei az ötletek újragondolásá-
ban, másfajta strukturálásában nyilvánulnak meg. Nagy-
ban segíti az ingergazdag, inspiráló tanulási környezet, a
különbözõ motiváló módszerek, csoportmunka, játék,
vita, érvelés, a kutatás-felfedezés és a projektmódszer,
belsõ képek életre keltése, a tanulási folyamat egyénhez
igazítása, személyre szabása, ezt Báthory Zoltán kutatá-
sai is alátámasztják. 

Az elõadás fontos mondanivalója volt, hogy minden
fejlesztésnek, így a kreativitás fejlesztésének is az alapja,
hogy amellett, hogy természetesen az elsõ pillanattól
kezdve odafigyelünk a tanítványainkra, elõször megis-
merjük, felmérjük, diagnosztizáljuk õket (differenciált
diagnosztika). Érdemes idõt szánni az érdeklõdési körük-
re, hobbijukra, tanulási stílusukra, problémáikra, erõsé-
geikre, családi környezetükre; fordítsunk nagy energiát a
„bemelegítésre”! Mindenkinek jól esik, ha értõ figyelem-
mel fogadják, a pedagógus aztán tapasztalatai alapján
személyre szabottan választhat a módszertani repertoár-
jából a leghatékonyabb együttmûködés kedvéért. A ta-
nári szerep rengeteget változott, jó irányba haladunk, ha
egyre inkább partnerivé válik, az alkotó közeg pedig szel-
lemi mûhelyhez hasonlóvá. Hatalmas a különbség a ta-
nulás hagyományos felfogása és új értelmezése között: az
elõbbi passzivitást és reproduktivitást eredményezett,
míg az új aktivitást és produktivitást jelent a tanulók ese-
tében (Báthory Zoltán). Vas Vilmos mindig azzal a céllal
megy be az óráira, hogy ott együtt tanuljanak, közösen

gondolkodjanak, és még kreatívak is legyenek a diákjai-
val, hallgatóival. 

A kreativitást (innovációs összefüggésével együtt)
elõször a gazdaság világa fedezte fel, aminek üzenete a
pedagógia számára: problémaérzékenység, kérdésfelte-
vés, megoldások többféle megközelítése, pozitív vissza-
jelzések, akarat, szorgalom. Másodikként a sport, elsõ-
sorban a csapatsportágak területe következett (belsõ
motiváció), a harmadik terület a pszichológiáé - különö-
sebb külsõ ösztönzés nélkül is kiváló tanulási eredmé-
nyek érhetõk el -, majd ezután következik a pedagógia.
Hosszabb távra csak a belsõ ösztönzõk (önállóság, szak-
mai igényesség, céltudatosság) erõsítésére épülõ pedagó-
gia tud hatékony lenni, fenn kell tartani az akaratot,
szorgalmat, igényességet a motiváltsághoz. A kreativi-
tás minimális frusztrációt is igényel abban az értelemben,
hogy kissé kilépünk a komfortzónánkból. Daniel Pink al-
goritmizált (mechanikus, gondolkodást, tanulást és kre-
ativitást nem igénylõ) és heurisztikus (élményre, sikerre
együtt gondolkodásra, közösségre és a közösen megélt
tapasztalatok feldolgozására építõ) munkavégzést kü-
lönböztet meg. A pedagógia heurisztikus munkavégzés
lehet mindennapi sikerek megélése, örömforrások meg-
kapása, amiért a diákok nehézségeken is átküzdik magu-
kat. A közösen megélt élmények sokat lendítenek a bel-
sõ motiváción, a tanulás hatékonyságán. A három „a”:
attitûdök, akaratok, alázat nagy erõvel bírnak a világban.
A motiváció háromszöge pedig a diákokkal: tanulás, kre-
ativitás, gondolkodás. Heidi Jakobsen leteszi a voksot a
nevezetes „4 c” mellett, magyar fordításban: kommuni-
káció, kritikus gondolkodás (és problémamegoldás), kre-
ativitás (és innováció), együttmûködés. Megint másik
4C James Kaufman és Ronald Beghetto 2009-ben publi-
kált modellje, az ötleteléstõl egy egész életpálya megal-
kotásáig, most fordítom az angolul megjelent cikkeket
ezzel a témával kapcsolatban, referálok majd róla a kö-
vetkezõ lapszámban. 

Köszönöm dr. Vass Vilmosnak, hogy engedélyét és se-
gítségét adta a Tanító olvasói részére, hogy egy kis bete-
kintést kaphassunk a szakterületébe. Felhasznált forrá-
sok az elõadáson kívül: 

http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=374
http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/pedacta/article_6_1_3

_28-39.pdf
http://vassvilmos.hu/media

Mesterlogika (Mastermind / Színözön / Logikai szur-
kálós / Színkeresõ-kódfejtõ logikai játék / Gombás kita-
láló...) 

Egy sokak által ismert és kedvelt igazi retró játék, a
hetvenes évek nagy slágere volt, ma is lehet kapni több
kiadásban és többféle minõségben, sõt még elektroniku-
san is létezik. Lényege, hogy az
egyik játékos által elrejtett
négy bábu („gomba”) színét
és sorrendjét minél keve-
sebb lépésben találja ki a
társa, akit a tippek kira-
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kása után visszajelzésként fekete és/vagy fehér tüskék se-
gítenek abban, hogy hány jó színt és hány pontos helyet
sikerült eltalálnia. A fekete tüske azt jelzi, hogy mennyi
olyan színtalálat van, aminek nem megfelelõ a helye, a
fehér a jó színû, jó helyen levõ gombák számát jelöli. Az,
hogy melyik gombára vonatkoznak az információk, nem
derül ki egybõl, nekünk kell kitalálnunk, kigondolnunk,
kitaktikáznunk az egyes tippekre adott válaszokból. Hat
szín közül tudunk választani a négy helyre, lehet ismétlõ-
dés is. Nagyon jól fejleszti a logikus gondolkodást. Ter-
mészetesen a szerencse is szerepet kaphat, de vaktában
próbálkozva az egész tábla is kevés lehet a feladvány ki-
találásához! Azért szeretem kétszer kettes csoportokban
játszatni, mert akkor a párosok tagjai hangosan is ki-
mondják, hogy mikor mi indokolja az új sor kirakását.
Lehet indokolni, vitatkozni, érvelni, kipróbálni, belátni,
újragondolni, taktikát változtatni. A feladvány felõli ol-
dalon a két játékos megbeszélheti, hogy szükség esetén
mivel tudják segíteni, elõrelendíteni a kitalálókat, pél-
dául ilyen megállapításokkal: van két azonos színû bábu
a sorban; a kék bábu egyik oldalán sincs piros bábu; a fel-
adványban több a sárga bábu, mint a zöld; a legutóbbi
próbálkozásnál nem a szélén van a jó színnel rendelkezõ,
jó helyen levõ bábu. 

Változatok kezdõknek: kevesebb színbõl lehet válasz-
tani, vagy a visszajelzést a konkrét bábuhoz rendeljük,
tehát pontosan lehet tudni, hogy az adott próbálkozás
színe és helye megfelelõ-e. Nehezítés: még több szín kö-
zül választhatunk vagy négy helyett öt/hat gombából ál-
ló feladványt készítünk elõ, esetleg üresen is hagyunk
néhány helyet, de ezeket a lehetõségeket mindig tisztáz-
ni kell a kezdés elõtt. 

Mostanában rengeteg játékot játszunk az osztályban
logikai készletre átalakítva, ezzel is megtehetjük! A/3-as
lapra háromféle nyomtatható játéktáblát készítettem
(négyzetekkel, körökkel, háromszögekkel), hogy játsz-
mánként azonos formákat használjunk, és így semmi se
vonja el a színrõl a gyerekek figyelmét. Kartonpapírból
hajtogattunk és ragasztottunk takaró „kuckókat”, amik
alá elrejtettük a kitalálandó kis színes logikai lapokat.
Visszajelzésként a sorok szélén a piros-kék korongokat
használtuk, és úgy egyeztünk meg, hogy a piros szín jelzi a
helyes színt, de nem pontos elhelyezkedést, a kék pedig a

teljes telitalálatot szín és hely szem-
pontjából. Ha nincs elég logikai la-
punk, színezhetünk is egyszer hasz-
nálatos nyomtatott papírtáblákon,
de akkor nehezebb variálni az elkép-
zeléseken. Játékváltozatként lehet a
színek helyett a formákra koncent-
rálni: azonos színû, de különbözõ
formájú lapokat rejtünk el. Itt az
alapjáték hat színéhez hasonlóan
hat formalehetõség áll rendelkezés-
re: kör, négyzet és háromszög, vala-
mint ezek lyukas változatai. Szintén

érdekes, és tantár-
gykoncentrációnak
is kiváló, ha négy-öt
betûbõl álló kitalá-
landó szavakat ra-
kunk ki – az elsõ osz-

tályban oly sokszor használt – kis betûkártyákkal.
Mikor elõször ismertettem meg a logikailapos verziót

az osztállyal Töprengõ órán, volt egy csapat, amelyik hoz-
zá se akart kezdeni a játékhoz, mondván, hogy túl köny-
nyû a feladat, ha csak négy szín van, úgyis egybõl kitalál-
ják a feladványt, de végül remekül szórakoztak, mégsem
volt kihívás nélküli a színek/formák beazonosítása. Épp
õk voltak, akik aztán több szerepcsere után az elsõk kö-
zött próbálhatták ki a színes gabonagolyókkal való játé-
kot is. Amint kitalálták a feladványt, megehették a nye-
rõ sort, és az elrejtett édességek is gazdára találtak, meg-
jutalmazva azokat, akik ügyesen, korrekt módon vissza-
jelzéseikkel segítették sikerre a játékosokat. (Nem sze-
retnék reklámozni, sajnos – egyelõre – nem szponzorál a
cég, de az m & m’s se rossz választás a bábuk vagy logikai
lapok helyett!)

Ha már a cikkemet kreativitással kezdtem, a Társasjá-
tékok Ünnepén „levadászott” IMAGINE társasjátékunk
megemlítése nélkül nem fejezhetem be. Nem kifejezet-
ten matematikai játék, de ugyan mit ne lehetne felhasz-
nálni az óráinkon? Szöveges feladatok témájának meg-
határozásánál például hangulati elemként kiválóan al-
kalmazható! Két-három tanuló elolvassa a feladatot, és
az abban szereplõ kulcsszavakat megpróbálják a vizual-
itás segítségével kifejezni. Átlátszó kártyákon 60 külön-
bözõ forma látható (pl. geometriai formák, jelek, szimbó-
lumok, vonalak, emberi alakok, esetenként látszólag ér-
telmetlennek látszó dolgok is), melyek közül néhányat
szabadon kiválasztva és összeillesztve (beszéd és bármi-
lyen hangadás nélkül) rá kell vezetni a többieket, hogy
mire gondoltunk. A szett alapból több mint ezer felad-
ványt tartalmaz. Nagyon vicces már maga a kirakás is,
hát még a kitalálás folyamata, hihetetlenül kreatív ötle-
tek merülnek fel, ahogy a részek egésszé alakulnak, ahogy
asszociálnak a gyerekek. Kartonpapírból mi is vágha-
tunk ki változatos formákat, hogy elkészítsük a saját kész-
letünket; feladványkártyák gyártásában szintén nagyon
profik a gyerekek. Lehet használni az eredeti kategóriá-
kat: tárgy, film, személy, sport, hobbi, szabadidõ, világûr,
sláger, foglalkozás, hely, mese és még sorolhatnánk. 

Tedd próbára a kreativitásod, nincsenek korlátok! – lát-
hatjuk a társasjáték dobozán, de ez magán a játékon
messze túlmutat! 

Ön tudta? A www.tani-
tonline.hu oldalról sok
egyéb kincs mellett elér-

hetõ Csíkszentmihályi Mihály: Kreativitás címû könyve
(Könyvtár › Pszichológia) és Ken Robinson: Az iskola meg-
öli a kreativitást címû elõadása (Filmtár › Elõadások).

! ! !

FarkashÆzi.qxd  2018.01.23.  13:46  Page 17



18

A Z generáció tagjainak tanulási szokásai megváltoztak.
Az internet és a média erõteljes jelenlétének köszönhe-
tõen figyelmük egyre rövidebb ideig tartható fenn. Olva-
sásukra a keresõ (skipping) mód jellemzõ. Ennek hatásá-
ra szókincsük is megváltozik, átalakul. A hagyományos
oktatási formával sokszor nehéz már õket motiválni.
Újabb és újabb ingerekre van szükségük érdeklõdésük
fenntartásához. Ezeket a generációs sajátosságokat kell
figyelembe vennünk a módszerek kiválasztásakor. 

A fogalmazás tantárgy tanmenetében elõírt mûfaji sa-
játosságokat nehezen sajátítja el a gyerekek többsége. Mi
módon tarthatjuk fenn érdeklõdésüket a fogalmazásta-
nulás iránt? Milyen új módszerrel, eszközzel tudjuk meg-
szólítani a Z generáció tagjait?

Írásomban ismertetem azt a folyamatot, miként lehet
egy társasjáték segítségével a szóbeli és írásbeli szövegal-
kotást játékosan gyakoroltatni a gyerekekkel.

Elsõ lépés az élményszerzés
Ismerõs érzés, amikor egy dallam egész nap a fülünk-

ben cseng, s azt dúdoljuk? Örömmel tesszük ezt, s nem
gondolunk közben a zeneelméletre. Vagy, ahogy a kis-
gyermekek körjátékot játszva tanulnak meg egy-egy
dalt? Észrevétlenül sajátítják el a szöveget és a dallamot.
A szövegalkotásnak – a szóbeli, illetve írásbelinek egy-
aránt – egyik fontos eleme kell hogy legyen a nyitott, ol-
dott hangulat megteremtése. Ha ez adott, akkor lesz a fo-
galmazás az önkifejezés, a személyiség megmutatkozásá-
nak eszköze.

Mivel tudjuk megnehezíteni
ezt a felszabadultságot 
az iskolában?

Az egyik ilyen dolog, ha már második év végén a nyá-
ri szünetre kötelezõ olvasmányt adunk a gyerekeknek,
melyhez olvasónaplót kell írniuk, vagyis a fejezet rövid
tartalmát. Általában ezeknek a meseregényeknek egy-
egy fejezete 3-4 oldal, melynek tartalmát tömören leírni
nem kis feladat egy 8-9 éves gyermek számára. Más kér-
dés, hogy a fogalmazás tantárgy csak harmadiktól lép be
a tantervbe, tehát a gyerekeknek még fogalmuk sincs,
hogyan kell a lényeget leírni. Nehezíti a feladatot sok

esetben a még gyengébb olvasástechnika is. Mi történik
ilyenkor? Ha sikerül is egy-egy fejezeten átvergõdnie ma-
gát a gyereknek, akkor sem biztos, hogy képes megragad-
ni a lényeget. Marad a nyüglõdés, a szülõ ideges, mert a
nyarat õ sem szívesen tölti a tanulás ellenõrzésével. Vég-
sõ esetben lediktálja az adott rész tartalmát és szeptem-
berben – jó esetben – kap egy 5-öst az olvasónaplóra. 

A másik dolog a tükörjavítás. Harmadik osztályban a
fogalmazásórákon a tükörjavítással legtöbbször a nyelv-
tani, stilisztikai hibákat javíttatjuk, ami persze nem baj,
csak közben feladattá – és ez által görcsössé – válik az
írásbeli szövegalkotás. Talán az idõhiány is okozza, hogy
a tartalomnál inkább a hibákra koncentrálunk (mert
annyira meg akarjuk tanítani azt a gyermeket a szabá-
lyokra), és ritkán csodálkozunk rá egy-egy érdekesebb,
szokatlanabb történetre. Pedig szövegalkotásnál a gyer-
mek saját magát adja, „tenyerére teszi a lelkét”1, s ezzel
nekünk, pedagógusoknak nagy a felelõsségünk, hogy be-
zárjuk-e õt, vagy megnyitjuk?

Mit tehetünk?
Hagyjuk meg a választás lehetõségét nekik, s az él-

ményt, hogy szívesen olvassanak! Ne adjunk nyárra kö-
telezõ olvasmányt, s hozzá olvasónapló írását! Helyette
kínáljuk meg a gyermekeket egy listával, melyen csopor-
tosítva (lányok/fiúk, témák) találhatók könyvajánlók, s
csináljunk kedvet ezekhez az olvasmányokhoz a gyer-
meknek! Osztályomnak, ha csak tehetem, naponta ol-
vasok fel gyerekkönyvekbõl. Tudatos választások ré-
szemrõl ezek a meseregények. Egy-egy történet folytatá-
sos felolvasásának hatására legtöbbször megvetetik a
gyerekek szüleikkel azt a könyvet, vagy a szerzõ más
könyveit. 

Késõbb, egy-egy „ajánlott” olvasmánynál olvasónapló
helyett adhatjuk feladatnak a saját napló írását. Ez azért
is felszabadítóbb, mert mindenkire másképp hat az adott
mû, s az a jó, ha nem sablonos megfogalmazásokat vá-
runk vissza, hanem szabadon írhatják le a gyerekek, amit
gondolnak, éreznek. Ha megtapasztalják, hogy jó leírni

Oszoli-Pap Márta Fogalmazástanítás
DIXIT-tel

1 József Attila: Tenyeremre tettem https://www.arcanum.hu/hu/
online-kiadvanyok/Verstar-verstar-otven-kolto-osszes-verse-2/
jozsef-attila-1EE20/versek-1EE25/1924-1F2AC/tenyeremre-tettem-
1F3BA/ Utolsó letöltés 2018. január 6.
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gondolataikat, érzéseiket, nem görcsösen állnak majd
hozzá késõbb egy fogalmazás megírásához. Elõzõ írásom-
ban2 mutattam be azt a gyakorlatot, amikor Nyulász Pé-
ter Helkáját3 dolgoztuk fel, s a gyerekeknek a szereplõk-
kel azonosulva kellett leírni az adott fejezetbõl azt, ami
számukra fontos volt vagy hatással volt rájuk. A lányok a
nõi fõszereplõ, a fiúk a férfi szereplõ nevében írtak nap-
lót.

Fogalmazásórákon sem kell feltétlenül a tankönyv fel-
adatait választanunk a mûfajok tanításánál. Fontosabb,
hogy az adott osztályhoz rendeljünk témát. Ha elértük
azt, hogy „bármirõl” írhatnak, könnyebben tudjuk a mû-
faji sajátosságokat is megtanítani a tanulóknak, hisz nyi-
tottabbak lesznek a személyes élmények miatt. A cikk
végén bemutatott példák ezt jól tükrözik. Nekünk, pe-
dagógusoknak biztos, hogy nem jutna eszünkbe a
kõgólemrõl fogalmazást íratni. Az egyik negyedikes diák
pedig erre asszociált a kártya láttán, így számára is él-
ménnyé vált a szövegalkotás.

Ezért választottam negyedikes osztályomnak – akik
erõsen beléptek a kiskamaszkorba – a DIXIT nevû játé-
kot fogalmazásórára a szóbeli és az írásbeli szövegalkotás
gyakorlásához.

DIXIT a fogalmazásórán
A DIXIT4 egy olyan társasjáték, mely különleges ké-

peket ábrázoló kártyákból áll. A játék az asszociációs
gondolkodás mellett a kreativitást, a szókincset is fejlesz-
ti. Többféleképpen játszható a játék. 

Hogyan kezdjünk hozzá? Mivel sokféle képi világot je-
lenítenek meg a kártyák, elsõ alkalommal én válogattam
választható kártyákat a gyerekeknek. Ezután a gyerekek
párt választanak maguknak. Fontos instrukció a válasz-
táshoz: értsék egymás nyelvét! Olyannal, akivel „fél sza-
vakból” is értik egymást, könnyebb együtt dolgozni. A
teremben egy-egy széket egymásnak háttal rendezünk,
majd az egyik gyermek rajztáblát kap rajzlappal és ceru-
zával. Leülnek a székekre a párok – háttal egymásnak.
Akinél nincs rajztábla, annak kiosztok egy DIXIT-kár-
tyát. Amíg a feladat új volt, elõször én adtam a pároknak
– személyre szabottan – egy-egy kártyát. 

I. Az elsõ feladat – szóbeli szövegalkotás volt. A kár-
tyát tartó tanuló elmondja a rajzoló társának, hogy mit
lát a képen. A társának az elmondottak alapján kell majd
megrajzolni a rajzlapra a kártya másolatát. Fontos sza-

bály: a párok egyike sem nézhet hátra, viszont mindegyik
kérdezhet a másiktól! Elengedhetetlen, hogy pontosan
határozza meg a kártyát tartó gyermek az irányokat, nagy-
ságokat, a dolgok egymáshoz való viszonyát, hisz társa ez
alapján rögzíti a képet a rajzán. Ezáltal fejlõdik a relációs
szókincs, megtanulnak szófajokat helyesen alkalmazni, fi-
gyelni a társra, aki kérdéseivel hozzásegíti õt az érthetõbb
megfogalmazásra. A közös munka végén örömmel ha-
sonlítják össze az eredményt, közös a sikerélmény.

II. Második feladat – írásbeli szövegalkotás. Ismét pá-
rokban dolgoznak a gyerekek. A kapott kártyán találha-
tó képrõl kell közösen írni egy történetet. Itt is együtt kell
dolgozni, egymás ötletét, véleményét meg kell hallgatni. A
történet bármilyen mûfajú lehet, nincs kikötés. Ameny-
nyiben már tudnak, figyelnek a gyerekek a tanult mûfaji
sajátosságokra (mese, elbeszélés, leírás). A szabad írás le-
hetõsége felszabadítja õket. Megfigyelhetõ volt, hogy a
párok – érdeklõdésüknek és nemüknek megfelelõen –
milyen irányba vitték ezeket a történeteket. A kiskamasz
lányok történeteiben a párkapcsolat témája is szerepelt
már, míg a fiúknál a sci-fi, illetve a számítógépes játékok
világából vett szereplõk is helyt kaptak (Z generáció). A
lényeg a felszabadult írás volt, ami így, ebben a közegben
mindenkinél megvalósult. A végén mindenki felolvasta
a történetét, a táblára kitettük a hozzá tartozó kártyát is.
Fontos kompetenciák – személyes, szociális, anyanyelvi
– fejlõdtek a feladat során. A kamaszodó gyermek na-
gyobb érdeklõdéssel fordul kortársai felé, így figyelmük is
tartósabban fenntartható, miközben egymás történeteit
hallgatják, észrevétlenül a hangos olvasást is gyakorol-
tatjuk.

Variációs lehetõségek
A párok közösen választhatnak az asztalra kitett kár-

tyákból. Itt gyakorolhatják akár az érvelés technikáját is:
miért azt a kártyát válasszák majd, miért nem a másikat
stb.? Mindkét fél kipróbálhatja magát rajzolóként is, il-
letve irányítóként is (szövegalkotóként). De aki nem szí-
vesen rajzol, az választhat, hogy õ inkább beszél – lásd:
erõs oldal fejlesztése. 

Az írásbeli szövegalkotásnál szintén kereshetnek má-
sik kártyát is a párok – a játék után örömmel oldották
meg az így kapott házi feladatot. Volt olyan kislány, aki
otthon gyártotta a történeteket a kártyákhoz. Sõt, érde-
mes kipróbálni azt is, hogy a másik pár kártyájához az
adott pár milyen (másik) történetet írna?

Tantárgyi integráció keretében rajzórán folytathatjuk a
feladatot. A párok közül a rajzoló fél a szóbeli irányítás
által lerajzolt kártyát maga elé téve megpróbálja minél

2 Oszoli-Pap Márta: (He)elkalandozás 3. In: Tanító, LV. évfolyam,
2017. november 9. szám, 21–23. o.

3 Nyulász Péter: Helka – A Burok-völgy árnyai, Betûtészta Kiadó,
2011. Budakeszi.

4 http://bit.ly/29xTkn2 (Utolsó letöltés: 2016. július 1.).
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élethûbben lerajzolni a kártyán lévõ képet. Fejlõdik a
megfigyelõképességük, a térbeli ábrázolásuk, a szín- és for-
maérzékük.

Tanulságos kitenni a táblára mindhárom alkotást: az
eredeti kártyát, a szóbeli elmondás alapján készült rajzot,
végül a vizuális úton elkészült képet. Máris újabb eszme-
cserére kerülhet sor: az összehasonlításra. A gyerekek még
a szünetben is ott álltak az alkotások elõtt és beszéltek
róla. 

Összegzés: A fenti játékkal a digitális nemzedéknek
(Z – generáció) egy olyan eszközt adunk a kezébe, mely-
nek segítségével észrevétlenül sajátíthatják el a szövegal-
kotás – szóbeli, írásbeli – sajátosságait. Mindezek mellett
több kompetenciát (anyanyelvi kommunikáció, szociá-
lis/személyközi, kulturális) is fejleszt. Végül a gyerekek
által megrajzolt kártyákkal játszva – a DIXIT szabályai-
nak megfelelõen – igazi közösségi élménnyel zárulhat a
játékos tanulás.

Példák

Dimenziók

Volt egyszer egy tudós és feltalált egy
gépet, ami dimenziókba (kocka, üveg,
kör, téglalap) visz. Ez a tudós elment
a kockadimenzióba, hogy kockakövet
bányásszon és befejezzen egy másik
dimenziót. De nem vette észre a
kõgólemet. A kõgólem elvitte a kris-
tálybarlangba és megkérdezte, miért

jött? A tudós azt mondta: egy találmányhoz kell. A
kõgólem azt mondta, hozzon neki egy pirítóst a dimen-
ziójából, de nehogy elszökjön! A tudós hozott neki pirí-
tóst és még egy pohár narancslét is. A gólem elengedte a
tudóst és több tonna kockakövet adott neki, amivel a tu-
dós távozott. (Szabolcsik Marcell)

A békakirály

Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenci-
ás-tengeren túl, volt egy titkos erdõ. Eb-
ben az erdõben volt egy gyönyörûen szép
palota, aminek az uralkodója egy béka-
hercegnõ volt. Ez a hercegnõ meg a palo-
ta összes lakosa egyfolytában esernyõt

hordott a feje fölött, mert a palota egyszer régen beázott,
és azóta is úgy van. A hercegnõ kihirdette, hogy aki meg-
javítja a palotát, annak lesz a felesége. Próbálkoztak na-
gyon sokan, de senkinek sem sikerült. Egyszer arra járt
egy békalegény. A békalegény három napot kért a palota
megjavítására. A szegény békalegény nagyon ügyesen
tudta használni a szerszámait. Amikor kész lett, a her-
cegnõ és a lakosok még kértek három napot, hogy átnéz-
zék a palota összes zugát. Amikor letelt a három nap,
csoda történt, a palotában egyetlen egy csepp sem volt.
Így aztán a békahercegnõ összeházasodott a szegény bé-
kalegénnyel és boldogan éltek, míg meg nem haltak.
(Emõdy Kata)

A kiskirály

Élt régen Esztergomban, egy csodás pa-
lotában egy öreg király feleségével és fi-
ával, Jakabbal. A fiú barátságos gyermek
volt, szerette a természetet, a virágo-
kat. Olvasott regényeket és apjával
gyakran jártak vadászni. Mikor a fiú fel-
nõtt és apja meghalt, Jakab hiú lett.

Egész nap a tükör elõtt tollászkodott. Szebbnél szebb ru-
hákat rendelt gazdag árusoktól, és még az étrendjét is
megváltoztatta: Ha páva volt, õ pulykát kért. Ha pulyka
volt, õ ludat kért. Egyszer ha fölvett egy ruhát, többé már
nem használta. Rossz szemmel nézte az anyja, és már
nem is állt nagyon szóba vele. Végül aztán egy
csodafûárusnál vett egy gyógyírt hiúság ellen és megjaví-
totta a fiát. Onnantól kezdve boldogan éltek, ha meg nem
haltak. (Radó Lilla)
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II. Keress valakit! 2. rész
3. Keress egy számot!

Ezt a feladatot harmadik-negyedik osztályosoknak
ajánljuk, akik az elõzõ években a természetes számok
többféle tartalmával ismerkedtek már meg. A játék ezek-
nek az ismereteknek a felidézését, a számok tulajdonsá-
gainak és kapcsolatainak felelevenítését segíti. 

Minden gyerek kap egy számot, azt jól látható helyre
kihelyezi a padjára, vagy akár ki is tûzheti a ruhájára.

A gyerekeknél lévõ számok:

5; 8; 17; 25; 30; 41; 47; 50; 55; 63; 69; 78; 80; 85;
96; 550; 505

1. Keress valakit, aki páros!
_________________________________________

2. Keress valakit, akinek az elsõ és az utolsó jegye
egyenlõ!

_________________________________________

3. Keress valakit, akinek vannak egyenlõ jegyei!
_________________________________________

4. Keress valakit, aki 5-tel osztható!
_________________________________________

5. Keress valakit, aki számjegyeinek összege egyjegyû
páratlan szám!

_________________________________________

6. Keress valakit, aki számjegyeinek összege kétjegyû
páratlan szám!

_________________________________________

7. Keress valakit, akiben 3-mal kevesebb tízes van,
mint egyes!

_________________________________________

8. Keress valakit, aki számjegyeinek szorzata 25-nél
több!

_________________________________________

9. Keress valakit, aki kerek tízes!
_________________________________________

Megoldás:

1. 8, 30, 50, 78, 80, 96, 550

2. 55, 505

3. 55, 505, 550

4. 5, 25, 30, 50, 55, 80, 85, 550, 505

5. 5, 25, 30, 41, 50, 63

6. 47, 69, 78, 85, 96

7. 25, 47, 69

8. 47, 85, 69, 96, 78

9. 30, 50, 80, 550

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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Miért szeretjük ezt a feladattípust?
Szakkifejezések, definíciók biztonságos használatát

gyakoroltatja.
A játék során megfigyelhetjük, hogy tanítványaink

milyen szintû ismeretekkel rendelkeznek az 1000-es
számkörben. A gyûjtött tapasztalatok alapján dönthe-
tünk a továbbhaladás tartalmáról, valamely fogalom
vagy tulajdonság kiemelésérõl, a hangsúlyok elhelyezé-
sérõl.

Fejleszti a figyelemkoncentrációt.
Pontosságot, alaposságot kíván a játékosoktól.
A tanult ismereteket játszva gyakoroljuk.
Alkalmas az osztály energiaszintjének, aktivitásának

fokozására is. Bevezetõ, órakezdõ ismétlõ játéknak is
megfelelõ.

4. Keress valakit, aki ilyen!
Az osztályból tíz gyerek titokban egy-egy tulajdoság-,

illetve hangulatkártyát kap vagy húz. A kártyákon a kö-
vetkezõ szavak vannak: 

A tíz gyereknek a kapott tulajdonságot kell majd meg-
jeleníteniük, amikor kérdezik õket.

A többiek nem tudják, hogy ki melyik kártyát kapta.
Õk a kérdéslistával a kezükben járnak körbe, s mind a tíz
gyerekkel a következõ párbeszédet kell kezdeményez-
niük:

– Jó napot kívánok!

……………………………………………………..

– Meg tudná mondani, hány óra van?

…………………………………..………………….

A párbeszéd alapján, ki kell találni, ki melyik tulaj-
donság, hangulat hordozója, vagyis milyen szerepet ját-
szik. A kérdõívre be kell írni a neveket. A következõ for-
dulóban újabb tíz „szereplõt” választhatunk.

Egyszerûbb és könnyebb változata a játéknak, ha min-
denki elõre tudja, milyen tulajdonságok vannak a kár-
tyákon, hiszen akkor csak tíz szó közül kell kiválaszta-
niuk a megfelelõt.

1. Keress valakit, aki barátságos!
_________________________________________

2. Keress valakit, aki szomorú!
_________________________________________

3. Keress valakit, aki nyugtalan!
_________________________________________

4. Keress valakit, aki félénk!
_________________________________________

5. Keress valakit, aki ellenséges!
_________________________________________

6. Keress valakit, aki gúnyos!
_________________________________________

7. Keress valakit, aki mogorva!
_________________________________________

8. Keress valakit, aki lelkes!
_________________________________________

9. Keress valakit, aki kelletlen!
_________________________________________

10. Keress valakit, aki nagyképû!
_________________________________________

Érdekes lehet a folyton gúnyolódó gyereknek megta-
pasztalni, milyen érzés, amikor vele beszélnek így. Hasz-
nos élmény lehet az is, amikor egy visszafogott, félénk
gyerek kap harsány szerepet – hadd próbálja ki azt is. 

A játék után beszélgetést kezdeményezhetünk arról,
melyik szerepet volt nehéz, esetleg túl könnyû eljátszani
vagy kitalálni. Milyen érzés volt például mindenkinek
utálatosan/indulatosan/kedvesen stb. válaszolni?

Miért szeretjük ezt a feladattípust?
Könnyen módosítható, variálható; a gyerekek ötletei

alapján továbbfejleszthetõ.
Közös olvasmányok, szövegfeldolgozások során is jól

alkalmazható.
A szókincsfejlesztés élményszerû útja; a szavak jelen-

tésének tisztázása lényegében kis szituációs játékokban
történik meg.

Az érzelmi intelligencia és a metakommunikációs ké-
pességek fejlesztését jól szolgálja. 

Több korosztállyal, akár már másodikosokkal is játsz-
ható.

A bemutatott feladatok kártyái nyomtat-
ható formátumban letölthetõk honlapunk
Olvasóink 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

barátságos nyugtalan ellenséges mogorva kelletlen

szomorú félénk gúnyos lelkes nagyképû
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Örültem, amikor felkértek a mûsor megvalósítására. Ez
az egyik legfontosabb ünnep számomra. Tudtam, hogy
szeretném átadni azt a csodálatot és tiszteletet, amit a
márciusi fiatalok iránt érzek. Az is megfogalmazódott
bennem, hogy nem „siratjuk el” bukott szabadsághar-
cunkat. 

1848. március 15. az öröm, az összefogás és a siker nap-
ja. Érezzük mi is azt a lelkesedést, tenni akarást, büszke-
séget, amit az akkori események résztvevõi átélhettek!

Hogyan tudom ezt megvalósítani? Milyen nézõpontot
válasszak? Kiknek a szemszögébõl mutassam meg azt a
napot? Azt tudjuk, mit cselekedtek a nap hõsei. De ho-
gyan hatottak az események a pesti polgárokra? Ez volt
izgalmas számomra, és az elõadásban részt vevõ gyerekek
számára is. 

A mûsorból valódi színház lett. A nagyobb játéktér jó
ritmust adott a játéknak, a nézõket meglepte. 

Hossza kb. 15-20 perc, de a csoda megtörténik! „Ilyen
nap volt az!”

Helyszín: tornaterem, aminek most nagyon örülünk,
mert több játékteret használhatunk, amitõl mozgalma-
sabb az elõadás.

A bordásfalak pesti házak, a gyerekek ezek tetején áll-
va, a házuk erkélyérõl követik és kommentálják az ese-
ményeket. Nálunk szemben vannak a bordásfalak, ez a né-
zõkben olyan érzést keltett, mintha õk is az utcán lennének.
(Máris bevontuk õket a játékunkba!)

A terem1/4-e (szemben a nézõkkel) a játszók tere, 3/4-e
a nézõké. A nézõtér jobb és bal oldalán is mozgatunk sze-
replõket. (Õk a házak elõtti járdán találkoznak.)

Díszlet: paraván (a játéktér közepén, feldíszítve a
Nemzeti Színház plakátjaival, mûsortervével. E mögött
dobogókon ülõ gyerekek, akik a színház közönségét játsz-
szák majd.) Erkélyek elé téglafal, erkélyre: virágláda, le-
lógatott zászló, szõnyeg, száradó ruhák stb.

Kellékek: újságok, 2 kutya, színházi látcsõ, 6 fotó
(névvel), olasz, osztrák, francia zászló (rúdon), korona

Jelmezek: korabeli ruhák, a képtartóknak ünneplõ
Hangosítás: szükséges
Zene: 1. Lajkó Félix: Koncert 98, Finálé,

2. Rákóczi induló, 
3. Republic: Ezt a földet választottam

A szükséges kellékek (plakátok, arcképek stb.) nyom-
tatható formátumban elérhetõk a www.tanitonline.hu
oldal Olvasóink küldték gyûjteményében.

FORGATÓKÖNYV

Nyitány
Tanár: – Vannak napok, melyek nem szállnak el,
De az idõk végéig megmaradnak,
Mint csillagok ragyognak boldogan
S fényt szórnak minden születõ tavasznak. (Illyés

Gyula)
Himnusz: közösen énekeljük
Tanár: –1848. március 15-e.
Ilyen nap volt az. (kimegy a paraván mögé)
Kezdõ kép: paraván mögül jobbról, balról gyerekek be:

zászlólengetés (francia, osztrák, olasz), koronadobálás,
barikádok. A végén jobbra-balra ki. 

Zene: Lajkó Félix: Koncert 98, Finálé

Téren
Újságos: (a színház mellett jobbra) – Egész Európa mo-

zog. Egy gondolat hatja át egész Európát: hogy a létezõ
állapot tovább nem maradhat.

Vásárló1: (jobbról) – Nincs többé idõ hosszas tanács-
kozásra, vagy halogatásra.

Újságos: – Az eszmék megértek, az élet szüksége kö-
veteli azokat.

Vásárló2: (balról) – Magyarország pillanatai drágák.
A nemzet nem elégszik meg többé egyes engedmények-
kel.

Bodzsár Zsuzsa Ünnepi mûsor
Március 15-ére kicsiknek és nagyoknak

1. 2. 3.; ; .
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Újságos: – Sok idõn át aludtunk és sínylõdtünk.
Vásárló1: –Áldozata vagyunk a Habsburg-kormány

rút önérdekének.

Erkély1: (bal) –
Tegnap láttam be-
rontani egy ifjút a
Pilvaxba, és még azt
is hallottam, amikor
elmondta, hogy
most érkezett a bécsi
hajóval.

Erkély2:(jobb) –
És milyen híreket
hozott?

Erkély1: – Elújságolta, hogy Bécsben is kitört a forra-
dalom. 

Erkély2: – Metternichet elkergették?
Újságos: – A nép Bécs utcáin barikádokat emel.
Erkély3: (bal) – Nagy szégyen, hogy a bécsiek elénk

vágtak. 
Erkély2: – A büszke magyar, Árpád népe elé!
Erkély4: (bal) – Itt az alkalom kivívni a magyar sza-

badságot!

Járókelõk a Színház elõtt (középen) szembetalálkoznak.
Járókelõ1: – Az orvosi egyetemrõl jövünk.
Járókelõ2: – Vidács felkért bennünket, hogy men-

jünk mindannyian az egyetem udvarára.
Járókelõ3: – És a professzor urak ehhez mit szóltak?
Járókelõ1: (utánozva) – Urak, a törvény nevében…
Járókelõ2: (utánozva) – Megtiltjuk a részvételt! Aki

itt van, azt kicsapjuk!
Járókelõ4: – Erre ti?
Járókelõ1: – Mennydörgõ kiabálás következett.
Járókelõ2: – Kotródjatok el ti, Professzor urak!
Járókelõ1: – Ezután Jókai felolvasta követelését: Mit

kíván a magyar nemzet?
Járókelõ2: – Petõfi elmondta egy versét: a Nemzeti

dalt.
Járókelõ3: – Most hol vannak?
Járókelõ1: – Átmentek a mérnökökhöz.
Járókelõ4: – Ti miért nem vagytok velük?
Járókelõ1: – Mi embereket toborzunk a Nemzeti Mú-

zeumhoz.
Járókelõ2: – Gyertek ti is feltétlenül 3-ra a múzeum-

kertbe, és szóljatok, akinek csak tudtok!
Járókelõ1: – Szabadság! Egyenlõség!
Járókelõ2: – Testvériség!
(Jobbra, balra el.)

Nézõtér jobb oldalán 2 kutyasétáltató szembejön az erké-
lyekig.

Sétáltató1: – Képzeld, a barátom azt mesélte…!
Erkély2: – Most éppen melyik, Micike?
Sétáltató1: – (felkiabál) A mérnökhallgató.
Sétáltató2: – Mit? Mondd már, olyan izgatott vagyok!
Sétáltató1: – Hogy a jogászok rohantak ki az utcára,

hogy a tömeghez csatlakozzanak.
Erkély1: – Milyen tömeghez?
Sétáltató1: – Hát hozzájuk. Az orvos- és mérnök-

egyetemistákhoz.

Sétáltató2: – Vidács is ott volt?
Sétáltató1: – Vidács is, Vasvári, Jókai, Petõfi, Irányi.
Erkély3: – Aztán hová tartott az a tömeg?
Erkély4: – Gondolom a cenzorhoz, hogy engedé-

lyeztessék a proklamáció kinyomtatását, amit délelõtt
a Pilvaxban felolvastak. Ott volt a férjem is, tõle
tudom.

Sétáltató1: – Nem, dehogyis. Petõfi azt mondta, cen-
zorhoz nem megyünk. Nem ismerünk többé semmi cen-
zort.

Erkély2: – Ez a beszéd, fiatalok! Szilárdság és bátorság
a férfiak legszebb erénye.

Sétáltató2: – Mentek egyenesen a nyomdába?
Erkély3: – A forradalom fáklyája meggyújtatott.
Erkély1: – A követelés mezejére lépett az ifjúság. 
Sétáltató1: – Jössz este a Nemzeti Színházba?
Sétáltató2: – Tudod, hogy nélkülem nincs elõadás.
(Puszi, mennek tovább.)

Nézõtér bal oldalán titkosrendõrök (fiúk játsszák) talál-
koznak az erkélyek alatt.

2 vásározó asszonynak öltözött, 1 olajos nyomdász.
A fõnöküknek jelentenek a nyomdában történt esemé-
nyekrõl.

Herr Kommandant: – Csakhogy itt vannak végre!
Ügynök1: – Guten tag, Herr Kommandant!
Herr Kommandant: – Látom, az álcázás jól sikerült. 
Ügynök2: – A küldetést sikeresen teljesítettük, Herr

Kommandant. Jól játszottuk a vidéki parasztasszony sze-
repet.

Herr Kommandant: – Maguk a legjobb titkos rend-
õreim. Jelentést kérek!

Ügynök1: – A nyomdánál körülbelül 2000-3000-en
lehetnek.

Ügynök2: – Vannak ott 5000-en is. Alig tudtuk átve-
rekedni magunkat az embereken.

Herr Kommandant: – Kik irányítják az eseménye-
ket?

Ügynök1: – Jókai, Petõfi, Vasvári, Vidats ment be a
nyomdába.

Herr Kommandant: – Ott mi történt?
Ügynök2: – Azt mi nem tudjuk.
Ügynök1: – Ebben a maskarában nem tudtunk feltû-

nés nélkül mozogni.
Ügynök2: – De mindjárt jön Herr Müller kolléga, õ

bent tartózkodott.
Herr Kommandant: – Még valami?
Ügynök1: – Megdöbbentõ fordulat az események-

ben, Herr Kommandant.
Ügynök2: – Irinyi hazaküldte a forradalmat ebédelni.
Herr Kommandant: – Mien Gott!
Ügynök1: – A kinyomtatott példányokat majd 3-kor

osztogatják a Nemzeti Múzeum kertjében.
Herr Kommandant: – Akkor ott leszünk. Öltözze-

nek magyar huszároknak, és legyenek résen!
A 2 titkos ügynök elmegy.
Herr Müller: – Guten tag, Herr Kommandant. 
Herr Kommandant: – Herr Müller, mi történt a

nyomdában?
Herr Müller: – Irinyi a nép nevében lefoglalta a saj-

tót. A 12 pont nyomtatásával nem volt semmi gond, de
Petõfi nem hozta a verse kéziratát.
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Herr Kommandant: – Egy gonddal kevesebb.
Herr Müller: – Ne gondolja, uram. Petõfi versszakon-

ként ott leírta. Amint eggyel elkészült, Vasvári ollóval
levágta, így minden versszakot más-más nyomdász sze-
dett. Herr Kommandant…

Herr Kommandant: – Igen?
Herr Müller: – Nem láttam közöttük Kossuthot.
Herr Kommandant: – Nem is láthatta. Du idiot…

(Német szöveg: maga idióta) Bécsben tárgyal a pozso-
nyi országgyûlésen megfogalmazott követelésekrõl.
Most menjen, mosakodjon le, és legyen este a Nemze-
ti Színházban vidéki magyar nemes! Holnap jelentést
kérek.

Herr Müller: – Úgy lesz, Herr Kommandant. Auf
Wiedersehen. (németül elköszön)

Erkély1: – Ez gyalázat! Árulás! Ezt nem hagyjuk!
Erkély3: – Ütött a bosszúállás órája!
Erkély2: – Szabadságunk, aki hozzád nyúl, elbúcsúz-

hat a világtól.
Erkély4: – Ott áll majd a krónikákban neved, pesti if-

júság.
Újságos: – Rendkívüli mûsorváltozás! Ma este a Két

anya gyermeke helyett a Bánk bánt játssza a Nemzeti
Színház.

Az erkélyeken játszók a színházi jelenet alatt hátramen-
nek.

Nemzeti Színházban

Zene: Rákóczi induló

A paravánokat kinyitjuk. A nézõk (korhû ruhákban) do-
bogón ülnek, a zene elõször hangos, majd fokozatosan halkul,
mialatt beszélnek.

Nézõ1: – Itt vannak a fiatalok. Õk ott! (elõre mutat)
Nézõ2: – Táncsicsot kiszabadították a börtönbõl.
Nézõ3: – Látod valahol?
Nézõ2: – A színpadon nem. (Zene leáll.)
Nézõ4: – (felpattan) Egyetértek, polgártárs! Legyen

béke! (Mindenki: Béke, béke, vastaps)
Nézõ5: – (felpattan) Igen! Szabadság! (Mindenki: Sza-

badság, szabadság, vastaps)
Nézõ6: – Testvériség! (ölelgetik egymást, kezet fog-

nak) 
Nézõ7: – Úgy van! Törvény elõtti egyenlõséget!
Nézõ8: – Botrány!
Nézõ9: – Gyalázat!
Nézõ10: – Nagyszerû!
Nézõ11: – Maradjanak már csendben! Nem hallom,

mit mondanak a színpadon.
Nézõ12: – Közös teherviselés.
Nézõ11: – De hiszen ez lázadás!
Nézõ12: – Nem asszonyom, ez forradalom!
Nézõ14: – Nem, ne folytassák a Bánk bánt!
Nézõ15: – Halljuk, Egressyt, a színészt!
Mindenki: – Egressy! (3-szor ismétlik)
Felvételrõl a Nemzeti dal (szavalat) bejátszása

Petõfi Sándor: Nemzeti dal

1. Talpra magyar, hí a haza! 
Itt az idõ, most vagy soha! 
Rabok legyünk vagy szabadok? 
Ez a kérdés, válasszatok! 
A magyarok istenére 
Esküszünk, 
Esküszünk, hogy rabok tovább 
Nem leszünk! 

2. Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak õsapáink,
Kik szabadon éltek, haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk.
Nem leszünk.

3. Sehonnai bitang ember,
Ki most, ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább (Néhányan felállnak)
Nem leszünk!

4. Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordtunk.
Ide veled, régi kardunk!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább (Újabb felállók) 
Nem leszünk!

5. A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy híréhez:
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot! (Mindenki feláll)
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk! (Állóképben ott maradnak)

Zárókép
Zene: Republic: Ezt a földet választottam

Ünneplõ ruhában a nézõk mögül, két oldalról vonulnak a
márciusi ifjak képeivel: Jókai, Petõfi, Vasvári, Vidats János,
Irinyi, Irányi (akiket megemlítettünk) a színház elé, középre
felsorakoznak a közönséggel szemben. Miután mindenki be-
jött, az a szavaló, akit eddig felvételrõl hallottunk, középre áll
és elmondja az utolsó versszakot.

Versmondó: – Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
Szózat: közösen énekeljük

Sok sikert az elõadáshoz!
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Az elmúlt hetekben iskolai közösségekbe látogattam. Igen kí-
váncsi voltam a szereplõk általános közérzetére. 

Beszélgettem a pedagóguskollégákkal, de alkalmam nyílt a
gyerekekkel is szót váltani. Minden ilyen találkozás – leg-
alábbis számomra – komoly élményt jelent. A kollégák sok
esetben megnyílnak, gondjaikat örömmel osztják meg. Egy-
egy sikerrõl is beszámolnak. A gyerekek pedig sok-sok pozitív
élményüket adják tovább. Különösen az alsós gyerekek szere-
tik a számukra fontos információkat megosztani. Némi türel-
metlenség jellemzi az ilyen kötetlen beszélgetéseket, de sebaj, a
felnõttek sem tartják be mindenkor a parlamentáris formákat.
A kötetlen beszélgetések nagy elõnye, hogy a résztvevõk érzel-
meiket könnyen osztják meg. Szinte újraélik azt az eseményt,
amelyrõl szólnak. S az elhangzó szavakkal könnyen nyerik
meg a hallgatóságot. Igen, ilyen élményeket gyûjtöttem be.

Nem felejtem el azt a kisfiút, aki szenvedéllyel szólt a bará-
tairól. Együtt sportolnak, s a legutóbbi hetekben két verseny-
gyõzelmet is szereztek. A sporttársak minden megmozdulásá-
ról számot adott. A végsõ tanulságot is õ fogalmazta meg:
„Mert nem elég a pályán rohangálni, a labdát megszerezni,
sokkal fontosabb az összjáték. Azt meglátni, éppen ki fut fel,
és neki továbbadni a labdát. Tehát minden sportban ott van
a tervszerû gondolkodás. Ez adja a játék szépségét!” – El-
ámultam ezen a bölcsességen. Nem volt nehéz kikövetkeztet-
ni, hogy a gyereknek egészen kiváló mestere lehet, aki az edzé-
sen túl tudatos nevelést, személyiségfejlesztést is folytat. Le-
het, hogy kis barátomból nem lesz olimpiai bajnok, de a ver-
seny lényegét megértette, tudja, s lássuk be, ez nem kis dolog.
Pozitív szemléletét másoknak mindenképpen továbbadja. 

Egy kislány arról mesélt, hogy milyen fontosak számára a
barátok. Óvodáskora óta szeret a gyerekek között lenni,
együtt dolgozni, játszani, beszélgetni. Ha csak lehet, a bará-
taival tölti az idejét. Mára már meg sem tudja számolni azo-
kat a társakat, akik közel állnak hozzá. Persze, ehhez kell egy
támogató családi háttér is. A most harmadikos Luca a követ-
kezõket mondja: „Nekem mindegy, hogy lány vagy fiú a ba-
rátom. Az a fontos, hogy tudjunk és akarjunk együtt játszani.
A játék izgalmában olykor-olykor haraggal pillantunk egy-
másra, de egy-egy mosollyal meg is békítjük a társunkat. Még
soha nem veszekedtem. Azt nem szeretem. Viszont úgy gon-
dolom, hogy mindent meg kell beszélni. Hogy kitõl tanultam
ezt el? Azt hiszem, a szüleimtõl. Otthon mindig mindent meg-
beszélünk. Talán ez a legfontosabb, amit megtanultam a fel-
nõttektõl” – fejezi be gondolatait a kis-nagylány. 

Sokszor hallom – elsõsorban pedagógusok szájából –, hogy
ma sokkal nehezebb nevelni, mint korábban. Amikor ezt hal-
lom, akkor eszembe jut egy áldott emlékû kolléganõm, akivel
a pályám elején dolgoztam. A kolléganõ már a negyvenedik
tanévét is letudta, amikor a következõket mondta nekem, a

zöldfülûnek: „Milyen jó, hogy a negyven év alatt alig-alig volt
két azonos szituáció. Voltak ugyan hasonló helyzetek, de épp
a szereplõk eltérõ személyisége, vérmérséklete más és más be-
avatkozást igényelt tõlem, tanítótól. És ezért remek a tanítói
pálya, azonos szituációk nincsenek. Az utolsó évek már ne-
hezebbek, de nem azért, mert a világ megváltozott vagy a gye-
rekek nyugtalanabbak, nem. A probléma ott van, hogy ma-
gam megöregedtem. Nem vagyok türelmetlen, de bizonyos je-
lenségek már fárasztanak, s a reakcióim már türelmetlensé-
get közvetítenek a tanítványaimnak. Ez az élettani változás
befolyásolja a mindennapjaimat.” – Kolléganõm pontosan
vázolta az elkötelezett pedagógus mindennapi dilemmáját.
Lehet-e, szabad-e kiégetten a gyerekek életét irányítani, ala-
kítani? Azt gondolom, hogy a pályán van olyan kolléganõ, aki
már 8-10 év után is mosolytalan, fásult, s ezzel a tanítványai
helyzetét feltétlenül rontja, de épp a már említett találkozók
alkalmával látok olyan kollégát is, aki 40-42 év után is követ-
hetõ példát nyújt a gyerekeknek, a kollégáknak, a szülõknek. 

Az említett közérzetrõl szól a következõ két történetünk is. 

Kényszerû iskolaváltások,
új kihívások

Dénes most negyedik osztályos. 
Eddigi iskolai élete érdekesen alakult. Az elsõ osztályt

egy pesti iskolában fejezte be. Nagyon kellemes emlé-
kekkel zárta a tanévet. Szerette tanítóját, kedvelte osz-
tálytársait. Minden zökkenõmentesen zajlott az életé-
ben. Állítható, megkedvelte az iskolát és ezen keresztül a
tanulást is.

Szülei komoly, felelõsségteljes munkát végeztek, fiuk-
kal viszonylag kevés idõt tölthettek, de mindent megad-
tak neki. Igen, a szülõi karrier a gyerek életére is nagy ha-
tással lehet. Az elsõ nyári szünetben a család élete jelen-
tõsen megváltozott. Az édesapát a munkahelye egy fele-
lõsségteljes feladat irányítására egy európai fõvárosba
küldte. Az apa már júniusban elfoglalta új munkahelyét,
s a napi munka mellett azt szervezte, hogy a családja; fe-
lesége és fia is kiköltözhessen még a nyári hónapokban.
Ehhez lakást kellett keresni. Nehéz a jó döntést meghoz-
ni. Végül rálelt arra a lakásra, amely mindenkinek meg-
felelõ lehetett. A munkahely és több iskola  gyalogosan is
megközelíthetõ távolságra volt. A városban nagy hagyo-
mánya van a kerékpározásnak is, így gyakorlatilag min-
den fontos hely elérhetõ volt. Augusztus közepén a teljes
család már az új helyen volt. 

Az édesanya, amint lehetett, felkerekedett és Dénessel
körbejárta a kerületet. A lakáshoz közeli és kissé távolab-
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Az iskola, szokások, közérzet
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bi iskolákat is szemrevételezték. A kisfiú elcsodálkozott az
iskolákon. Mindegyik új építésû, nagy ablakos, tágas, vilá-
gos épület volt, mögötte hatalmas sportpályára lehetett
látni. Természetesen a nyári szünet miatt az épületbõl sem-
miféle hang nem szûrõdött ki. Amikor már az intézmé-
nyek felelõs személyeivel is lehetett az iskoláról, az ott fo-
lyó munkáról, a követelményekrõl beszélni, akkor körbe-
járták ismét a környékbeli intézményeket. A kiválasztott
iskola mellett anya és fia azért döntöttek, mert a második
osztályosok összesen tizenhatan voltak, s épp abban a cso-
portban – amint arról tájékoztatták õket – két magyar gye-
rek is tanul. Hát így kerültek a Goethe utcai iskolába. 

Dénes pontosan úgy izgult az elsõ tanítási nap elõtti éj-
jelen, mint egy évvel korábban. Szorongása érthetõ volt,
hiszen a nyelvet nem tudta, egy-két alapmondaton kívül
semmit nem tudott még németül. Eljött a reggel, s a gon-
dos édesanya elkísérte fiát. Legnagyobb ámulatukra egy
felnõtt fiatalember várta õket a kapuban. Mint utóbb ki-
derült, õt az osztálytanító küldte le az új tanulóért. Meg-
jegyzendõ, a fiatalember pedagógiai asszisztensként mû-
ködött a másodikosoknál. Dénes osztálya a második eme-
leten volt. A fiatalember lépett elõször a terembe, majd
anya és gyermeke következett. Az osztálytanító kezet fo-
gott mindkettõjükkel, s miután Dénes édesanyja jól be-
szélte a nyelvet, megértette, hogy a tanító meghívta õt is
az elsõ órákra. Ez határozottan megnyugtatta a fiút. Az
osztálytanító, Frau Lehmann Dénest körbevezette a te-
remben, s minden tanítvánnyal kezet kellett fognia. Szo-
katlan, különös helyzetként élte meg ezt az „új” gyerek.
Végül elérkeztek ahhoz az asztalhoz, ahol helyet biztosí-
tott a tanító a tanulónak. Odaintette az anyukát, s anya
és fia egy asztalnál ülve kezdték meg a második osztályt. 

Az elsõ szünetben elõször Ábel lépett Déneshez. Azon-
nal a lényegre tért: „Ne izgulj! Nagyon jó itt, sokat játszunk,
gyakran vagyunk lenn a focipályán, s a németet elég gyorsan
meg fogod tanulni.” – Ezek után már ment is tovább, várták
az osztálytársak valami nagyon fontos ügyben. Késõbb
Gyuri is bemutatkozott. Az õ szavai is biztatók voltak. 

Dénes hamar rászokott az önálló iskolai életre. Sok-
szor nem értette mi a feladat, de nagyon figyelte a társa-
it, és lemásolta a mozdulataikat. Karl, a fiatal pedagógiai
asszisztens sokszor telepedett mellé, és lassabb magyará-
zatokba kezdett. Amit a fiatalember mondott, azt köny-
nyebben megértette. Talán Dénes lepõdött meg a leg-
jobban, amikor azt vette észre, hogy egy tanítói kérdésre
tudja a választ, s a jelentkezését követõen két-háromsza-
vas mondatban megadta a választ. A tanítónõ el volt ra-
gadtatva. A negyedéves értékelésben kiemelték a szor-
galmát, a nyelvi fejlõdését, akaraterejét. 

Lassan barátai is lettek. Elsõsorban Gyurival került kö-
zelebbi kapcsolatba. Hamar kiderült, hogy a két családot
három ház választja el egymástól. Így rendszeressé vált
egymás látogatása. Ám nemcsak Gyuri lakott közel
Dénesékhez, hanem Tomas is. Tehát õ is szívesen töltöt-
te idejét Déneséknél. Látszólag csupán játszottak a gyere-
kek, ám egyre inkább világossá vált, hogy az együttlétek
közös nyelve a német, így négy hónap elteltével Dénes
pontosan fejezte ki magát, illetve mindent megértett. 

Frau Lehmann idõrõl idõre elmondta véleményét az
édesanyának Dénesrõl. Az egyik ilyen találkozás különö-
sen emlékezetes maradt az édesanya számára: „Asszonyom,
ilyen jó nyelvérzékû gyereket régen tanítottam. Nincs semmi le-

maradása. Ért és megért mindent, helyesen fejezi ki magát. Él-
mény a fiát tanítani.” – Az anyai büszkeség határtalan volt. 

Nem kellett hosszú idõ ahhoz, hogy Dénes az osztály
középpontjába kerüljön. Egy iskolai sportversenyen a
másodikosok is indultak, így Dénes is a csapat tagja lett.
A fiú kellõen gyors volt, így a csoportversenyt a kisisko-
lások között õk nyerték meg. Az osztálynak szóló okleve-
let a verseny szervezõitõl Dénes vette át. 

Dénes és családja két éven át tartózkodtak kint. Egy-
szer azonban minden jónak vége szakad. Az édesapának
vissza kellett térnie ismét Budapestre. Ez azt is jelentet-
te, hogy Dénesnek ismét iskolát kellett változtatnia.
Oda, ahova elsõbe járt, nem mehetett vissza, mert idõ-
közben lakást cseréltek, s rengeteg idõbe telt volna az
utazás. Így a negyedik évfolyam ismét teljesen új környe-
zetben indult. 

Dénest a közeli iskolába íratta be az édesanyja. 
A negyedikesek már összeszokott közösségként voltak

együtt, Dénes érkezését a gyerekek különösnek vélték.
Amikor az osztályba lépett, felidézõdött a fiúban a német
iskolában a fogadása. Ott a nyelvet akkor nem ismerte,
de mindenkivel kezet fogott, hamar lettek barátai. Itt a
dolog nehezebben indult el, s az ismerkedést a tanító,
Adrienn néni sem igazán segítette. Dénes bemutatását a
következõ szavakkal maga tette meg: „Megérkezett kö-
zénk Dénes, aki külföldrõl tért vissza. Ott tanult két évet,
ezért biztos sok-sok hiányt kell majd pótolnia. Már tudom,
hogy a nyelvtannal lesz a legtöbb problémája. Nagyon remé-
lem, képes lesz erre is. Szorgalommal minden lehetséges.” – A
bemutatás ennyi volt, nem több. 

Dénes letelepedett egy üres helyre, s követve a tanítói
utasításokat, szorgalmasan dolgozott. A barátkozás sem
ment olyan könnyen, mint korábban. Itt nem volt Ábel,
nem volt Gyuri, nem volt Tomas, viszont találkozott né-
mi bizalmatlansággal.

Már vagy fél éve voltak itthon, amikor Dénes elmond-
ta a szüleinek, hogy ebben az iskolában nincsenek bará-
tai. „Rám senki sem kíváncsi!” – mondta keserûen. – „Egy
idegen nyelvet megtanulni nem könnyû, de barátra szert ten-
ni szinte lehetetlen.” 

Hát itt tartunk. Egyre több lesz a kényszerûségbõl is-
kolaváltó gyerek. Figyelni kell rájuk. Ez ma a pedagógu-
sok egyik nagy kihívása. 

„Nem találom a helyem!”
Olivér értelmes kisfiú. A hatéves kort betöltve, szülõi

és óvónõi megbeszélésre a gyerek még egy évet az óvodá-
ban töltött. A felnõttek úgy látták, kell még egy kis idõ ar-
ra, hogy a gyermek valóban érett legyen. Mivel indokol-
ták a szakemberek ezt a késleltetést? „Olivér jóindulatú,
kedves, szolgálatkész gyerek, de mozgásigénye igazán nagy.
Sokszor hagyja felébe, harmadába az elkezdett munkát. Felte-
hetõen eltereli valami a figyelmét, illetve elfárad az egyhelyben
ülésben. Ilyen esetekben 8-10 perc is eltelik, mire visszatér a
rajzoláshoz vagy egyéb feladathoz.” Az édesanya is hasonló
tapasztalatokat gyûjtött. Az óvónõ véleményét megerõsí-
tendõ, a megbeszélés során a következõket adta elõ.
„Többször fáradtan ébred Olivér, pedig a tízórányi alvása biz-
tosított. Az ilyen napokon a délelõttök nehezen telnek. Min-
denbe belekezd, a szobája rövid idõ alatt csatatérré változik.
De azt is észrevettem, hogy bármiféle mesét olvasok neki, s en-
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nek szertartása van nálunk a lefekvés elõtt, egy-két oldal meg-
hallgatását követõen már nem figyel a történetre, ugrándozik
az ágyban. Egy mûvészet végre lenyugtatni, lefektetni.” 

Ennyi elõzmény után Olivér maradt az óvodában. S
miután az óvónõ személye nem változott meg, így az óvo-
dai élet folytatása nem jelentett törést a kisfiú életében.
Sõt, a vegyes csoportszervezés miatt több barátjával újra
találkozhatott. 

Nem tagadható, hogy a pótév meghozta a gyümölcsét.
Különösen a tavaszi idõszakban volt érezhetõ, hogy a gye-
rek feladattudata nagyobb, már foglalkoztatták érdekes
problémák, tudott és mert kérdezni. Nyugtalansága szin-
te teljes mértékben eltûnt, türelmesebb lett. Végül a fi-
úcska közel hétévesen elkezdte az iskolai tanulmányait. 

Eszti néni volt a tanítója. Kiválóan értett a gyerekek
nyelvén. A munkavégzés során a tanítványait jól moti-
válta. Nem utasított, elvárásait sokkal inkább szép szavú
kérésben juttatta kifejezésre. Az elsõ naptól kezdve a
gyerekek körében kivívta a szeretetet, a tiszteletet és a
barátságot. A szülõkkel is jó kapcsolatot épített ki. Az a
tanító volt, aki a tantervi követelmények elvárásait be-
tartotta, de sokkal fontosabbnak ítélte meg, hogy tanít-
ványai szívesen járjanak az általa vezetett közösségbe,
ott érezzék jól magukat. 

Olivér az elsõ naptól kezdve örömmel ment iskolába.
Érezte a tanítója folyamatos segítségét. Jólesett neki, hogy
olyan egyéni feladatokat kap, amelyek kisebb gondolko-
dás után teljesíthetõk, s a tanítói elismerés soha nem ma-
rad el. Olivér még egyéb feladatot is kapott Eszti nénitõl,
neki kellett a matematikaórához a játékos eszközöket elõ-
vennie, illetve az óra után elraknia. A fiúcska ezt is nagy
kedvvel, lelkesedéssel végezte. Csupán egyszer-egyszer
volt csalódott, amikor Eszti néni arra kérte, hogy ne ké-
szítse ki a dobozokat, mert arra nincs szükség az órán. 

Otthon minden délután mesélt az iskoláról. A törté-
netek középpontjában Eszti néni állt, akit igazságosnak,
kedvesnek ítélt meg. Egy alkalommal a következõt mond-
ta: „A tanító néni olyan, mint egy barát.” – Az anyuka jól
tudta, ennél nagyobb elismerést nem kaphat egy tanító
sem a növendékétõl. Mindenki számára bebizonyosodott,
hogy Olivérnek csakis haszna volt a meghosszabbított
óvodai életbõl, hiszen Olivér valójában érett kisemberré
vált, alkalmas a mindennapi komoly munkára.

Október közepe lehetett, amikor a kisfiúnál a kifáradás
jelei mutatkoztak. Ezek apró tünetek voltak. Elõször csak
a fejét hajtotta a padra a gyerek. Az elsõ alkalommal Esz-
ti néni odalépett Olivérhez, kezét a gyerek vállára helyez-
te, s suttogva kérdezte: „csak nem a fejed fáj?”. A gyerek
összerezzent, majd kiegyenesedett. „Nem, nincs semmi baj!
Nem találom a helyemet!” – Olivér visszatért a feladatok-
hoz, lépést tartott a társaival. Néhány nappal késõbb– egy
reménytelenül szürke novemberi napon – épp egy fel-
adatlap kitöltésével foglalkozott az osztály, amikor Olivér
felpattant a helyérõl, s nagy léptekkel a terem hátsó része
felé sietett. Eszti néni most nem ment a gyerek után. Egy
csoporttal foglalkozott. Olivér jött-ment, jött-ment, majd
5 perccel késõbb visszaült a helyére és dolgozott tovább.
Amikor az említett óra befejezõdött, akkor a gyerekek zö-
me kiment a folyosóra, hogy egy kicsit mozogjon. Eszti
néni Olivért magához hívta, s csak ennyit mondott: „Me-
sélj nekem, mi történt veled?!” Olivér a lelke legmélyén ar-
ra számított, hogy tanítója majd megszidja, esetleg hara-

gos lesz, de ez a mondat kedvesen hangzott. Olivér pedig
beszélni kezdett: „Nagyon elfáradtam. Nem tudtam már ül-
ni, fel kellett állnom, mennem kellett. Nagyon nehéz az isko-
la!” Eszti néni értette a fiú panaszát. Õ az a gyerek, akinek
a mozgásigénye átlagon felüli. Az elsõ két hónap már kel-
lõ mértékben igénybe vette, s most, hogy még az õszi sö-
tétség is uralja a világot, elfogyott a gyerek türelme. „Most
szaladj a társaidhoz, ugrálj egyet! Gondolkodom, hogyan le-
het ezen a panaszodon segíteni!” – A tanító nem haragu-
dott, a gyerek már felejtette is a problémát. Olivér megfo-
gadta magának, hogy nem fészkelõdik az órákon, hiszen
Eszti néni olyan kedves, olyan elnézõ, hogy nem bosszant-
ja nyugtalanságával. Valljuk be, a gyerek akaratereje ezen
a ponton a felnõttekén is túltett. 

Minden úgy folyt tovább az elsõ osztályosok életében,
ahogy az korábban kialakult. Azaz csak az említett hét
végéig, mert a hétfõi napon valami különös dolog tör-
tént. Eszti néni azt kérte a gyerekektõl, hogy egyelõre ne
vegyék elõ a matematika felszerelésüket, mert fontos
szervezést kell megbeszélniük. A gyerekek csodálkoztak,
de Eszti néni utasítását végrehajtották. A csöngetés után
mindenki helyet foglalt, s Eszti néni a terem közepére he-
lyezte a székét. „No, ilyet sem látott a világ!” – gondolták
többen. A tanító néni ugyanis folytonosan a gyerekek
között sétált. Még soha nem látták ülni a tanítójukat. 

„Hogy vagytok így hétfõ reggel?” – kérdezte a tanító. S a
gyerekek beszámoltak a hétvégi történésekrõl, a családi
együttlétekrõl stb. Majd következett az újabb kérdés: „Ki
érzi magát fáradtnak?” – bizony az osztály kétharmada fel-
tette a kezét. „Ez nagyon sok!” – állapította meg a tanító.
„Mit tanácsoltok, hogyan enyhítsünk az általános fáradsá-
gon?” – Az osztály percekig hallgatott. Látszott, hogy ko-
molyan vették a tanító kérdését és elgondolkodtak. Mély
csend uralkodott a teremben. Eszti néni türelmesen várt,
s nyugalma meghozta gyümölcsét, Bea jelentkezett elõ-
ször. „Talán, ha rövidebbek lennének az órák és hosszabbak
a szünetek.” – Ez a gondolat az osztálytársak fantáziáját is
beindította. A sok-sok javaslatot, ötletet nem osztom
meg, ám azt feltétlenül, amit Olivér mondott: „Az lenne
a legjobb, ha óra közben is lenne egy kis szünet, amikor feláll-
hatunk, mozoghatunk.” – Eszti néni arca felderült: „Oli-
vér, kitaláltad a gondolatomat. Ezt a javaslatot elfogadom, s
már ma is alkalmazzuk. Akkor most kezdjük el az órarend
szerinti foglalkozást, lássunk munkához!”

A foglalkozás elkezdõdött, számoltak, feladatokat ol-
dottak meg a gyerekek, majd Eszti néni egyszer csak meg-
szólaltatta a triangulumot. A fényes, fémes hang min-
denki figyelmét felkeltette. „Akkor most mindenki álljon
föl, lépjen a pad szélére, én kinyitom az ablakot, s egy kicsit
tornázunk.” A tanító irányításával a gyerekek 3-4 percet
mozogtak, s pirospozsgás arccal ültek vissza a helyükre.
Figyelmesebbek, élénkebbek voltak. A mozgásra szánt
néhány perc meghozta a gyümölcsét. Mindenki jól telje-
sített. Nem volt óra, hogy Eszti néni ne alkalmazta volna
ezt a módszert. 

Olivér egy héttel késõbb tanítójához lépett, s a követ-
kezõket mondta: „Milyen jót találtunk ki. Nem is fáradok
ki, sõt türelmesebb is vagyok!” – Eszti néni megsimogatta a
fiú arcát, s csak ennyit mondott: „Képesek vagyunk mind-
ketten a fáradság legyõzésére.”

Már túl vagyunk az elsõ féléven, Olivér továbbra is
örömmel megy az iskolába, s várja az újabb kihívásokat.
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Pedagógusként a portfóliónk elkészítési kötelezettségé-
vel feladatul kaptuk, hogy elõbb vagy utóbb mindnyájan
írásban is megfogalmazzuk reflexióinkat a munkánk
egyes területeirõl. Ám az egyes területeken elért szemé-
lyes eredményeink aligha vizsgálhatóak anélkül, hogy az
egész szakmára vetnénk néhány pillantást. 

Én most mindenesetre megkísérlem, hogy az óvónõi
munkára õszintén, egyfajta nyers nyitottsággal rátekint-
sek.

Lehet, hogy helyenként ironikusan vagy túlságosan
sarkítottan fogok majd fogalmazni – ennek általában a té-
mával kapcsolatos fájdalom, csalódottság az oka. Nem áll
szándékomban senkit sem megbántani, csupán megpró-
bálok bemutatni valamennyit az óvónõi nézõpontból.

Lássuk, mit is csinál egy óvónõ?
Különféle játékokkal és a szabad játék lehetõségének

megteremtésével, valamint kulturális tartalmak tovább-
adásával fejleszti a kisgyermekek különbözõ képességeit.
Segíti a közösségbe való beilleszkedésüket, gyakoroltat-
va a közösségi viselkedési szabályokat. Segíti kezelni a
konfliktusaikat, illetve elsajátítani és gyakorolni bizo-
nyos konfliktuskezelési technikákat. Az érzelmi azono-
sulás lehetõségeinek megteremtésével és más módokon
segíti a gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlõdését.

Emellett beszedi a pénzt a szülõktõl a gyermekek szín-
házi elõadásaira, kirándulásokra, a pénzrõl könyvelést
vezet és váltópénzt tart az óvodában, hogy vissza tudjon
adni. Idõnként hitelez a sajátjából a feledékeny szülõk-
nek. Idõnként adományként kifizeti a belépõdíjakat a
rászoruló gyermekeknek, mert fontos számára, hogy õk
se maradjanak ki az élménybõl.

Megszervezi az óvodában a gyermekek fényképezését,
amit ugyan profi fényképész végez, de a kicsik bátorítása
az óvónõ feladata. Igyekszik elérni óvodásainál, hogy mer-
jenek mosolyogni az ismeretlen bácsi jelenlétében és kö-
vessék kéréseit, amikor mindenféle különös testhelyzet-
ben idegen tárgyakat a kezükbe adva igyekszik megörökí-

teni õket. No, meg a friss fésülés és a harisnya ráncainak
eltüntetése is az óvónõ feladata szokott lenni. És a fény-
képezés után persze kezeli az ezzel járó pénzforgalmat is.

Mindezeken túl begyûjti és könyveli, valamint az igaz-
ságosság és egyenlõség elve alapján kéri, szükség esetén
óvatosan követeli a behozandó tisztasági csomagot, illet-
ve a törvényesen nem szedhetõ, mégis elengedhetetlen
csoportpénzt. Kockáztatva ezzel természetesen saját hi-
telességét is, hiszen hogyan tud majd õ ezek után törvé-
nyek, szabályok betartásának fontosságára hivatkozni?

Ezeken felül igyekszik olyan kapcsolatot ápolni a szü-
lõkkel, hogy elérje, hogy a szülõk a gyermekek megunt
játékait vagy a munkahelyükön keletkezõ, személyiségi
jogokat nem sértõ irathulladékot, mely még jó lesz firka-
papírnak, szívesen hozzák be adományként az óvodába.
Ha van egy-két asztalos, festõ, parkettacsiszoló apuka,
akkor velük még az óvodavezetõ is igyekszik ápolni a
kapcsolatot, a csoportos óvónõn túl, hiszen nagy segít-
ség, amikor a szülõk lefestik, lecsiszolják, lelakkozzák,
összeszerelik és megjavítják akár az épület bizonyos ré-
szeit, akár a bútorokat vagy az udvari játékokat. Mert et-
tõl lesz szép és otthonos az óvodai környezet a kisgyerme-
kek számára. Mert a fenntartónak mindenre nem futja és
az állami normatíva sem képes mindezt fedezni. (Zárójel-
ben jegyzem meg, hogy a legtöbb iskolában is a tanterme-
ket vagy a szülõk vagy a nagyobb gyermekek maguk fes-
tik ki, a függönyhöz az anyagot az osztálypénzbõl veszik
és a szülõk varrják meg stb. Láthatóan az oktatásügy fel-
sõbb szintjein sem más a helyzet. De vajon miért nincs a
tantervbe beépítve munkára nevelés címszó alatt a na-
gyobb gyerekek esetében a termek kifestése? Miért jobb
ez a tisztázatlanság?)

Mit csinál még egy óvónõ?
Megvarrja otthon a csoportszobai függönyöket és az

asztalterítõket, amiken a gyermekek ebédelnek. (Vagy
felkér egy-két szülõt a varrásra.) Összegyûjti és otthonról
behozza a jégkrémes pálcikákat, a gombokat, szalagokat,

Rábl Gabriella

És egy tanító mit csinál – portfólió helyett, mellett? Az alábbi írás az óvo-
dapedagógusok munkájáról szól, egy óvónõ nézõpontjából. Ráadásul,
akinek van ideje internetet böngészni, akár már ott is rátalálhatott
(www.nlcafe.hu). Mégis úgy gondoljuk, aligha találnánk alkalmasabb ins-
pirációt arra, hogy mi, tanítók is megálljunk egy pillanatra, s végiggondol-
juk, mit és miért is csinálunk manapság. Az ilyesmi sosem haszon nélkül
való. Ha az alábbi gondolatokat végigolvasva önbõl is kikívánkozna valami
hasonló leltárféle, várjuk írását a tanito@sprintkiado.hu címre. (A szerk.)

Portfólió helyett…
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kis befõttes üvegeket, a kukoricacsuhét és a színes õszi
faleveleket, a családi kiránduláson gyûjtött makkot, vad-
gesztenyét, a kiürült sajtos és joghurtos dobozokat, a fe-
leslegessé váló vállfákat, és még ki tudja mi mindent,
hogy legyen mihez nyúlnia, ha valamilyen kreatív tevé-
kenységhez fog a gyermekekkel.

Mit csinál még ezenkívül?
A hazavitelig ellátja azoknak a gyermekeknek a fel-

ügyeletét, akik az oviban betegszenek meg, vagy akiket
lázasan, begyógyszerezve hoztak be a munkahelyüket fél-
tõ szüleik, és a gyógyszer hatása elmúlóban van. Egy eset-
leges lázgörcs vagy eszméletvesztés kapcsán szükséges in-
tézkedés felelõssége ebben az esetben az óvónõt terheli.

Ezen felül betegséget diagnosztizál, telefonál a szülõ-
nek és szükség esetén vitatkozik vele, hogy a gyermeket
igenis el kell vinnie orvoshoz, mert a kiütése valószínûleg
nem a diótól van, a szeme nem a belement szappantól pi-
ros, a hasmenése pedig nem a Mikulásra kapott csokolá-
dé eredménye, hiszen rajta kívül van még másik öt gyer-
mek a csoportban hasonló tünetekkel. Adott esetben a
gyerekorvos ellenében is vitatkozik, aki azt javasolja
ilyenkor a szülõnek, hogy ne üljön be a váróba a gyerme-
kével, hiszen ott még betegebb lesz.

Az óvónõ együttérzéssel meghallgatja annak a kis-
gyermeknek a panaszait, aki azzal indokolja rossz közér-
zetét, hogy „anyukám azt mondta, hogy ne mondjam
meg, hogy fáj a fülem”, vagy aki elmeséli, hogy óvodába
indulás elõtt hányt, de nem maradhatott otthon. Segít
orrot fújni, szükség esetén hányást takarít és közben
vigasztal, bátorít. Gondoskodik az allergiás, speciálisan
étkezõ gyermek ételérõl akkor is, amikor a beszállító
konyha feledékenységbõl ugyanazt a rakott krumplit kül-
di a tojásra érzékeny kisgyermeknek is, mint a többiek-
nek. Majd délután elmagyarázza a szülõnek, hogy a kis-
gyermek aznap miért is ette azt, amit, és elnézést kér a
konyha nevében is, megnyugtatva a szülõt, hogy legyen
nyugodt, itt biztonságban tudhatja a gyermekét.

Mit csinál még egy óvónõ? Szedi a Béres cseppet, a
propoliszt, a C-vitamint, eszi a mézet, a fokhagymát, isz-
sza a gyógyteákat, hogy a vírusfertõzések idején is talpon
tudjon maradni, és szedi a vérnyomáscsökkentõ tablet-
tákat, alkalomadtán a nyugtatókat, hogy egész évben
helyt tudjon állni, mert mi van, ha õ is és a váltótársa is
kiesnek a csoportból? Mi lesz akkor a szegény elanyátla-
nodott gyerekekkel?

Ezenkívül rendszeresen gondozza a kicsi vagy nagy
traumákat hordozó gyermekek lelkét. Például elmagya-
rázza annak, akinek a szülei elváltak és a közös szülõi fel-
ügyelet mellett döntöttek, hogy azért jönnek felváltva
érte, mert mindketten egyformán szeretik õt és fontos-
nak tartják azt az idõt, amit vele tölthetnek. Igaz, hogy
egymással már nem beszélnek, de „ez a felnõttek dolga,
ne félj, téged ugyanannyira szeretnek”. 

Rendszeresen ad nevelési tanácsot a szülõknek is, akik
vagy örömmel elfogadják azt, vagy égbekiáltó szemtelen-
ségnek vélik, hogy az óvónõ beleszól a magánéletükbe. A
sokéves tapasztalat megléte általában nem érv.

Mindezeken túl elvégzi a sok, törvény által elõírt, ér-
telmes vagy értelmetlen adminisztrációs feladatot, naplót
vezet mindenrõl, rendszeres idõközökben írásban rögzíti
a gyermekek fejlõdésének értékelését. Rendszeresen tá-

jékoztatja a szülõket gyermekük fejlõdésérõl a szülõi érte-
kezleteken, a fogadóórákon, illetve spontán napi beszél-
getések során. Napi kéréseknek igyekszik eleget tenni a
harisnya levétele vagy föladása, a nagymamának átadan-
dó lakáskulcs, a soron kívül hazavivõ ismeretlen felnõtt,
az új sapka, a gyermek által nem felhúzható cipõ, az ak-
tuálisan kedvenc alvós állat és egyéb témakörökben.

Mit csinál még egy óvónõ?
Rendszeresen átöltözteti száraz ruhába azokat a kis-

gyermekeket, akik bepisilnek vagy összevizezik magukat
a fogmosásnál, esetleg megizzadnak az idõjárásnak nem
megfelelõ kabátjukban az udvaron. Átöltözteti akkor is,
ha a gyermeknek épp nincs vagy sosincs váltóruhája. En-
nek érdekében jó érzésû szülõktõl, kisgyermekes ismerõ-
söktõl megfelelõ méretû ruhadarabokat gyûjt be a cso-
portja számára, esetleg behozza a saját gyermeke kinõtt
ruháit, ha a gyermeke megfelelõ életkorban van éppen.
Mivel ezek a ruhák idõrõl idõre elfogynak, hiszen a saját
váltóruháról gondoskodni képtelen szülõk ezek vissza-
hozását sem tudják észben tartani, ezért a készletek rend-
szeres feltöltése az óvónõ számára is rendszeres feladattá
válik. A ruhák begyûjtését persze diszkréten teszi, hogy
az adott kisgyermek, akinek sosincs semmije, ne érezze
rosszul magát, hiszen õ nem tehet róla.

Mit csinál még egy óvónõ?
Iskolai szünetek elõtti idõszakban konfrontálódik a

szülõkkel annak érdekében, hogy a napi 8-10 órányi óvo-
dai tartózkodástól fáradt kisgyermek minél több idõt
tölthessen otthon. Valamint igyekszik elmagyarázni,
hogy a családi kapcsolatok érdekében fontos, hogy az új-
szülött testvér hazaérkezése idején egy-két hétig lehetõ-
leg a nagy se jöjjön óvodába, még akkor sem, ha ez nem
könnyû a szülõknek. Általában igyekszik elmagyarázni,
hogy a szülõségben nem az a lényeg, hogy könnyû legyen.

Mit csinál még egy óvónõ?
Különbözõ ünnepségeket szervez, például óvodai ka-

rácsonyt, farsangi bált, anyák napját, évzárót, jótékony-
sági bált, melyekre verseket, énekeket, a gyermek szere-
pének megfelelõ szövegeket tanít be. A kisgyermekeket
– azokat is, akik egyáltalán nem szeretnek a középpont-
ban lenni – igyekszik meggyõzni arról, hogy mindez mi-
lyen jó lesz. Elkészíti az alkalomhoz illõ díszleteket, be-
gyûjti és/vagy megvarrja a jelmezeket, összevágja a zenét,
majd egy személyben, mint rendezõ, súgó és kellékes le-
vezeti a próbákat, azután az elõadást. Eközben elviseli,
hogy a nézõk a mûsort filmre vegyék. Elviseli abban a tu-
datban, hogy neki minden esetben az alsó testfele fog lát-
szani a körjátékoknál a filmen – ami ne adj’ Isten enge-
dély nélkül megjelenik majd a Youtube-on vagy a
Facebookon is. Amikor a mûsor közepette azt tapasztal-
ja az óvónõ, hogy a nagyobbik testvér versmondása alatt
a szülõk az ölükben gügyögõ kisebbet filmezik éppen,
mert olyan édes, akkor mosolyával bátorítja a nagyob-
bat, hogy azért mondja csak a szövegét, hiszen olyan
ügyes.

Az óvónõ szervezi és levezeti ezeket a mûsorokat jobb
meggyõzõdése ellenére is, hiszen a szülõk úgy szeretik
szerepelni látni csemetéjüket. Mit értek azon, hogy jobb
meggyõzõdése ellenére? Azt, hogy tulajdonképpen mind-
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nyájan tudjuk, hogy a szereplés nem a 3–6 éves életkor sa-
játossága. Erre a kisgyermeknek valójában nincs szüksé-
ge. Neki az állandóságra, a mindennapi rendszerességre
van szüksége, mert ebbõl meríti biztonságérzetét.

És vajon az óvodai fényképezésre szüksége van? Nem
hinném. Viszont a családnak egyszerûbb, hogy az óvo-
dában készül fénykép a kicsirõl, nem kell külön elmen-
ni sehova, mégis lesz mit ajándékozni a nagymamáknak.
Egy csoportkép persze nem rossz, ha van, mert késõbb
otthon emlékeket idézve elõ lehet venni. Ám egy cso-
portkép elkészítéséért nem jön el profi fotós az intéz-
ménybe.

De nézzük tovább, hogy mit csinál még egy óvónõ?
A kellõ idõre felöltözteti, elõkészíti, meguzsonnáztat-

ja a kisgyermekeket, hogy részt tudjanak venni minden-
féle délutáni (esetleg fizetõs) foglalkozásokon: úszáson,
nyelvórán, néptáncon stb. Miért is? Mert ezeket a dél-
utáni foglalkozásokat igénylik a kisgyermekek ebben a
korban? Nem. Jobb meggyõzõdésünk ellenére tesszük te-
hát ezt is.

És jobb meggyõzõdésünk ellenére integrálunk a több
integrálható sajátos nevelési igényû kisgyermek között
olyan kisgyermeket is a csoportunkban, akinek egyéb-
ként csak kárára van az, hogy huszadmagával tölti a nap-
jait. Jobb meggyõzõdésünk ellenére tudomásul vesszük
azt a szakmailag teljesen abszurd gyakorlatot, hogy a
gyermekek integrálhatóságát kétszemélyes, esetleg né-
hányszemélyes vizsgálati helyzetben döntik el a külön-
bözõ szakértõi bizottságok, ahelyett, hogy megnéznék a
kisgyermeket a saját csoportközegében. Mintha nem
tudnák, hogy az óvodában a beilleszkedés sikere nem a
kognitív képességeken múlik, hanem a szociális maga-
tartáson. Vagyis az oviban, ahol nincs osztályzás és egyéb
hasonló méricskélés, nem probléma, ha egy kisgyermek
nagyon nehezen vagy egyáltalán nem képes szövegeket
kívülrõl megtanulni, ha nem képes eligazodni a számok
világában vagy nem képes tájékozódni a bal-jobb segítsé-
gével. Sõt, az sem jelent különösebb problémát, ha a be-
széde hibás, a gyerekek így is megtalálják egymással a
hangot, és jól tudnak együtt játszani, képesek együttmû-
ködni. De aki agresszív, akit zavar a lárma, a sok fény,
hang, szag és érzelmi inger, és aki, amikor idegileg elfá-
rad, akkor üt, rúg, ordít vagy elhajítja a széket, azzal nem
tudnak együtt játszani. Elmenekülnek a közelébõl és
megtanulják a „rohamait” kényszerûen elviselni. Az
ilyen integráció kinek segít? Az integrált kisgyermeknek
ahhoz hasonló ez a helyzet, mintha egy felnõttnek a nap
minden ébren töltött óráját egy zsúfolt diszkóban kelle-
ne eltöltenie. Azzal, hogy ilyen helyzetbe hozzuk a nagy
létszámú közösségben történõ nevelésre alkalmatlan kis-
gyermeket, azzal csak ártunk neki. Ártunk a többieknek
is, hiszen értékes idõt veszünk el tõlük, amit az agresszió
elkerülése helyett értelmes elfoglaltsággal is tölthetné-
nek. Ártunk magunknak, mert lassan elveszítjük a szak-
mánk szeretetét. Kinek jó tehát mindez? Senkinek. Csak
jobb meggyõzõdésünk ellenére alkalmazkodunk.

Jobb meggyõzõdésünk ellenére portfóliót írunk,
BECS-tagokat választunk, önértékelünk és értékeljük
egymást, fejlesztési terveket írunk, több-kevesebb hozzá-
értéssel Difer-vizsgálatoknak vetjük alá az óvodásain-
kat, mindezt csak azért, mert elvárja tõlünk az oktatás-
irányítás.

Jobb meggyõzõdésünk ellenére ünnepségeket szer-
vezünk, szerepeltetjük a gyermekeinket, fényképez-
tetjük õket, különórákat tartunk, vagy támogatjuk,
hogy mások különórákat tartsanak nekik, festést, par-
kettacsiszolást, függönyvarrást, bútorépítést szerve-
zünk az otthonos környezet kialakítása érdekében,
csak azért, mert azt gondoljuk, hogy ezt várják el tõ-
lünk a szülõk.

Beszélgetünk a kisgyermekekkel, meghallgatjuk él-
ményeiket, fájdalmaikat, adott esetben felkeressük a
gyermekvédelmi szerveket az érdekükben, fogadóórákat
tartunk, beszélgetünk, de ha kell, konfrontálódunk is a
szüleikkel az érdekükben. Azért, mert ezt várja el tõlünk
a lelkiismeretünk, a gyermekek iránt érzett szeretetünk,
szakmai és emberi felelõsségérzetünk.

Szerintem csak ez utóbbi elvárás, a gyermekek érdeke
az, amihez igazodnunk kellene. 

A többi megfelelési kényszerünk talán abból adódik,
hogy a mi szakmánknak nincsenek határozottan ki-
mondva és képviselve a kompetenciahatárai.

Ha elviszem a cipõmet egy cipészhez megjavíttatni,
akkor a cipész megmondja, hogy mit tud vele csinálni,
és mit nem. Elmondja, hogy ha megjavítja, akkor ho-
gyan fog kinézni, mûködni a cipõm javítás után, és
mindez mennyibe kerül nekem. Ha elmegyek fogorvos-
hoz, megmondja, hogy meg tudja-e menteni a lyukas
fogamat, vagy nem. Ha igen, akkor mit tud vele csinál-
ni, és mik lesznek a beavatkozás következményei szá-
momra mind fizikailag (fájdalom, gyógyszerek stb.),
mind anyagilag.

Az a meglátásom, hogy mi az óvodában nem mondjuk
el, hogy mi az, amit meg tudunk tenni, és mi az, amit
nem. Különösen arról nem beszélünk, hogy mi az, amit
nem tudunk megtenni, mert nincs rá hatáskörünk. Pe-
dig ha otthon nem fontos a köszönés, akkor, bár az ovi-
ban elérjük majd, hogy a kisgyermek köszönjön, ez szá-
mára nem válik alapvetõ viselkedési szabállyá. Ha ott-
hon nincs rendszeres napirend, akkor, bár az oviban al-
kalmazkodni fog a kicsi a napirendhez, akkor sem alakul
majd ki benne egy stabil, belsõvé vált életritmus. Ha ott-
hon sosem hall felolvasott vagy fejbõl mondott mesét,
akkor, bár az oviban esetleg fegyelmezetten végigüli a
mesehallgatás idejét, számára mégsem lesz a mese az ér-
zelmi azonosulás színtere. Egy lesz a többi zajkeltés közül.
Aláfestésként, csak hogy ne legyen csend, szól a CD a
kocsiban, szól a TV otthon, szól a mese az óvónõ szájá-
ból. Ennyi.

Ha egy kisfiú otthon rendszeresen végignézi, ahogy az
édesapja megveri az édesanyját vagy az aktuális barátnõ-
jét, akkor az oviban én hiába beszélek neki arról, hogy a
vitás kérdéseket meg kell beszélni és nem szabad vere-
kedni. Ha elég következetes vagyok, akkor talán az ovi-
ban visszafogja magát, de az õ világképében továbbra is
nagyon hatékony konfliktuskezelési módként fog szere-
pelni a testi fenyítés.

Pedig az alaptörvényünk, a 363/2012. (XII. 17.) Korm.
rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról
nagyon világosan fogalmaz, amikor azt írja, hogy „a gyer-
mek nevelése elsõsorban a család joga és kötelessége, s
ebben az óvodák kiegészítõ, esetenként hátránycsök-
kentõ szerepet töltenek be”.
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Miért is nem képviseljük kellõképpen, hogy kiegészítõ
szerepünk van? 

Egyre többször látom azt a hozzáállást, hogy a szülõk
úgy hozzák be a gyermeküket az óvodába, ahogyan egy
gépet visznek a szervizbe: „Valami elromlott benne, meg
kell javítani!” „Majd az óvodában megtanulja.” És mi ezt
a munkát elvállaljuk!

Amúgy is gyakran „feladat” vagy „csomag” mostanság
a gyerek. Reggel gyorsan ráhúznak valamit (becsomagol-
ják), beteszik az autóba, gyorsan odaszállítják az oviba,
ott kicsomagolják („Nincs idõm megvárni, amíg lehúzod
magadról azt a cipõt, mert elkések a munkahelyemrõl!”),
majd beadják az ajtón. Délután ugyanez. Az, hogy a csa-
lád felkeljen egy órával korábban azért, hogy legyen idõ
együtt reggelizni és beszélgetve elsétálni az oviig, az a leg-
több családban elképzelhetetlen. Nincs olyan, hogy reg-
geli séta egy kicsi családtaggal. Komoly feladatok van-
nak: munkába kell menni. Útközben a gyereket is le kell
adni. Hazafelé be kell vásárolni, a gyereket meg el kell
vinni a különórára. Aztán haza kell vinni, szakszerûen
ellátni (lásd a mellékelt kezelési útmutatót), aztán éjsza-
kára kikapcsolni és töltõre rakni, hogy másnap is mûköd-
jön tovább minden.

Persze lehet, hogy ezt a hozzáállást én nem is szeret-
ném kiegészíteni…

Vajon más kollégák hogy vannak ezzel?
Értékeljük önmagunkat, értékeljük egymást, igyek-

szünk felelõsséget vállalni a szakmai fejlõdésünkért, tan-
felügyelnek és minõsítenek bennünket, de ki foglalkozik
a család felelõsségével? Amikor a hároméves az oviban
tanul kanállal enni és pohárból inni, és tanítani kell õt a
gyalogos közlekedésre, mert nekimegy a villanyoszlop-
nak, és megáll a járdán a tócsa elõtt, mert nem tudja,
hogy mit kell tennie. Persze, hiszen babakocsiban, bevá-
sárlókocsiban vagy az autóban biztonsági gyermekülés-
ben ülve szokott csak közlekedni. Aztán megkérdezi tõ-
lem a tanítónõ ismerõsöm, hogy „mit csináltok ti az ovi-
ban, miért nem tudják a gyerekek az ollót használni?”
Hát azért, mert a kanálnál tartunk. És én megkérdezhe-
tem a szülõt, hogy õ mit csinált három évig? A szülõ mun-
káját, felelõsségét értékeli valaki? Én pedagógusként
kaphatok alkalmatlan minõsítést. Hát a szülõ? Mi az,
ami a pedagógus feladatköre, és mi az, ami a családok fel-
adatköre? Mi az, amit a pedagógusnak is el kell várnia a
családtól és nem szabad, lehet átvállalnia? 

Mindenkinek könnyebb lenne, ha egyértelmû len-
ne a családok helye és felelõsségi köre, és az oktató-ne-
velõ intézmények és bennük a pedagógusok helye és fe-
lelõsségi köre. A család iránti tisztelet is megkövetelné,
hogy a család a megfelelõ helyet kapja meg a társada-
lomban.

Mi, pedagógusok tehetünk ezért valamit?
Azt, hogy mindezeket leírtam, egy szakmai párbeszéd

elindításának reményében tettem. Látom a környeze-
temben, hogy nagy az elégedetlenség, többen elmene-
külnek a pedagóguspályáról. Akik maradnak, azok pedig
különbözõ túlélési stratégiákkal próbálkoznak.

Amit óvónõként az óvónõi munkáról írtam, az termé-
szetesen nem csak az óvónõkrõl szól. Hasonlóan ránehe-
zednek a vázolt problémák és feladatok a dajkákra és a

pedagógiai asszisztensekre, sõt valamelyest minden más
óvodai dolgozóra is. Azt hallom, hogy az iskolákban is
nagy gondok vannak. Ezekrõl szándékosan nem ejtet-
tem sok szót, szóljanak hozzá azok, akik a saját személyes
tapasztalatuk alapján tudnak véleményt alkotni.

Talán eljött már az ideje annak, hogy mi, akik a neve-
lés-oktatás különbözõ szintjein és területein dolgozunk,
megkeressük azokat a csomópontokat, amik a közös
problémáink, amikre együttesen tudunk csak hatást gya-
korolni, megoldást találni. Talán meghúzhatnánk végre
a szakmánk határait és kimondhatnánk, hogy mi az, amit
nem vagyunk képesek vagy nem akarunk megtenni, és
amihez már nem adjuk a nevünket.

Magam sem tudom, hogy vajon hogyan tovább?

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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Fonyódi Gábor Detektíviskola
NYOMRAVEZETÕ FÉNYKÉPEK

Betörõk ólálkodnak a lakótelepen. Lopva fotókat készítenek a házakról, hogy elõké-
szítsék a betöréseket. Találd meg a gazfickókat a képek alapján! A betörõk minden
házról 2 fotót készítenek.

A nyomozás menete: 
11.. Keresd meg az egy házhoz tartozó 2 fényképet a felülnézeti kép alapján! Az egyik fénykép mindig az 1. sorban, a másik

a 2. sorban van. Az összetartozó fotók keretét színezd egy szín két árnyalatára! (Pl. világos- és sötétkék)
22.. A felülnézeti képen színezd ki azokat járókelõket jelzõ köröket, amik a rosszban sántikáló fényképkészítõket mutatják!

Minden betörõ színe egyezzen az általa elkészített fotó keretének színével! Minden ház körül 2-2 betörõ ólálkodik.
AA  llaakkóótteelleepp  ffeellüüllnnéézzeettii  kkééppee::  
A körök járókelõket jeleznek, az orruk mutatja, merre néznek. Kik lehetnek a betörõk?
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