
M Ó D S Z E R T A N I  F O L Y Ó I R A TM Ó D S Z E R T A N I  F O L Y Ó I R A T

LVI. ÉVFOLYAM 2018. MÁRCIUS • 3. szám ÁRA: 630 FtLVI. ÉVFOLYAM 2018. MÁRCIUS • 3. szám ÁRA: 630 Ft

TT NÍTÓNÍTÓ

Presztízsrõl, felelõsségrõl
Mozaikok (7.) – 
IKT a kezdõ szakaszban

„A magyart is tanulni kell…”
A költészet napja elé
Tanul(j)unk tanulni!
SET!
Környezeti nevelés
És a másik 50%?
Detektíviskola –
Innen nézem, onnan nézem

Presztízsrõl, felelõsségrõl
Mozaikok (7.) – 
IKT a kezdõ szakaszban

„A magyart is tanulni kell…”
A költészet napja elé
Tanul(j)unk tanulni!
SET!
Környezeti nevelés
És a másik 50%?
Detektíviskola –
Innen nézem, onnan nézem

Tanító_2018_03_B1_Tanító_2017_07_B1.qxd  2018.02.19.  15:06  Page 1



Tan�t�_2018_03_B2.qxd  2018.02.19.  9:35  Page 1



2 0 1 8 .  M Á R C I U S  •  3 .  s z á m
Fõszerkesztõ: Fejér Zsolt
A kiadásért felel: a Sprint Kiadó ügyvezetõje
Marketingigazgató: Mester Tamás

mester.tamas@sprintkiado.hu
Szerkesztõség 1137 Budapest, Újpesti rkp. 7.
és kiadó: telefon: 237-5060, 

fax: 237-5069
e-mail: tanito@sprintkiado.hu

Hirdetésfelvétel: ifj. Machos Ferenc
telefon: 06 (1) 237-5060,

06 (30) 335-2949
fax: 06 (1) 237-5069
e-mail: hirdetes@sprintkiado.hu

ELÕFIZETÉSÉT RENDELJE MEG
A KIADÓNÁL:
! telefonon: 237-5060,
! e-mailben: elofizetes@sprintkiado.hu

FFOONNTTOOSS,, hhooggyy  aa  TTAANNÍÍTTÓÓ  ffoollyyóóiirraatt,,  MMoozzaaiikkookk  ccíímmûû  úújj,,  hhiiáánnyyppóóttllóó
ssoorroozzaattuunnkk  mmiinnddeenn  iisskkoolláábbaa,,  mmiinnddeenn  ttaannííttóóhhoozz  eelljjuussssoonn!!

TARTALOM
Gondolatok presztízsrõl, felelõsségrõl negyedszázad távlatából  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Trencsényi László: Reflexió – csellóhangon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
MOZAIKOK – Lénárd András: Az infokommunikációs technológiák megjelenése és térnyerése 

az általános iskola kezdõ szakaszában  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
G. Gõdény Andrea–Venyercsán Judit: Tanulni, tanulni, tanulni… ? (5.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Demeter Katalin–Szegfû Mária: „A magyart is tanulni kell…” (2.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Demeter Katalin: Pszichológia a tanítási órán (16.) – A projekcióról  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Magyar Kinga–Petik Ágota–Ruzsa Ágnes: Álljatok fel! Szövegértés!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Oszoli-Pap Márta: Mindennapi verslábaink  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Farkasházi Csilla: Órakezdõ ötletek matematikából (13.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Dankóné Erdelics Gyöngyi: A gergelyjárás 25 éves hagyomány a sárándi általános iskolában . . . . 24
Berecz Tibor: Környezeti nevelés egy túravezetõ szemével  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Csillag Ferenc: Párhuzamos történetek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Fonyódi Gábor: Detektíviskola – Nyomravezetõ fotók  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Éves elõfizetés ára: 6300 Ft (10 megjelenés).
Kéziratokat nem õrzünk meg és nem adunk vissza!
Nyomás: Pauker Nyomdaipari Kft.

Felelõs vezetõ: Varga Szilárd
A hirdetések tartalmáért felelõsséget nem vállalunk!

ISSN 0496-8387
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. 

Postacím: 1900 Budapest.
Elõfizetésben megrendelhetõ az ország bármely

postáján, a hírlapot kézbesítõknél, www.posta.hu
WEBSHOP-ban (https://eshop.posta.hu/storefront/),

e-mailen a hirlapelofizetes@posta.hu címen,
telefonon 06-1-767-8262 számon, 

levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen.

M Ó D S Z E R T A N I  F O L Y Ó I R A T

Belsõ borító rajz: Skultéti Lotti, Parti Nagy Ármin, Lake Olive a Bp. XIII. kerületi Gárdonyi Géza Iskola volt 2. osztályos tanulói. 
Hátsó borító rajz: Pats Petra, az Endresz György Ált. Isk. volt 4. osztályos tanulója

Az Ön osztályában is készültek gyerekmunkák, amiket szívesen közzétenne? 
Küldje el a szerkesztõség e-mail címére, hadd lássák minél többen! (tanito@sprintkiado.hu)

E számunk szerzõi: Berecz Tibor túravezetõ, Ócsai Tájház; Csillag Ferenc közoktatási szakértõ, Bp.; Dankóné Erdelics Gyöngyi mesterpe-
dagógus tanító, munkaközösség-vezetõ, Kossuth Lajos Általános Iskola, Sáránd; Dr. Demeter Katalin a pszichológiai tudomány kandidátusa,
fõiskolai tanár, Bp.; Farkasházi Csilla tanító, matematika-ének szakos tanár, ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gim-
názium, Bp.; Fonyódi Gábor tanító, Bp.; Dr. G. Gõdény Andrea adjunktus, ELTE TÓK, Budapest; Dr. Lénárd András tanító, egyetemi docens,
az ELTE TÓK Digitális Pedagógiai Tanszék vezetõje; Magyar Kinga tanító, Kincskeresõ Iskola Bp.; Oszoli-Pap Márta tanító, PTE Gyakorló Ál-
talános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Általános Iskolája, Pécs; Petik Ágota tanító, Kincskeresõ Iskola Bp.; Ruzsa Ágnes tanító, Kincs-
keresõ Iskola Bp.; Dr. Szegfû Mária a nyelvtudomány kandidátusa, fõiskolai tanár, Bp.; Tóth István mesterpedagógus testnevelõ, Kiskunhala-
si Fazekas Mihály Általános Iskola; Trencsényi László CSc, PhD, egyetemi oktató, Bp.; Venyercsán Judit tanító, vezetõpedagógus, ELTE
Gyertyánffy István  Gyakorló Általános Iskola

tartalom.qxd  2018.02.20.  12:35  Page 1



2

„Mindnyájan egyetértünk abban, hogy a legnagyobb kin-
csünk a gyerek, gyermekeink jövõje a legfontosabb, és hogy
nyitott, gondolkodni tudó, az információt kritikusan szemlélõ
fiatalokra van szükség. A köznevelés, oktatás helyzete jelen-
tõsen romlott, és ez objektíven mérhetõ például a PISA-
felmérésekben vagy az innovációs mutatókban. Az utolsó pil-
lanatban vagyunk, hogy tegyünk valamit az oktatás érdeké-
ben.” (Lovász Lászlónak A jövõért, gyermekeink oktatásá-
ért címû MTA-konferencián elhangzott elõadása, 2016.)

***

Bár nemzetközi kutatásokból régóta kiolvasható, hogy
a 21. századi oktatás megteremtése elképzelhetetlen „jó
tanárok” tömegei nélkül, Magyarországon a pedagógus-
pálya választására még mindig nem a legkiválóbb adott-
ságokkal rendelkezõ fiatalokat próbáljuk megnyerni.
Persze, ahogyan régen, éppúgy manapság is idetévedhet-
nek közülük néhányan, mégis mindannyian tudjuk, hogy
emberemlékezet óta nem ez a jellemzõ. Aki felelõs poli-
tikusként sem bírja leplezni a pedagógustársadalomról
való lesújtó véleményét – nem egyszer tapasztalhattunk
ilyesmit –, az önmagát is minõsíti ugyan, de nem csoda,
ha a közvélemény jó részének egyetértését tudhatja ma-
ga mögött.

Mintha jottányit sem sikerült volna elõrelépnünk az
elmúlt negyedszázadban. A pedagógus ma éppúgy nem
érzi munkája megbecsülését, a közvélemény pedig leg-
alább annyira elégedetlen az oktatás színvonalával, mint
1990-ben. Miközben a politikus – legyen akár jobb- vagy
baloldali – sorolja az õ érdemeit, hogy mennyi milliárdot
költött, s micsoda nagyszerû programokat hajtott végre.

Persze van az úgy, hogy az emlékezet megcsalja való-
ságérzékelésünket; manapság például a gyerekek iskolai
túlterhelésének kapcsán gyakori érv, hogy annak han-
goztatói csupán politikai hisztériakeltõk, mert „a mi
idõnkben is ugyanígy volt, épp ilyen túlterheltek voltunk mi
is”. Miközben akkoriban minden alsósnak napi 4 órája
volt, a középiskolában pedig a 6 óra jelentette a húzós
napokat.

Eljátszadozhatunk a felelõsség áthárításával, mert ar-
ra minden szereplõ találhat indokot – lásd a lenti idéze-
teket –, de azt hiszem, kitörni ebbõl a mókuskerékbõl
nem sok esélyünk lesz, amíg ki-ki nem végzi el a saját fel-
adatát. 

Például nem volna itt az ideje, hogy legalább mi, taní-
tók, néhány alapvetõ módszertani kérdésben egyezségre
jussunk? Most, az újabb tartalmi átalakítások közepette
képesek volnánk közös szakmai álláspontot képviselni az
óvoda-iskola átmenet, az olvasástanítás vagy a matema-
tikatanítás kérdéseiben? Talán az értékelés, az önálló-
ságra nevelés és fegyelmezés összefüggései, a probléma-
megoldó gondolkodás fejlõdésének támogatása vagy az
eredendõ gyermeki kreativitás megõrzésének módszer-

tana kapcsán létezik közösnek nevezhetõ elvárásunk leg-
alább önmagunkkal szemben?

Nem hiú ábránd bármit is várni a mindenkori döntés-
hozóktól mindaddig, amíg mi magunk nem jutunk egyez-
ségre saját szakmánk alapkérdéseiben? Ennek hiányá-
ban miért vennék komolyan a politikusok a maguk fel-
adatát, a „korszerû oktatás feltételeinek megteremtését”?
Mert az õ dolguk ez volna, nem más. Milyen alapon vár-
juk el tõlük, hogy az oktatás korszerûsítésének ügyét vég-
re ne pusztán rövid távú politikai célok érdekében hasz-
nálatos lózunggyûjteménynek és pénzkérdésnek (egyfe-
lõl költségvetési tételnek, másfelõl uniós források elszá-
molására alkalmas terepnek), hanem valóban a „jövõ zá-
logának” tekintsék?

Egyelõre a közvéleménytõl sem várhatunk támogatást
vagy a megbecsülés érzékelhetõ jeleit. Mert mindaddig,
amíg mi magunk is csak rövid távú érdekeinknek megfe-
lelõen látunk partnert például a szülõkben, s jellemzõen
ennek megfelelõen kezeljük õket, miért lenne ez más-
ként? Csupán ritka kivételnek tekinthetõ, hogy elvárjuk
tõlük a segítséget a terem dekorálásától a hiányzó felsze-
relések biztosításáig, ugyanakkor zokon vesszük, ha kér-
deznek, netán véleményt nyilvánítanak? S ha mi, szak-
emberek nem tudunk közös álláspontot képviselni sem-
miben, akkor hogyan képzelhetjük, hogy sikerül elnyer-
nünk a laikus közvélemény széles körû támogatását bár-
miben is? Nem természetes, hogy ennek híján marad a
pusztító kommentháború?

Hogy az utolsó órában vagyunk-e, azt nem tudom. De
azt hiszem, a mai világban már oly drámai mértékben
változott meg a gyermeknevelés és oktatás körül min-
den, s ezzel együtt olyan mennyiségû új kihívás elé állíta-
nak bennünket ebben az új világban felnövekvõ gyere-
keink, hogy öncélú vitákra tényleg nincs több idõ. 

Nem az a kérdés, hogy kinek van igaza, hanem hogy
más, az oktatás jelentõségét már felismerõ nemzetekhez
hasonlóan megtaláljuk-e mi is a magunk közös igazsága-
it. (A szerk.)

***

„A magyar pedagógustársadalom nagyon keveset tud
azokról a pszichikus törvényszerûségekrõl, amelyek szabá-
lyozzák tanítványaik taníthatóságát. Többször beszélünk
ugyan életkori sajátosságokról, azonban tömegméretekben
tájékozatlanok vagyunk azokról a korlátokról – sõt, a lehetõ-
ségekrõl is –, amelyek megszabják, miként tudnánk és lehet-
ne eredményesen bánni a gyerekekkel. … Ha drámaian fo-
galmaznánk, „gyerek nélküli pedagógiát” emlegetnénk.

Ne fogalmazzunk azonban drámaian itt; hiszen ez a szak-
mai szemlélet nemcsak a gyerekeket hagyja ki a számításból,
hanem – a pedagógusokat is. Tanítványainkról legalább any-
nyit tudunk, hogy többet kellene megismernünk róluk és belõ-
lük. Kinek jut azonban eszébe, hogy szakmai szemléletünk

Gondolatok presztízsrõl, felelõsségrõl
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életidegen, ha nem tudjuk, ki és mi ma a pedagógus? … Leg-
feljebb csak érzékeljük, de hát ez nem szakmai téma, hogy hi-
vatásunk presztízse a mélypontra szállt, a társadalom és szû-
kebb környezetünk nem becsül annyira, mint kellene, és hogy
a pálya ennek következtében ellehetetlenül.” (Kozma Ta-
más: Kié az iskola? 16. o., 1990.)

„A tanítás olyan összetett tevékenység, mely a szaktudás
mellett többek között kreativitást, jó kommunikációs és prob-
lémamegoldó készséget is igényel. A pedagógus saját és a gyer-
mekek személyiségével dolgozik. A rendesen ellátott tanári
munka ebbõl kifolyólag fizikailag, szellemileg és pszichésen is
megterheli a szervezetet. Nem véletlen, hogy órák után, majd
a hét végére és végül a tanév zárásához érve igen elfáradunk.
És akkor még meg sem említettem a tanórákhoz szükséges ké-
szülést (dolgozatok összeállítása és javítása, óratervezés, se-
gédanyagok készítése stb.), a pedagógusi munkához tartozó
adminisztrációs tevékenységeket (napló, törzskönyvek, bizo-
nyítvány kitöltése; pedagógiai vélemény megírása stb.), illet-
ve egyéb feladatokat (ügyeletek, értekezletek, fogadóórák,
tanórán kívüli tevékenységek megszervezése stb.).

A tanárok többsége (sajnos jogosan) úgy ítéli meg, hogy a
társadalom visszaél és kihasználja ezt a fajta hivatástudatot.
A tanárokkal szembeni elvárások és munkaterhek egyre csak
nõnek, miközben úgy érzik, a társadalomtól semmiféle meg-

becsülést nem kapnak viszont. Egy jó tanár véleményem sze-
rint a legtöbb megbecsülést diákjaitól kapja, és egy jó tanár-
nak ez elég is. Ennek ellenére ne gondoljuk, hogy ez a tény
bármilyen módon is felmentheti a felnõtt társadalmat.”

(Orgoványi-Gajdos Judit: Kalauz a nehezen kezelhetõ
diákok tanításához szükséges nevelési-oktatási stratégi-
ák megalkotásához, 2011.)

„A kutatási eredmények, valamint a sikeres oktatási refor-
mok egyértelmû tapasztalatai alapján legfontosabbnak a ta-
nári kar minõségét, és ezáltal a tanári szakma társadalmi
presztízsét javító intézkedéseket tartjuk. … A nemzetközi
mezõnybõl a közoktatási eredményeiket tekintve kiemelkedõ
országok tapasztalatai azt mutatják, hogy a jó képességû fia-
talok tanári pályára vonzásában és megtartásában elsõsor-
ban annak van szerepe, hogy a pályájuk elején járó pedagó-
gusok a más diplomás foglalkozásokban elérhetõ keresetek-
hez hasonló béreket kapnak, ezért meghatározónak tartjuk a
pályakezdõ pedagógusok jelenleg kirívóan rossz (a régóta dol-
gozó tanárokénál sokkal rosszabb) relatív kereseti helyzeté-
nek javítását. A hátrányos helyzetû tanulók felzárkóztatásá-
hoz szükséges minõségi pedagógusmunka biztosításához pe-
dig az innovatív, illetve az átlagosnál nehezebb munkát végzõ
pedagógusok kereseti lehetõségeinek jelentõs javítására van
szükség.” (Zöld könyv, 17. o., 2007.)

! ! !
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Úgy tûnik, állandó kísérõje leszek a szeretett és tisztelt
Kereszty Zsuzsának, a Mozaikok sorozatban fontos, a ha-
zai közoktatás-köznevelés félmúltját felidézõ sorozat
szerzõje tiszta hangú hegedûszólamának.

Kereszty Zsuzsa a Tanító januári számában az „egész
napos nevelés” történelmi változatairól szóló tapasztala-
tokat szervezte mozaikképpé. Elégiájában a hajdan nagy
reményekre jogosító, a maga idejében az iskola egészét a
szabadság szellemével megkínáló „Klubnapközi” hagyo-
mányait idézi. Remények és buktatók kísérték az iskolák
és a tanügyigazgatás – no meg a gyermekélet – koránt-
sem mindig szinkronban álló szándékai, törekvései nyo-
mán érvényesülõ modelleket. A legutóbbi, a köznevelé-
si törvény nyomán, talán nemzetközi példákat is (ti. az is-
kolában töltendõ idõ általános kiterjesztését a délután-
ra) követni próbáló megoldás tapasztalatairól nincs jó
véleménye. Nekem sem. A nehezen mozduló, ráadásul
erõteljesen visszamerevített „délelõtti iskola” gyõzte le a
„délután szabadcsapatait”, ahogy mondják: javarészt „el-
iskolásította” a délután bennmaradó gyerekek szabad
idejét. Tette ezt a feladatra szûkös infrastruktúrája, jó-
részt a feladatra nem, vagy alig felkészített személyi felté-
telrendszere miatt, s nem kevésbé egy alapvetõen sivá-
rabb, szürkébb hivatalos iskolakép jegyében.

Kereszty összegyûjti írásában a hagyományokat, olya-
nokat is, amelyekre támaszkodni lehet, s olyanokat is,
amelyektõl jó lenne távol tartanunk magunkat. Közép-
pontban a Gyermek Jogairól szóló Egyezmény alapgon-
dolata, a „neki való neveléshez való jog”, a személyes
szükségletek – közösségben is érvényesíthetõ – szolgála-
tának korszerû pedagógiai elve áll.

A hagyományok közül csak egy maradt ki. Erre hív-
nám fel a figyelmet barátsággal, de tán nem tanulság nél-
kül, a szólóhangszer mellé „dörmögõ”, mélyhangú kísé-
rettel.

Ez az ÁMK.
Ugyanabban a történelmi idõben (hetvenes évek),

amikor a „létezõ szocializmus” utolsó idejének „puha dik-
tatúrája” érvényesült a társadalomban, nem csupán az
iskolán belül támadtak a szabadságra és szabad egyének
közösségi társulására építõ pedagógiai innovációk, de a
kulturális élet más területein is. Ebben az idõben lett a
felvilágosult abszolutista „népmûvelésbõl” közmûvelõ-
dés, közösségi mûvelõdés – megannyi érdekes vállalko-
zással, nyitott tér programmal, közösségfejlesztõ megkö-
zelítésekkel kihatva az egész településre, stb. A közmû-

velõdésnek s intézményeinek funkcióváltása váltotta ki
a korszak tág horizontú gondolkodóiban az „egységes
mûvelõdési folyamatok” gondolatát. Erre a gondolatra
születtek (olykor régi épülethez alakított új szervezet-
ben, máskor új, több funkcióra, több korosztály befoga-
dására alkalmas épületegyüttesben) az általános mûve-
lõdési központok, melyek egységes pedagógiai-mûvelõ-
dési szemléletben fogadtak óvodást, iskolást, mûvelõdõ
ifjút, könyvtárba járó felnõttet, mûkedvelõ nyugdíjas
színjátszót, népdalost, sakkmestert. A közmûvelõdés,
közoktatás integrációja azt is jelentette, hogy az intéz-
mény kedvesen fogadott kliense maga a család lehetett
(legendás történetek szóltak ebben az idõben az egymás
mellett nyelvet vagy számítástechnikát tanuló nemzedé-
kekrõl, közös amatõr mûvészeti produkciókról, de arra is
volt példa, hogy ugyanazon épület különbözõ tereiben
biztonságban, párhuzamosan élhettek kedvtelésüknek
gyerekek és szülõk munka és tanulási idõ után).

Az ÁMK terei és komplex szolgáltatásai új lehetõsé-
get kínáltak a délutáni tanulói „benntartózkodásra”. Hi-
szen nem ugyanabban a tanteremben, nem ugyanaz a
kolléga „fárasztotta” õket, s fárasztották õt a fáradt nebu-
lók, hanem a különbözõ, mûvelõdésinek nevezett terek-
ben új tanultságú szakemberek, animátorok fogadhatták
az épületben jóformán szabadon közlekedõ önmegvaló-
sítást, önkifejezést, pihenést keresõ gyermekeket. Az
ÁMK-mozgalom legjobb mintáiban ez az elv példamuta-
tóan érvényesült. Két kultúra, az iskolai és a „közmûve-
lõdési” szerencsésen befolyásolta az intézmény egész szer-
vezeti kultúráját – éppen a „délutáni szabadidõ” fókuszá-
ban. (Ha ehhez hozzászámítjuk, hogy sok esetben az óvo-
dapedagógiának a szükségletkielégítésben elõrehaladot-
tabb gyakorlata is részt vett ennek az új kultúrának a ki-
alakításában, akkor jogosnak látjuk az „alapító atyák”, a
mûvelõdéstörténész Vészi János, az építész Jeney Lajos,
az andragógus Csoma Gyula, a nevelésfilozófus Mihály
Ottó már-már utópista reményeit.

Az ÁMK-k fejlõdése göröngyös útjának a tulajdonos-
váltás vetett véget az új század második évtizede kezde-
tén. Egy fedél alatt egy állami, egy önkormányzati és egy
piaci szolgáltatás nem tud integrált munkáltatást, közö-
sen használható infrastruktúrát mûködtetni. Nem képes
a családokra figyelõ szolgáltató szakértõi hálót biztosí-
tani.

Holott a „ránk bízott idõnek” jó modellje lehetett
volna.

Trencsényi László

Reflexió – csellóhangon
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Ebben a tömör összefoglalóban az IKT használatának rö-
vid történetét igyekszem felvázolni. A visszatekintés fõ
szempontja a tanítók oldaláról való megközelítés lesz.
Nem vállalkozhatok részletes, az IKT-alkalmazás min-
den területére kiterjedõ történeti hûségû elemzésére,
csupán a mérföldkövek bemutatására szorítkozom.

Fogalmi és terminológiai 
kérdések

A pedagógusok körében az IKT a kezdetektõl fogva
egyfajta varázsszóként jelentkezett, magában foglalva a
modernitás igényét, az informatikai eszközök használa-
tának misztikumát, a haladás szinonimáját s egyszer-
smind a korszerûséggel szemben támasztott megfelelés
igényét is. Napjainkban ez az elvárás pl. a pedagógusmi-
nõsítések kapcsán is fokozottan jelentkezik. A pedagó-
guskompetenciák indikátorai közül számos tartalmaz
IKT-összetevõket, vagy valamilyen formában kapcsoló-
dik azokhoz. Sokszor hallható pedagógusberkekbõl egy-
fajta aranyszabályként megfogalmazva, hogy a pedagó-
gusportfóliókból, bemutatóórákból nem hiányozhat az
IKT valamely formája. Ez akkor is kívánalomként jele-
nik meg, ha a pedagógus nem rendelkezik gyakorlattal e
téren, illetve IKT-kompetenciái meglehetõsen hiányo-
sak.

Mielõtt történelmi visszatekintést tennék, érdemes
némi fogalommagyarázatba kezdeni. Maga az IKT
(infokommunikációs technológiák) egyfajta nem defini-
ált kulcskifejezésként van jelen a pedagógia világában. A
kifejezés megjelenésekor még fordított formában KIT-
ként (kommunikációs és információs technológiák)

használták, majd az angol nyelvû szakirodalmak hatásá-
ra az ICT (information and communications technolo-
gy) magyar megfelelõje lett. Annak ellenére, hogy a leg-
több forrás mindenki által ismert tényként kezeli az IKT
mibenlétét, több, tartalmában erõsen különbözõ definí-
ció is ismert. Érdekes, hogy Magyarországon szinte kizá-
rólag az oktatással összefüggésben használják, az ipari al-
kalmazások számára megtartva az IT kifejezést, addig
angolszász területen a miénknél jóval bõvebb, tágabb ér-
telmezésben az információs társadalom minden terüle-
tén jelen lévõ kommunikációs eszközökre, szituációkra,
sõt társadalmi jelenségekre és folyamatokra is alkalmaz-
zák. Egy korszerû megközelítés szerint valójában egyszer-
re jelent „eszközt, automata technikát, médiatechnikát,
szervezési technikát, fejlesztési és társadalomalakító fo-
lyamatot és technikai gyakorlatot.” (Molnár 2009). Azt
tapasztalhatjuk azonban, hogy sajnálatos módon peda-
góguskörökben e komplex megközelítés helyett még
napjainkban is nagyon gyakran kizárólag a technikai vo-
natkozásokat értik alatta, konkrétan a technikai eszkö-
zöket és azok kezelésére vonatkozó tudást. Legtöbbször
fõként a módszertani vonatkozások hiányoznak. Ennek
azonban nagyon jól feltárható történeti okai vannak.

A „hõskorszak”
Ehhez érdemes egy rövid visszatekintést tenni az IKT-

alkalmazás hõskorától, az 1980-as évektõl napjainkig
terjedõ idõszakra. Az 1980-as évek elején már magán-
személyek számára is elérhetõvé váló, akkori szóhaszná-
lattal élve személyi számítógépek rövid idõn belül megje-
lentek az iskolákban is. Használatuk ekkor csak progra-
mozási ismeretek birtokában volt lehetséges (BASIC

Lénárd András Az infokommunikációs
technológiák megjelenése és
térnyerése az általános iskola
kezdõ szakaszában

Sorozatszerkesztõ: Hunyady Györgyné és M. Nádasi Mária
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nyelv). A kezdeti idõszak fõként matematikai vonatko-
zású, számítógép segítségével megoldott feladatai jórészt
a felsõ tagozatot, még inkább a középiskolát célozták.
Egy ideig úgy tûnt, az alsó tagozatosok, illetve a tanítók
programozási ismeretek híján nem tudják majd alkal-
mazni ezeket az eszközöket. Azonban már ekkoriban is
megjelent néhány innovatív tanító, aki egy-egy pl.
Sinclair ZX Spectrum számítógéphez jutva önszorgalom-
ból – pl. a TV-BASIC címû ismeretterjesztõ mûsor vagy
kézrõl-kézre adott folyóiratok segítségével – elkezdett al-
só tagozaton is használható feladatokat készíteni, leg-
többször õk is a matematika tantárgy területén. Késõbb
megjelentek a kimondottan iskolai célra készített szemé-
lyi számítógépek, pl. a HT1080Z vagy a Commodore Plus
4. Ennek megfelelõen elindult a hazai oktatási célú szoft-
verfejlesztés is, ahol már néhány alsó tagozatosok számá-
ra készült oktatóprogram, illetve logikai játék is megje-
lent, pl. a Novotrade fejlesztésében. Ezek az oktatóprog-
ramok döntõen drill jellegû, begyakorló programok vol-
tak, és nem sokban különböztek a munkafüzetekben,
feladatlapokon szereplõ példáktól, sokszor még külsõ
megjelenésükben is hasonlítottak azokra. A gyerekek
számára a motiváció alapja mindenképpen maga az esz-
köz, a számítógép használata volt, és nem feltétlenül a
programok által nyújtott többlet. 

A számítógépek alsó tagozaton történõ alkalmazásá-
ban és a tanítók számítógép-alkalmazásának segítésében
elvitathatatlan érdemeket szerzett az Országos Közokta-
tási Intézet, illetve késõbb az 1991-ben megalakuló In-
formatika és Számítástechnika Tanárok Egyesülete
(ISZE). E két szervezet az IKT népszerûsítése mellett
nagy szerepet vállalt a pedagógus-továbbképzésekben is. E
képzések íve szinte töretlen a ’90-es évek elejétõl napja-
inkig. Kezdetben az egy-egy nehezen megszerzett szemé-
lyi számítógép körül csoportosuló lelkes pedagógusok
autodidakta módon, szinte kizárólag tapasztalati úton
vagy a mind nagyobb számban megjelenõ kézikönyvek-
bõl sajátították el a BASIC nyelv alapjait. Késõbb né-
hány lelkes tanítvány is csatlakozott hozzájuk, és olyan
diák-pedagógus mûhelyek alakultak ki, melyek megléte
napjainkban is kívánatos lenne. Ebben a hõskorszakban
nem jelentett problémát az, hogy a pedagógusok és a
gyermekek gyakorlatilag azonos informatikai tudással
rendelkeztek, s az ismeretekre nem iskolai keretek kö-
zött, hanem az írott források mellett különbözõ számító-
gépes klubokban és börzéken (pl. a legendás Csokonai1)
tettek szert.

Tantervi reprezentáció
Egyre kifejezettebbé vált az az igény, hogy a számítás-

technikai (és szóhasználatában csak késõbb informati-
kai) ismeretek tantervi keretek között is megjelenjenek.
Kezdetben lehetõvé vált, hogy a technika tantárgy kere-

tében kiegészítõ anyagként számítástechnikát is tanulja-
nak a gyerekek, késõbb azonban a megjelenõ Nemzeti
alaptantervben már önállóan szerepel ez a terület. Az
1995-ös NAT-ban, igaz, még csak felsõ tagozattól, de
helyet kapott a számítástechnika és könyvtárhasználat.

A 2003-as, majd a 2007-es NAT alsó tagozat vonat-
kozásában szinte azonos felépítést mutat. A két tanterv
leglényegesebb jellemzõje az, hogy alsó tagozaton is biz-
tosított az órakeret arra, hogy az informatikát tényleges,
órarendbe illesztett tanítási órákon tanulhassák a 6–10
éves tanulók. Az alaptanterv által deklarált 2–5%-os
órakeret a gyakorlatban leginkább a 3–4. osztályban he-
ti 1 informatikaóra formájában jelent meg, de sok iskolá-
ban a szabad keretbõl kiegészítve 1–4. osztályig heti egy
informatikaórát tartottak. Egyetlen témakör, az Infor-
mációs társadalom az, amely nem tartalmazott részletes
fejlesztési követelményeket az 1–4. osztályig terjedõ sza-
kasz végén, pedig az információ szerepének felértékelõ-
dése, társadalmi jelentõségének növekedése és nem utol-
sósorban veszélyeinek mind fokozottabb megjelenése
hatással van a 10 évnél fiatalabb korosztályokra is.

Feloldhatatlan ellentmondása a 2012-es NAT-nak,
hogy bár az informatika tantárgyra alsó tagozaton, az
1–4. osztályban a tanítási órák összóraszámának 2–5%-
ban rendel órakeretet, a NAT-ra épülõ Kerettanterv el-
sõ verziójában már nem biztosított erre óraszámot. Az
informatika tudáselemeit különbözõ tantárgyakba in-
tegrálta, ám ez teljesen koncepciótlan, illetve, ahogyan
azóta ez már bizonyítást is nyer, megvalósíthatatlan. A
reakciókat látva, az oktatási kormányzat két megoldás-
sal korrigált: egyrészt levélben kérték az iskolákat, hogy
amennyire csak lehetséges, a szabad órakeretet fordítsák
az informatika alsó tagozatos oktatására. Sajnálatos mó-
don azonban akkorra már nagyrészt elkészültek a helyi
tantervek. A másik megoldás egy új, informatika tantár-
gyat alsó tagozaton is tartalmazó, saját órakeretet bizto-
sító kerettanterv-változat (2013) megjelentetése volt.

Ha röviden akarjuk összefoglalni az alsó tagozat tan-
tervekben deklarált fejlesztési területek lényeges pontja-
it, elmondhatjuk, hogy az elsõdleges cél a tapasztalat-
szerzés, az informatika, az informatikai eszközök min-
dennapi életünket segítõ, illetve meghatározó szerepé-
nek bemutatása, megtapasztaltatása. Ugyancsak lénye-
ges egy olyan attitûd kialakítása, mely segíti az informa-
tikai eszközökkel az információs társadalom keretei kö-
zötti problémamegoldás folyamatát.

A tanítók szempontjából a mai napig vitatott kérdés,
hogy ki taníthat az alsó tagozaton informatika tárgyat, mi-
vel az iskolák egy részében jelen van e tárgy alsó tagoza-
ton is, több helyen irányultságként vagy tagozatként na-
gyobb óraszámban is megjelenik. A kérdés törvényi sza-
bályozása pedig meglehetõsen egyszerû: az alsó tagozat
tantárgyainak tanításához tanítói diploma szükséges,
ezért hivatalosan csak tanítók taníthatnak itt, az infor-
matika mûveltségterületi végzettség emellett 6. osztályig
jogosít a tárgy tanítására. Örvendetes módon napjaink-
ban egyre több tanítóképzõ kar indít informatika mû-
veltségterületet is, illetve megjelentek a meglévõ tanítói
diplomához plusz mûveltségterületet adó úgynevezett
részismereti képzések.

A tantervekben megjelenõ tananyagra döntõen az volt
a jellemzõ, hogy koncentrikus jelleggel a felsõ tagozat is-

* A ’80-as években a Csokonai Mûvelõdési Ház adott otthont a for-
málódó számítógépes közösségeknek, pl. az Amiga Klubnak. A hely
neve egyet jelentett a számítógépekkel kapcsolatos találkozókkal, ta-
pasztalatcserékkel, közösségi élménnyel.
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meretanyagát tartalmazta alacsonyabb szinten, sokszor
nem az életkori sajátosságoknak megfelelõen. Erre meg-
oldásként egy Seymour Papert nevéhez fûzõdõ törekvés
jelentkezett, mely a gyermeki gondolkodás fejlesztésé-
nek útját az inspiráló informatikai környezetben látta,
ezen belül is a LOGO programnyelvben. A ’80-as évek
végétõl a LOGO töretlen ívet futott be az alsó tagozaton,
miközben egyre fejlettebb LOGO-változatok jöttek létre
a Terrapine LOGO-tól a Comenius LOGO-n keresztül
az Imagine LOGO-n át egészen a LOGO-ban progra-
mozható robotokig, pl. BeeBot robot. 

Az állam és a piac szerepe 
az iskolai informatikai 
környezet alakításában

Az állam már korán felismerte az informatika jelentõ-
ségét, és ezért számos pedagógus-továbbképzés, illetve
program segítette a pedagógusok, ezen belül is a tanítók
informatikai kompetenciáinak fejlesztését, illetve a pe-
dagógust és tanulót egyaránt inspiráló informatikai kör-
nyezet kialakítását. A ’90-es évektõl sokkal részleteseb-
bé és árnyaltabbá vált az IKT-kompetenciák rendszere,
és az információs társadalom iskolájában betöltött szere-
pe. Az elmozdulást a kizárólag technikai kompetenciák-
tól egy összetett kompetenciarendszer felé jól mutatja
Komenczi Bertalan On-line címû, mérföldkõnek is te-
kinthetõ tanulmánya (Komenczi 1997). Napjainkra
részletes és nemzetközileg is elfogadott IKT-kompeten-
ciarendszerek léteznek, a teljesség igénye nélkül: az
ISTE, DigComp (Digitális kompetencia értelmezésének
és fejlesztésének európai keretrendszere), IKER
(Infokommunikációs Egységes Referencia Keret), illet-
ve DA (Digitális Állampolgárság). 

Külön említésre méltók, bár sajnálatos módon botrá-
nyoktól sem voltak mentesek az IKT iskolai bevezetését,
a pedagógusok felkészítését támogató Sulinet program
különbözõ szakaszai. 1996-tól kezdõdõen e program ke-
retében történt az iskolák internettel és számítógépekkel
történõ ellátása, mintegy 40 000 pedagógus informatikai
továbbképzése, az iskolák multimédiás csomagokkal va-
ló ellátása, mely igaz, csak kisebb mértékben, de már tar-
talmazott alsó tagozatos feladatokat is. Ugyancsak a
Sulinet keretében nyílt módja sok pedagógusnak, diák-
nak és szülõknek adókedvezmény formájában számító-
gépek, illetve informatikai eszközök beszerzésére. Ekkor
került bevezetésre 2006-tól kezdõdõen az SDT (Sulinet
Digitális Tudásbázis), mely európai szinten is egyedülál-
ló és nemzetközi elismeréssel is rendelkezõ digitális tan-
anyag-keretrendszer volt, ám sajnálatos módon a tan-
anyaggal való feltöltésére csak részben kerülhetett sor,
ezért napjainkban bár létezik, egyfajta tetszhalott álla-
potban van. (Könczöl 2004). 

Késõbb, a nemzetközi trendekbõl kiindulva Magyar-
országon is önálló piaci szegmenssé váltak az alsó tagozato-
sok számára készült a digitális tananyagok. A kezdeti,
csupán digitalizált nyomtatott anyagoktól az interaktív,
multimédiával támogatott online tananyagokig tartó fej-
lõdés íve megállíthatatlannak látszik. Több digitális tan-

anyagportál jött létre, többek között az Okosdoboz (mely
a KIOP egyik bázisát is adja), a MATEHETSZ által éltre
hívott CsibÉsztúra tehetség-fejlesztõ digitális tananyag-
portál, a MozaWeb stb. Létrejött a digitális tananyagok
minõsítését és akkreditációját megvalósító DTMB (Di-
gitális Taneszköz Minõsítõ Bizottság), mely a tankönyvi
minõsítésekhez hasonlóan végezte a digitális tananyag-
ok akkreditációját. Sajnálatos módon a bizottság napja-
inkban már nem tevékenykedik. 

A kormányzat mind inkább felismeri a terület szerepét
és létjogosultságát, ennek eredményeként 2016-ban lét-
rejött a Digitális Témahét intézménye, mely minden év
áprilisában iskolai digitális projekteknek biztosít teret,
vagy az MDOS (Magyarország Digitális Oktatási Straté-
giája), melyben az alsó tagozat és a tanítóság szempontjai
még kifejezettebben érvényesülnek. 

Ezzel párhuzamosan egyre elterjedtebbé vált az alsó ta-
gozaton a tudatos, módszertanilag megalapozott, az IKT
nyújtotta többleteket kiaknázó digitális tananyag-alkalma-
zás. A pedagógusok a továbbképzések mellett a közössé-
gi hálózaton szervezõdõ tematikus csoportokban osztják
meg egymással az IKT-használat technikai, de leginkább
módszertani tudnivalóit, problémáit. Pl.: Robotcsám-
borgás, IKT és módszertani tanári szoba.

Az alsó tagozat szempontjából a legújabb vonulat-
nak a kódolás és robotika rohamszerû terjedését tekintjük.
Ennek a megvalósulása alapvetõen különbözik a ’80-as
évek hõskorszakától. Itt már tudatos, informatikai cé-
gek által szponzorált piacépítés történik. A cél nem ki-
zárólag a pedagógusok munkájának segítése, hanem a
multinacionális cégek részérõl pl. a programozó-után-
pótlás biztosítása, a munkaerõpiaci hiány orvoslása, és
nem utolsósorban az oktatástechnológiai piacszerzés.
Jó példa ez utóbbira az interaktív tábla térnyerése, mely
egy eredendõen nem iskolai oktatás céljára szánt esz-
köz oktatásban történõ elterjesztése volt, ahol nem egy-
szer a beruházás megelõzte a valós pedagógiai igényt, és
sokszor az eszközre fordított anyagi források nem álltak
arányban azzal a haszonnal, mely a tanítás során jelent-
kezett. Napjainkban ezt az eszközt egyre inkább felvált-
ják a digitális érintõpanelek. A kódolási vonulat tér-
nyerését és jelentõségét jól mutatják az olyan világmé-
retû mozgalmak, mint a Kódolás Órája vagy az EU Code
Week.

A robotika terjedésében az alsó tagozatos korosztály
egy jól kivehetõ, népes és határozott igényekkel rendel-
kezõ réteg. A fejlesztõk nem másodlagos fogyasztóként
tekintenek már rájuk, illetve a tanítókra, hanem kimon-
dottan ennek a korosztálynak is fejlesztenek eszközöket.
Több olyan programozható robot is létezik, melyet óvo-
dások, illetve alsó tagozatosok részére készítettek, pl.
BeeBot, BlueBot, ProBot stb. Sajnálatos módon az isko-
la által be nem töltött piaci ûrt iskolán kívüli üzleti vál-
lalkozásoknak kellett kiaknázni, így gombamód szapo-
rodtak a különbözõ kódolóiskolák és „programozósulik”,
robotépítõ és programozó szakkörök.

Perspektívák
Mindenképpen kívánatos lenne, ha a jövõben ez a fej-

lesztési terület kifejezettebben jelenne meg az alsó tago-
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zaton, egyfajta esélyegyenlõséget biztosítva azon gyere-
kek számára, akiknek akkor is rendelkezniük kell az in-
formációs társadalomban elengedhetetlen IKT-kompe-
tenciákkal, ha szüleik nem tudják megfizetni a drága,
iskolán kívüli informatikai és IKT-képzéseket, -szak-
köröket, -táborokat. A tanítók számára újabb IKT-
továbbképzések állnak majd rendelkezésre, várhatóan
hasonló volumenben, mint a ’90-es évek Sulinet képzé-
sei. Ám ezek mellett most már elérhetõk olyan hatékony
és sokszor a központi képzéseknél differenciáltabb egyé-
ni lehetõségek, mint pl. a témával kapcsolatos fórumok,
ebookok, blogok, videoblogok, videocsatornák tanul-
mányozása. Minden bizonnyal erõteljes módszertani vál-
tozás is várható a pedagógusok továbbképzési rendszeré-
ben, elmozdulva a személyes kontaktuson alapuló és e-
learning elemeket vegyesen alkalmazó blended learning
képzések irányába.

Láthatjuk, hogy az eszközök, módszerek, törekvések,
a környezet egyre korszerûbbé válnak, azonban a tanító-
ság fõ céljai nem változtak az évtizedek során: elsõdleges
célunk továbbra is a gyerekek inspiráló környezetben
történõ, egyéni sajátosságokat figyelembe vevõ, tanuló-
nak és tanítónak egyaránt örömet jelenõ fejlesztése.
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A (tudás)vágykeltõ, a jól végzett munka örömében, az
alkotás izgalmában részesítõ, tanulni tanító iskola egyik
mûhelye az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általá-
nos Iskola, amelynek innovatív potenciálja nemcsak
praktikusan mutatkozik meg, hanem különbözõ publi-
kációs fórumokon is.1 A Raabe Kiadó módszertani kézi-
könyve, a Tanítók kincsestára gyakorta adja közre a peda-
gógusok játékkincseit; alkotó, kreatív gyakorlataik az al-
só tagozat több tantárgyát és sokféle tanórán kívüli tevé-
kenységét lefedik.2 A tanulás tanulásának is szép példája
Kolláth Erzsébet rajzos jegyzetekkel induló jegyzetelés-
tanítása ugyanitt.3

Az alább bemutatott környezetismeret óra
Venyercsán Judit és osztálya, valamint tanítójelöltek
együttmûködésével4 jött létre a tanulástanulás folyama-
tának abban a fázisában, amikor az idegrendszer már tanu-
lásra készen áll – ahogy Gyarmathy Éva fogalmaz a Taní-
tóban megjelent írásában –, hiszen nagyjából 3. osztályban
lehet elõször módszeres tanulásra számítani.5 Választásunk
tudatosan és szándékosan lép túl az anyanyelvi nevelés
keretein, hiszen minden iskolafokozaton és minden tan-
tárgy keretében rendkívül fontos (volna) az olvasásfej-
lesztés és a tanulás tanítása. A tapasztalatok szerint gyak-
ran már alsó tagozaton megjelenik az a szemlélet, amely
a ’magyartanítás’ gondjának tekinti az önálló tanulás ké-
pességének fejlesztését, és elõfordulhat, hogy ’a környe-
zetet’ úgy kell ’tudnia’ a diáknak, mintha szaktárgyi ok-
tatásban venne részt, nem megalapozási folyamatban;
miközben az anyanyelvi nevelés sem kellõen tanulás-
módszertani fókuszú.6

Ilyen körülmények között aztán korántsem véletlen,
hogy 4. osztályos tanulóink az élményszerzõ olvasmányok-
hoz képest lényegesen gyengébben értik meg a tudományos
jellegû szövegeket, ahogy ezt jelzik a PIRLS-vizsgálatok.7

Éppen ezért ideje volna megvalósulnia annak a koncep-
ciónak, amit már 2011-ben felvetett a HUNRA Az olva-
sás össztantárgyi feladat címmel 2011 májusában Szom-
bathelyen megrendezett konferenciája; amelynek tanul-
mánykötetében Gordon Gyõri János zárszava arra is fel-
hívta a figyelmet, hogy a tantárgyközi olvasástanítás va-
lójában csak az olvasás össztársadalmi feladatként keze-
lése esetén lehet hatékony.8 A környezetismeret tantárgy
keretében folyó olvasásfejlesztés és tanulástanítás ki-
emelt jelentõségû tehát a tudományos (jellegû) szövegek
megértésében való elõrehaladás és a tanulás tanulása te-

rén; ahogy ezt a célt szolgálná az anyanyelvi nevelésbe
integrálódó olvasásfejlesztés az ismeretközlõ szövegek
körében, amelyek feldolgozásának, a velük való foglala-
tosságnak az elsõdleges célja korántsem az ismeretszer-
zés, noha a kívánatos (gondolkod[tat]ó, tanulásmód-
szertani alapozású) feldolgozás nyilvánvaló tudásbõvü-
léssel, új tudásépüléssel jár. 

A környezetismeret tantárgy tanítása során (is) figye-
lembe kell venni, hogy a gondolkodás fejlõdése alsó ta-
gozaton még nem jár ott, hogy a képi szemléletességet
vagy az élményszerzést és az érzékszervi tapasztalást nél-
külözhetnék a tanulási folyamatok. 

A munkafüzetekben, tankönyvekben egy-egy téma
összefoglalására használatos felsorolás, táblázat nagyobb
gyerekek számára segítség lehet az ismeretek rendszere-
zésében és rögzítésében, ám a verbális gondolkodás fejlõ-
dése alsó tagozaton sok gyerek esetében még közel sem
jár ott, hogy a képi szemléletességet nélkülözõ összefog-
laló általánosan és tipikusan segítségül szolgálhatna a
gyerekeknek. 

Tudatosan törekedni kell arra, hogy az órákat élmény-
és tapasztalatalapú tudásszerzés jellemezze. Ha nem így
történik a tanulás, és nem „hozzuk közelebb” ily módon
a gyerekekhez a tananyagot, ha nem teszünk azért, hogy
a tudáselemek élménybe ágyazottan és tapasztalati úton
jussanak el hozzájuk, aligha remélhetjük, hogy javulja-
nak a nemzetközi mérési eredmények. Az anyanyelvi ne-
velés, az olvasás össztantárgyi feladatként tud csak ered-
ményesen megvalósulni; és tudnunk kell, hogy ebben a
folyamatban a környezetismeret tantárgynak fontos sze-
repe van, hiszen az olvasásórákon kívül ez az a tantárgy,
amelynek tanulása során a gyerekek tudományos jellegû
szövegekkel, kifejezésekkel találkoznak. Ilyen találkozá-
si alkalom a kísérletek tanítói bemutatása 1–2. osztály-
ban; ill. 3–4. osztályban az egyszerûbb kísérletek elvégzé-
se. A komplex érzékszervi tapasztalatok és a személyes
élmények elõsegítik a mélyebb megértést és a tudásele-
mek struktúrába rendezését. 

Koncepcionális választás az is, hogy nem olvas-
mányfeldolgozó órák reprezentálják törekvéseinket, ha-
nem (rész)összefoglaló, készségfejlesztõ jellegûek, ame-
lyek egy projektszerû témafeldolgozási folyamat záró órá-
jának funkcióját is betöltötték. Szoros értelemben vett
(’valódi’) projektrõl nem beszélhetünk egyik esetben
sem, hisz „a projektmódszer szerint a tanulók egy cso-

G. Gõdény Andrea–Venyercsán Judit

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

Szent-Györgyi Albert

Tanulni, tanulni,
tanulni… ? (5.)
Tanul(j)unk tanulni! (1.)

GıdØny_VenyercsÆny_Tanulni.qxd  2018.02.20.  10:21  Page 9



10

portja egy olyan, érdeklõdésüknek megfelelõ témát dol-
goz fel, amelyet a csoport maga választ.”9 Önálló válasz-
tásról egyik téma esetében sem beszélhetünk, ám ha „a
projektet kezdeményezõ lehet a tanterv, a tanár vagy a
csoport tagja(i)”10, akkor talán nem indokolatlan a fel-
dolgozás projektszerûségérõl beszélni, hiszen „a résztve-
võk a témát11 közös tervezés útján egyedül12 dolgozzák
fel, amely egy felmutatható eredményhez vezet”.13

[Kiem. tõlünk.] Utóbbi a környezetismeret-óra makett-
jének konkrét tárgyi valóságában nagyon szépen meg-
mutatkozik; ill. a témafeldolgozás folyamatában önkén-
tesen választott altémák csoportos és/vagy egyéni kidol-
gozásában (minikutatás és prezentációja), ill. plakátké-
szítésben valósult meg. A választott növények és állatok
(felépítésük, szerepük és hasznosításuk) önálló (és/vagy
szülõkkel együttmûködõ)14 megismerése, a minikutatás
eredményeinek megosztása hozzájárul az önálló ismeret-
szerzés igényének és képességének kiépítéséhez, az önál-
ló tanulási képességek fejlõdéséhez; nem beszélve a szó-
beli szövegalkotás, különösen az összefüggõ beszéd ké-
pességének fejlõdésérõl, ami a harmadik évfolyam egyik
kitüntetett fókusza. Ha pedig a tudásmegosztás formája
a prezentációkészítés, a nemzedék digitális kompetenci-
ái is hasznosulnak, aminek a jelentõségét nem lehet elég-
gé túlbecsülni egy olyan tanulási környezetben, amely
kevésbé vesz tudomást a netgenerációk elõnyeirõl; sõt a
feleslegesség és haszontalanság érzetét kelti gyakran a
gyerekek új típusú tudásának és képességeinek vonatko-
zásában, ami aligha motiváló, sõt kifejezetten frusztráló
lehet számukra. A digitális forráshasználaton alapuló
minikutatás értékelése fejleszti a médiatudatosságot,
hozzájárul az információ kritikai értékelésének, szelektá-
lásának elsajátításához, aminek fontosságát nem lehet
eléggé hangsúlyozni az autentikus világkép és tudás
konstrukciója szempontjából. Ha pedig emlékezetünkbe
idézzük, milyen lehangolóak a magyar eredmények a
nemzetközi méréseken digitális szövegértés és íráshasz-
nálat vonatkozásában (is),15 akkor még fontosabb, hogy
az iskola tudatosan fejlessze a digitális kompetenciákat,
hisz a látszólagos (?) ellentmondás a ’folyton netezõ’ ge-
nerációk gyenge digitális olvasás- és íráshasználata kö-
zött rámutat, hogy van ugyan egy versenyképes rétege a
magyar diáktársadalomnak, amely számára harmadik
osztályos korában sem okoz gondot az autentikus tudás-
szerzés/-építés digitális útvonalak bejárásával, s ennek
megosztása digitális eszközök használatával;16 ám ez ko-
rántsem olyan tipikus és általános, mint azt hinni szeret-
nénk. A ’leszakadó rétegek’ hátránykompenzációja eb-
ben a vonatkozásban szintén elemi társadalmi érdek vol-
na, következésképpen iskolai feladat egyben. 

Ha M. Nádasi Mária projektfogalmát vesszük alapul,
akinek az értelmezésében a pedagógiai projekt „vala-
mely összetett, komplex, gyakran a mindennapi életbõl
származó téma, a témafeldolgozásához kapcsolódó cé-
lok, feladatok, meghatározása, a munkamenet és az ered-
mények megtervezése, az eredmények reprezentálása"17

[kiem. tõlünk], a környezetismereti témafeldolgozás pro-
jektjellege még inkább megmutatkozik a való életbõl
származó téma funkcionalitásában (ártéri gazdálkodás);
noha a célok, feladatok meghatározása, a munkamenet
és az eredmények megtervezése nyilvánvalóan ’projekt-
manageri’ (pedagógusi) feladat volt. 

A projektszerûség tetten érhetõ a témafeldolgozási fo-
lyamat(ok)ról való pedagógiai gondolkodásban, amely a
tematikus egység(ek) elemeit összefüggésben, láncszerû
egymásra épülésben látja és láttatja (vagy abba szervezi);
témabevezetõ (és témazáró órában) gondolkodva tema-
tikus célokat és feladatokat fogalmaz meg, utóbbiakat a
feldolgozás folyamatában valósítva meg, végsõ eredmé-
nyeit pedig nem témazáróval (mint számonkérési formá-
val) méri, hanem témát záró órára futtatja ki, amelynek
egyik funkciója a feladatvégzés eredményeinek prezen-
tációja, az új, kollektív és egyéni tudás felépítése, a tu-
dásstruktúrák fel- és átépítése; a pedagógus részérõl pe-
dig diagnosztikai megfigyelések végzése saját további fej-
lesztõ tevékenységének megtervezése céljából. Sajnála-
tos, hogy a projektoktatásnak Magyarországon nincse-
nek nagyobb hagyományai, és napjainkban is lassan ter-
jed ez az oktatási forma, holott a mûveltség- és tudásele-
mek integrációját, a világ holisztikus szemléletét biztosí-
tó tematikus oktatás, amely a tudásépítés és képességfej-
lesztés kiváló módja, úgy ad lehetõséget inkluzív neve-
lésre, hogy a gyerekek számára nem teszi nyilvánvalóvá a
szintkülönbségeket, ezáltal nem frusztrálja õket; miköz-
ben érdekeltté teszi õket saját tanulásuk megtervezésé-
ben, lebonyolításában és reflexiójában – természetesen
évfolyamonként/életkoronként más-más mértékben.18

A környezetismeret óra az ember és természet kap-
csolatát körbejáró Megtart, ha megtartod c. fejezetet zárta
3. osztály elsõ félévében, amikor az olvasási képesség fej-
lõdésének és a tanulástanulás folyamatának nagyon az
elején vagyunk. Eszközszintû olvasásról kevés gyerek
esetében beszélhetünk még ilyenkor, ami az olvasva ta-
nulás határait is kijelöli, ám a tantárgyi olvasástanítás jó-
tékonyan hat az eszközszintû olvasás fejlõdésére. A té-
makör a jeles napok, ünnepek és a természet változásai-
nak összefüggésétõl ível a gazdálkodó ember természeti
és épített környezetének kölcsönhatásának (ártéri fok-
gazdálkodás), haszonállatok (szürkemarha, mangalica,
racka) és haszonnövények (alma, meggy, szõlõ), vadon
élõ állatok (kárász, csuka, nemes kócsag, fehér gólya),
gyógy- és fûszernövények (galagonya, szeder, menta), a
hagyományos házak anyagainak (nád, sás, fûz, agyag, vá-
lyog) és a települések méretének megismerésével a folyó-
szabályozás hatásának és a vizek védelmének tanulmá-
nyozásáig. Mindez jelen esetben a tanultak makettszerû
modellezésében teljesedett ki. 

Az elkészült makett: 
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A makett elemenkénti létrehozása csoportokban

1. csoport: háztetõ (6 fõ)
Készítsétek el az ártéren lévõ házak tetejét úgy, hogy fel-

használjátok a tálcátokon lévõ eszközöket: nád, karton, fo-
nal, ragasztó.

A félbehajtott kartonok lesznek a házak tetõi, a rajta átfû-
zött hurkapálcák pedig a tartógerendák. A nádakat kötözzé-
tek össze, és rakjátok fel a háztetõre! Választhatjátok a ra-
gasztást is.

Párokban dolgozzatok, segítsetek egymásnak!

2. csoport: folyó (2 fõ)
Készítsétek el az ártéren lévõ ház melletti folyót úgy, hogy

felhasználjátok a tálcán található eszközöket: cipõsdoboz te-
teje, homok, kék kukászsák, ragasztó, papír, hurkapálcika. 

A vízbe rakjatok halakat arany- és ezüstszínû papírból ki-
vágva!

Készítsetek egy gólyát és egy nemes kócsagot is papírból,
mert be kell majd mutatnotok a két madár táplálékszerzését a
folyó áradásánál!

Segítsetek egymásnak!

3. csoport: kerítés (4 fõ)
Készítsétek el az ártéren lévõ ház melletti kerítést úgy, hogy

felhasználjátok a tálcán található eszközöket: fûzfavesszõk,
gyurma, hurkapálca.

Helyezzétek egyenlõ távolságra a kerítés további tartóge-
rendáit, azaz a hurkapálcákat gyurmába rögzítve, a megkez-
dett módon. Ezek között az állított hurkapálcák között fûzzé-
tek a fûzfavesszõket és készítsétek el a házak kerítéseit!

4. csoport: két ház falának felépítése (4 fõ)
Készítsétek el az ártéren lévõ két ház falait úgy, hogy fel-

használjátok a tálcán található gyurmát és cipõsdobozt! Az
ablak és az ajtó helyét hagyjátok szabadon!

Formáljátok és melegítsétek a kezetekben a gyurmát, így
könnyebb lesz vele dolgozni! A házak minden oldalát fedje
gyurma, amely a vályogot jelképezi!

Segítsétek egymás munkáját!

5. csoport: növények készítése (4 fõ)
Készítsétek el az ártéren élõ növényeket (fákat, cserjéket)!

Használjátok a tálcátokon lévõ eszközöket: krepp-papír, hur-
kapálca, ragasztó, karton, fonal, színes lap.

Próbáljatok minél több növényt készíteni az anyagok fel-
használásával!

Segítsetek egymásnak!

6. csoport: állatok készítése (6 fõ)
Állatokhoz: gyurma, hurkapálca, papír, sablon, színes,

filctoll
A sablonok felhasználásával készítsetek minél több állatot

papírból! A sablonokat rajzoljátok körbe, nyírjátok ki, és szí-
nezzétek ki a rajzokat!

Hurkapálcára ragasszátok fel a kész figurákat, majd gyur-
mába rögzítsétek azokat!

Segítsétek egymás munkáját!

Az ártéri részletekbõl az óra végére létrejött az ártér
egésze, amiben minden csoport munkája szerepelt. A
szintetizálás az elkészült munkák bemutatásával, az ele-

mek összeillesztésével történt; ill. annak demonstratív
megbeszélésével, mibõl és hogyan élnek itt az emberek,
mibõl (és miért abból) készülnek a házaik. Végül az ára-
dás (tanítói) szemléltetésével és annak (közös) elemzé-
sével zárult az óra. A munkálatok eredményes elvégzése
érdekében az óra elején, természetesen, mûködésbe hoz-
ták a fejezet során felgyûlt ismereteket a gyerekek totó
kitöltésével, ill. képelemzéssel (csoportmunkában). Az
órára elõzetes feladatként kapták a fejezet feldolgozása
során felgyûlt tudásanyag elõhívását, újraolvasását, ren-
dezgetését (tankönyv, füzet, munkafüzet lapozgatását, a
prezentációk, plakátok, feljegyzések/jegyzetkezdemé-
nyek áttekintését).

A totó19 (A kitöltendõ totó és a szemléltetõanyagok
nyomtatható formátumban letölthetõ honlapunk Olva-
sóink küldték gyûjteményébõl.)

1. Milyenek az ágai a szomorúfûzfának?
1 merev   2 hajlékony   X rövid

2. Milyen növény a galagonya? 
1 fa   2 cserje X lágyszárú növény

3. Milyen virága van a vadszedernek?
1 ötszirmú fehér   2 ötszirmú rózsaszín   
X négyszirmú fehér

4. Hány testtája van a halaknak? 
1 négy   2 három X kettõ

5. Milyen tollazata van a fehér gólyának?
1 fehér és piros   2 fehér   X fekete és fehér

6. Melyik madárnak hosszabb a szárnyfesztávolsága? 
1 a fehér gólyának  2 a nemes kócsagnak   
X egyenlõ hosszú 

7. Milyen a csuka testalkata?
1 hengeres 2 kicsi és zömök   X lapított

8. Mit készítenek a galagonya termésébõl?
1 kerítést  2 teát, gyógyszereket és lekvárt X kosarat

9. Milyen a nemes kócsag fejének színe?
1sárgás színû  2 fehér  X fehér, a szeme körül zöldes

10. Mi segíti a gázlómadarakat a táplálkozásban? 
1 a csõrük és a hosszú lábuk …2 hosszú lábuk   
X hosszú csõrük

11. Mi készülhet kosárkötõ fûzbõl?
1 varsa 2 kerítés   X háztetõ

12. Milyen a vadszeder levele? 
1 több részbõl álló   2 hosszú és lándzsa alakú   
X fûrészes szélû

13. Mire használják a szomorúfûz kérgét?
1 papírgyártásra 2 gyógyszerek gyártására
X ételek készítésére

+1 A totó kitöltése után minden csoport maga alkot-
ta meg, amit feladványul adtak az osztálynak. (A csopor-
tok tovább is adhatják a szelvényt; a kapott szelvényt el-
lenõrzik, szükség esetén javítják, s megoldják a +1 fel-
adatot. A javítások indoklása/megvitatása, valamint a
+1 kérdések megbeszélése végül frontálisan is megtörté-
nik.)20
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Szelvény:21

Kép- és videórészlet elemzése (élet az ártérben): 

[A Tisza Szegednél 2006.04.21-én (bal oldalt); illetve
2007.04.21-én (jobb oldalt)]

Videóbejátszás: 

Az elemzés csoportmegbeszéléssel történt,
majd a felismerések frontális megosztásával.

A tudásmozgósítást követõen az óra domináns részét
kitöltõ makettkészítés következett, majd a maketthez
kapcsolódó szintézisteremtõ megbeszélés. Nem kétsé-
ges, hogy a megszerzett tudás alkalmazásának alkotó-te-
remtõ tapasztalásba ágyazottsága, a közös létrehozás,
együttgondolkodás és együttmûködés élménye olyan kö-
tõanyag a hosszú távú memória számára, amely kitöröl-
hetetlenné teszi – ha az ’ártéri fokgazdálkodás’ minden
részletét nem is – ennek az órának az emlékét/élményét
mindenképp… 
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A nyelvtani feladatok szerkesztésével kapcsolatban a
nyomtatott tanítási segédeszközök néhány formai, he-
lyesírási kérdésével foglalkozunk elõször. Visszatérõ hiba
a zárójelben lévõ információ kisbetûvel kezdõdõ írása.
Adott a szöveg, pl. egy mese, alatta a tájékoztatás így:
(népmese). A népmese szó jelenleg mondat, tehát nagy
kezdõbetûvel írandó, mint ahogyan a Fordította, a Rész-
let, a Szerkesztette stb. információ is. Érdekes, hogy a fe-
leletválasztásos feladatokban sok esetben a válaszválto-
zatokat sem tekintik mondatnak, különösen, ha felelõszó
a válasz (igen, nem) vagy rövid a válasz (leckét írt) vagy
felsorolás a válasz (almát, epret). Nos, legyen a válasz
bármilyen, ezek mondatok, tehát nagy kezdõbetûvel
írandók, mondatvégi írásjellel a végükön.

Az egyik nyelvtani munkafüzetben számos feladatot
találunk, amelyet a), b) stb. részfeladat követ. Ezeknek a
jeleknek az a funkciójuk, hogy az egyes kérdéseket, uta-
sításokat elkülönítsék egymástól, tagolják a feladatot.
Nincs azonban az elkülönítésnek szerepe, ha csak egy,
azaz a) kérdés van. Logikátlan az elsõ és egyetlen feladat
a)-ként jelölése, hiszen nincs b) kérdés. Mivel a tanítók
maguk is alkotnak munka- és feladatlapokat, fontos,
hogy ne kövessék a felsorolt tankönyvi hibás mintákat,
illetve, hogy ezeket a hibákat javíttassák a tanulókkal: a kis-
betûket át kell íratni nagybetûre, kitétetni a hiányzó mondat-
végi írásjelet, kihúzatni a fölösleges tagoló jeleket. 

Immáron több évtizedes múltra tekintenek vissza a
kakukktojás- és a Kösd össze! feladatok. A kakukktojás-
feladatot már tárgyaltuk a közelmúltban a Jó válasz vagy
elvárt válasz c. írásban (Demeter, Tanító, 2016. 8. sz.
12–13. o.). Nézzük a Kösd össze! utasítású feladattípust!
Elsõ problémánk a redukált nyelv használata, a kifejtet-
len kód, amivel megkerüli a feladatadó a nyelvileg teljes
közlést, ezáltal nem is gyakoroltatja azt. Alkoss értelmes
szavakat az itt megadott szótagokból! – ezt és ennek válto-
zatait kerüljük meg a mindent és semmit nem jelentõ
Kösd össze! utasítással. Miközben arra panaszkodunk,
hogy a tanulóknak nem eléggé fejlett a beszédképessé-
gük, látnunk kell, hogy mi magunk nem élünk a fejlesz-
tés egyik fontos lehetõségével. A kifejtetlen kód azt is
magával hozza, hogy a feladat mindig csak ebben a nyel-
vi formában jelenik meg, a szükséges és lehetséges nyelvi
változatok nem kerülnek elõ. Mindebbõl már két fel-
adatszerkesztési szabály is következik. Az egyik, hogy a
feladatokat és az utasításokat a szaknyelv és a mûvelt köz-

nyelv együttes alkalmazásával kell megfogalmazni. A másik,
hogy a feladatokat és az utasításokat változatos módon kell
megfogalmazni.

A Kösd össze! feladattal az is a baj, hogy a feladatmeg-
oldás egyszerûen szólva ronda, rosszul ellenõrizhetõ és
javítható. De a legfontosabb, hogy a tanulási haszna ki-
csi. A tanulók hamar megtanulják, hogy általában nem
az elsõ szórészleteket kell összekötni, továbbá az utolsó-
nak megmaradt egy-egy szótag összekötése már egyálta-
lán nem igényel olvasást. A gyereknek egyébként sem
azt kell megtanulnia, hogy a feb-ru-t összekösse az ár-ral,
hanem meg kell tanulnia elolvasni és leírni a február szót.
Ezen a feladatfajtán úgy tudunk javítani, hogy a tanulók nem
a nyomtatott taneszközben „kötögetnek”, hanem a füzetük-
ben leírják az adott szótagokból alkotható szavakat.

További probléma, hogy az egymást követõ feladatok
mozaisztikusak, nem építkeznek. Maradjunk a február szó-
nál! A nyelvtani téma a szótagolás. A gondolati téma le-
gyen az évszakok, a hónapok. Ha kijelöltük ezt a gondo-
latkört, a február szótagolását követhetné a többi téli hó-
nap szótagolása, a hónapnevek szótagolását követhetné a
nevek mondatba illesztése, kitérhetünk a többi évszakra
is, mondathatunk/tapsoltathatunk mondókát, verset (Éj-
mély-bõl föl-zen-gõ …) stb. Ezzel szemben össze nem illõ
feladatok sorával találkozunk. Például a családi kirándu-
lásról szóló szöveget, a téma bármiféle kiaknázása nélkül,
üres borítékról szóló mondat kiegészítése követi. A téma-
tartás kívánatos a feladatok egymásutánjában (ahogyan az a
matematikatanításban is a szöveges feladatok esetében).

Tévedés azt hinni, hogy nyelvtanórán csak az adott
tantervi feladat direkt gyakorlása folyhat csupán. Példá-
ul az Õsz c. vers elolvasását a vers bármiféle feldolgozása
nélkül az a kérdés követi, hogy hányszor fordul elõ az õsz
szó a versben. A verset elõzõleg tartalmilag vizsgáljuk, s
ezután kerülhet sor a nyelvtani elemzésre. Annak meg-
állapítása, hogy az õsz szó hányszor fordul elõ a versben,
sem a vers elemzéséhez, sem a nyelvi jelenségek tanulá-
sához nem járul hozzá. Ráadásul egyelemû, zárt feladat.
Ha ilyen kis elemszámú feladatokból áll az óra, széttöre-
dezik, atomisztikus, nincsenek tartalmi csomópontok, a
zárt feladatok pedig nem adnak lehetõséget egyéni vá-
laszváltozatok megfogalmazására, s igen alacsony a pro-
duktivitási fokuk. 

Sajnos hosszan sorolhatnánk a hibás feladatokat, még
ha olykor jó gondolat szülte is. Most már csak egyet eme-

Demeter Katalin és Szegfû Mária „A magyart is
tanulni kell…” (2.)
Gyakori problémák 
a nyelvtani feladatok szerkesztésében
Sorozatunk címéül Kodály Zoltán megszívle-
lendõ gondolatát választottuk: „A magyart is
tanulni kell, még született magyarnak is.”
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lünk ki, ez a Beszéljétek meg a párotokkal! utasítás. A szer-
zõ minél több tanulót akar dolgoztatni, beszéltetni. A
szándék jó, a mód nem. A páros munka jó lehet például
párbeszédes olvasás gyakoroltatása esetén, nyelvi jelen-
ségek megvitatására azonban nem. Szembeötlõen ina-
dekvát tevékenység, s alig hisszük, hogy van tanító, aki él
ezzel a módszerrel, hiszen sem nem irányítható, sem nem
ellenõrizhetõ. 

A nyelvtani feladatszerkesztés leglényegesebb tartal-
mi kérdésére térünk át az alábbiakban. 

Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a nyelvtan ta-
nítása gyakorlati célokat szolgál. A nyelvi eszközök
funkcióját, jellemzõiket nem öncélúan, hanem a szö-
vegértés és szövegalkotás folyamatos fejlesztése, illetve
mind biztosabb alkalmazása érdekében tanítjuk. Ez azt
is jelenti, hogy a magasabb nyelvi szintek – a mondat és
a szöveg – jelenléte az oktatási anyagban különösen
fontos. Néhány nyelvtani témával kapcsolatban vizs-
gáljuk meg, hogy konkrétan mi jelenti a problémát, és
milyen lehetõségek adódnak a viszonylag egyszerû kor-
rigálásukra.

Az elõzõ írásunkban (Tanító, 2018. 1. sz. 8–10. o.)
említett példánkra, a szótagolás kérdéskörére visszatér-
ve, abból kell kiindulnunk, hogy a szótagolás nem nyelv-
tani, hanem ritmikai jelenség. Szerepe abban áll, hogy
megalapozza az elválasztás szabályainak megtanulását,
amelyek az írásbeliségben szükségesek. (Ezt az összefüg-
gést azért célszerû a tanulók számára is megfogalmazni,
mert zavart okozhat, ha a két fogalmat: szótagolás, elvá-
lasztás ugyanarra a jelenségre használjuk.) Mondattól
függetlenül szavak elválasztására ritkán kerülhet sor, jel-
lemzõen folyamatos szövegek kapcsán válik szükségessé.
A mondatokban pedig toldalékos szavak is elõfordulnak,
tehát ezek elválasztási lehetõségeit is el kell sajátítaniuk
a tanulóknak. Ha a tananyag a szótári szóalakokat helye-
zi elõtérbe, téves vagy bizonytalan lesz a szabályok értel-
mezése, hiszen a toldalékos szavakban szótagoláskor el-
mozdulhat a szóelemek határa. Az elválasztás tanítása-
kor elengedhetetlen éppen ennek a mozgásnak a tudato-
sítása, például ugyanazon szó olyan toldalékos alakjai-
nak bemutatásával, amelyek eltérõ elválasztást eredmé-
nyeznek: ú-ton, u-tas, ú-ti, de út-ra, út-nak, út-tal stb. Ha

mondatot nem is minden alkalommal, de toldalékos formákat
feltétlenül illesszünk a feladatokba.

A mondatkörnyezet vagy a szöveg hiánya a rokon ér-
telmû szavak tanításakor is gondot okoz. Hiszen a cél eb-
ben az esetben is gyakorlati: az árnyalt fogalmazás nyelvi
eszközeinek bõvítése. A feladatok összeállításakor nem
hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a rokon értelmû sza-
vak nem teljes mértékben cserélhetõk fel egymással, hi-
szen vagy valamelyes jelentésbeli, vagy stilisztikai kü-
lönbség mutatkozik köztük. Nyilvánvaló, hogy pusztán
rokon értelmû szavak gyûjtésével ezekre az eltérésekre
nem lehet rávilágítani. A csodálatos, szép, gyönyörû, pom-
pás (stb.) szavak között nemcsak hasonlóság van, hanem
észrevehetõ különbség is, legalábbis amint mondatba
foglal(tat)juk õket. A mondatkörnyezet segítségével mu-
tathatunk rá, hogy melyiket mikor használjuk: a hegyte-
tõrõl a kilátást bármelyikkel kifejezhetjük, valakinek a
szemét nem pompásnak találjuk, hanem lehet csodálatos,
szép, gyönyörû, a megszerzett élmények viszont lehetnek
pompásak, no meg csodálatosak is. Ezeket a használati kö-
töttségeket felismertetve válik tudatossá és pontossá alkalma-
zásuk a tanulók szövegalkotásában, ez pedig megvalósítha-
tatlan a szavak szintjén.

A névmások a szövegalkotással és a szövegértéssel kap-
csolatban különös figyelmet érdemelnek. A szófaj helyet-
tesítõ funkciója tipikusan a szöveg szintjén értelmezhetõ,
hiszen a névmások aktuális tartalmukat csak a mondat-
ban, illetve a szövegben kapják meg. Az Õ volt nálunk.
Ezeket itt hagyta. mondatokban a közlés értelmezéséhez
szükséges az elõzõ mondatok (vagy a szituáció) ismerete.
A névmások a szövegalkotásban a nyelvtani kapcsolóele-
mek szerepét is betöltik, segítségükkel válnak a monda-
tok szöveggé. Ezzel a funkciójukkal értelemszerûen csak szö-
vegek vizsgálatával ismerkedhetnek meg a tanulók. 

Sajnálatos, hogy a nyelvtankönyvek e tekintetben sze-
gényesek és következetlenek. A hiányzó szövegeket sem-
mi esetre sem pótolhatják a tanulók szóbeli mondat- és
szövegalkotásai (például képrõl, illetve feladatmegol-
dásként). Arra van szükség, hogy egyazon írott szöveg
álljon a tanulók rendelkezésére, amit ideális esetben több
szempontból is használni lehet. Ezek lehetnek az olvasó-
könyv szövegei is.

! ! !

Demeter Katalin Pszichológia 
a tanítási órán (16.)
A projekcióról

Egy korábbi írásomban (Tanító 2017. 8. sz., 8–9. o.) a ké-
pességek fejleszthetõségérõl volt szó. Az eredményes ké-
pességfejlesztés elsõ feltételeként azt említettem meg,
hogy ne fogadjuk el az ún. örökléselvûséget, azaz a képes-
ségek megváltoztathatatlanságáról szóló tételt. Írásom vé-

gén a képességfejlesztés néhány fõbb feltételét soroltam
fel, de ez a felsorolás nem tartalmazta a projekció kérdését,
márpedig ez is az eredményes fejlesztés akadálya lehet.

Projekcióról beszélünk abban az esetben, ha a tanár
kialakít magában egy képet a tanulóról: képességeirõl,
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munkabírásáról, személyi vonásairól, s e kép alapján ne-
veli, értékeli õt. A projekció a gyakorlatban és hatásában
sok azonosságot mutat az elõítélettel és a jóslással. Ezek-
rõl a fogalmakról még lesz szó a következõ írásokban.

A projekció, magyarul belevetítés, olyan emberi tulaj-
donság, amellyel gyakran a tudományban is számolnunk
kell. Bertrand Russel, a kiváló filozófus Filozófiai fejlõdé-
sem címû munkájában állatpszichológiai kutatásokkal
kapcsolatban számolt be a következõ tapasztalatáról: „…
nem csekély derültségemre, úgy tûnt, hogy az állatok mindig
úgy viselkednek, hogy az az õket megfigyelõ ember filozófiájá-
nak igazságát bizonyítsa. Ez a megsemmisítõ felfedezés igen
széles területre érvényes. A tizenhetedik században az állatok
vérengzõek voltak, de Rousseau hatására kezdték a nemes
lelkû vadember kultuszát példázni, … Viktória királynõ ural-
kodása idejében a majmok mind erényesen monogámok vol-
tak, de a léha húszas években erkölcseik a baljós hanyatlás je-
leit mutatták. … Azok a megfigyelések foglalkoztattak, ame-
lyek arra vonatkoztak, hogyan tanulnak az állatok. Azok az
állatok, amelyeket amerikaiak figyeltek meg, eszeveszetten
száguldoznak fel-alá, amíg egy véletlen folytán rá nem buk-
kannak a megoldásra. Azok az állatok viszont, amelyeket né-
metek figyeltek meg, csendben ültek, és mindaddig vakargat-
ják a fejüket, amíg ki nem formálják a megoldást belsõ tuda-
tukból.” Russel azzal fejezi be gondolatmenetét, hogy e
tapasztalata miatt „nagyon óvatos lett”.

Ez az óvatosság a tanári tevékenység számára is kívá-
natos. A projekció lépten-nyomon felbukkan, s fõleg a
tanuló képességeire vonatkozik. Nézzünk egy ide vonat-
kozó vizsgálatot, amelyet évekkel ezelõtt végeztünk el
egy budapesti „jó” és egy Budapest környéki „rossz” isko-
lában. Mindkét általános iskola 1. osztályában öt-öt al-
kalommal kidolgoztattunk egy olyan feladatlapot, amely
150 feladatot tartalmazott a tízes számkörben. A tanulók
úgy dolgoztak, hogy minden alkalommal megjelölték azt
a feladatot, amelyiknél két-két perc elteltével tartottak.
A következõ eredményeket kaptuk. Mindkét iskolában
volt egy-egy tanuló, aki a 150 feladatot megoldotta 12
perc alatt. A két teljesítmény közötti különbség csupán
annyi volt, hogy a „jó” iskola tanulója egy hibát sem kö-
vetett el, a „gyenge” iskola tanulója pedig kilencet (mi-
vel ez csupán 6% hibát jelent, biztos jeles számolástudást
mutat). A két iskola tanulóinak kétpercenkénti átlagtel-
jesítménye 12,7, illetve 11,5 feladat volt – a két adat lé-
nyegében megegyezik. A tanév vége felé ugyanezt a vizs-
gálatot megismételtük a húszas számkörben. A kétper-
cenkénti átlagteljesítmény 14,4 és 13,5 feladat volt.

Az adatok azt mutatták, hogy ha a tanulóknak azonos
tanulási lehetõséget biztosítunk, teljesítményeik hason-
lók lesznek, nem tudjuk megkülönböztetni a „jó” és a
„rossz” osztályt. Nem azt tapasztaltuk, hogy a tanulók
azonos képességûek, hiszen minden osztályban voltak
jók, közepesek, gyengék. Hanem azt, hogy mindkét isko-
la osztályaiban azonos teljesítményt nyújtottak a jók, a
közepesek és a gyengék. Ha tanítókat kérdezünk meg ar-
ról, hány feladatot tudnak megoldani a tanulók adott
feltételek között, mindig mélyen alulbecsülik azt a meny-
nyiséget és minõséget, amelyet kísérletekben, vizsgála-
tokban valóságosan megállapítottunk.

Se szeri, se száma a projekció megjelenésének. Tanítá-
si órákon szinte minden alkalommal tapasztalható, hogy
a tanító saját fáradtságát, feszültségét vetíti ki a tanulók-

ra, s óra vége felé közli: Tudom, hogy már elfáradtatok, de
még néhány percet bírjatok ki. A valóságban az a helyzet,
hogy a tanítót viselte meg a bemutató, a látogatás fe-
szültsége. Meg lehet figyelni azt is, hogy miután a tanu-
lók megkapják a felmentést, az igazolást, az ürügyet ma-
gától a tanítótól, valóban szóródik a figyelmük, mással
foglalkoznak, beszélgetnek. Ha a tanítót arra kértük,
semmi szín alatt ne éljen ezzel a sztereotip fordulattal, ez
a jelenség nem is következett be.

Hasonló jelenséget tapasztaltunk az Országos Peda-
gógiai Intézetben például a készülõ tantervek vitáiban.
Gyakorta elhangzott az a vélemény, hogy a tanulók ezt
vagy azt a tananyagot, fogalmat nem fogják érteni. Ezt a
véleményt tapasztalat nem támasztotta alá, hiszen épp
arról van szó, hogy új téma, új koncepció került megvita-
tásra. Ugyanígy hallhattuk tanároktól azt a vélekedést,
hogy hogyan tudhatná ezt vagy azt a feladatot megolda-
ni egy tanuló, hiszen õk maguk sem tudnák. (Igen tanul-
ságos módon magam is átéltem ezt a jelenséget. Kará-
csonyra egyik gyermekünk autót kapott, amelyet össze
kellett állítani. Nekünk, szülõknek, nem sikerült, a gye-
rek kérte az autót: õ tudja, hogyan kellene. – Honnan is
tudnád, hiszen mi sem tudjuk – hárítottuk el a gyereket.
Végül persze, szembesülve sikertelenségünkkel, odaad-
tuk. Egy perc alatt összerakta.)

Kísérleti tanításainkban is találkoztunk a projekció
jelenségével. Amikor elõször készítettünk nagyszámú,
150 feladatot tartalmazó feladatlapot a számolási rutin
fejlesztésére, a tanítóknak az volt a véleményük, hogy
ezt a gyerekek nem fogják megoldani a megadott 20 perc
alatt. Vélekedésüket az az íratlan „norma”, az akkori
gyakorlat támasztotta alá, hogy egy-egy órán 18-20 szá-
molási feladatot oldottak meg a tanulók. Kiderült azon-
ban, hogy nemcsak megoldják, hanem legtöbbjük szere-
ti is ezt a munkát, errõl számos írásban beszámoltunk,
amint arról is, hogy akadt tanuló, aki egy vizsgálati hely-
zetben 30 perc alatt 728 feladatot oldott meg (egyetlen
hibával). 

A projekció jelenségét egy sor mindennapos jelenet-
ben is fölfedezhetjük. A padon üldögélõ nagyapa fázik a
játszótéren, ezért rákényszeríti a pulóvert a futkározó
unokájára. A szülõk „nem bírnak” reggelizni, hát a gye-
reknek sem adnak. Az apa szeret egy adott ételt, így cso-
dálkozik azon, aki nem kedveli azt, sõt elvárja, hogy min-
denki szeresse. A házigazdák jól érezték magukat nyáron
külföldi útjukon, ezért aztán órákon át dia- és videofel-
vételek „élvezetére” kényszerítik vendégeiket. A jelene-
teket a viccújságok karikatúráiból is jól ismerjük.

Bárhonnan hozunk is példákat, arról van szó, hogy vé-
leményünket a valóság kellõ vizsgálata nélkül érvénye-
sítjük, s így szükségképpen összeütközésbe kerülünk ve-
le. A pedagógiai tevékenység eredményessége nem attól függ,
hogy mit gondolunk a tanulóról, milyen vonásokat tulajdoní-
tunk neki, hanem attól, hogy milyen lehetõségeket biztosítunk
fejlõdéséhez. Nem arról van szó tehát, hogy a tanulónak
tulajdonított vonás kedvezõ-e, vagy kedvezõtlen. Ha
alaptalanul könyvelünk el egy tanulót jónak és adunk
neki jó érdemjegyeket, vagy rossznak és adunk neki gyen-
géket, egyaránt nem segítettük elõ személyiségfejlõdésü-
ket. Gazda nélkül csináltunk számvetést – ahogyan a szó-
lás tartja. Azaz: mindössze a legfontosabb személyt, ma-
gát a gyereket hagytuk ki, a maga valóságában.
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III. Barangolások az iskolában
A) Elõkészítõ játékok

A szövegértés tanításának fontos része, elengedhetet-
len elõzménye a beszédértés fejlesztése és a szókincs bõ-
vítése. Az alábbi feladatok „mozgásos” szövegértés fel-
adatainkhoz kiváló bevezetõ játékok bármely kisiskolás
korcsoport számára.

1. GPS, avagy tájékozódás az osztályteremben
A játék lényege, hogy miközben az osztályterem egyik

pontjából eljutunk egy másikba, tudatosan figyelünk az
útvonalra és a jellegzetes tájékozódási pontokra. Elõször
a tanító mutassa be a játékot. Mondja el, honnan indul,
és hová akar eljutni. Miközben megy, sorolja, ki vagy mi
mellett halad el, meg is érinti, amit/akit megnevez. Hasz-
nálja a helyzetet, irányt kifejezõ névutókat (az ablak felé,
Pisti mögött, a polc mellett, a leesett kék ceruzán át).

A bemutatás után néhány kisgyerek is végigsétálhat a
termen úgy, hogy megmondjuk neki, honnan hova men-
jen. Mutassa és nevezze is meg az útvonala során érintett
tárgyakat, helyeket. Nem cél, hogy a játékos a lehetõ leg-
rövidebb úton jusson el a kijelölt ponthoz, bízzuk a sétá-
lóra, milyen kacskaringós útvonalat választ.

A következõ játékosnak nem áruljuk el, hogy hova fog
eljutni, csak azt, mi a kiindulási pont. Innen szavakkal
irányítjuk, mi mellett, elõtt, mögött stb. kell elhaladnia,
merrefelé hány lépést tegyen. Egy elõre megbeszélt jellel
adjuk tudtára, hogy megérkezett, álljon meg és mondja
ki, hogy hova ért.

Ezt a távirányítós játékot játszhatjuk úgy is, hogy eldu-
gunk egy tárgyat a teremben, és a szóbeli iránymutatá-
sunknak megfelelõen kell megtalálnia azt a kiválasztott
játékosnak.

A következõ változatban a teremrõl készült alapraj-
zon kell a kisautókat vagy játékokat utasításokkal navi-
gálni. Így a térbeli tájékozódási feladat áthelyezõdik a
síkba.

2. Felderítés, avagy bejárjuk az iskolát
Az elsõsökkel érdemes minél elõbb megismertetni az

iskola épületét, hogy biztonságban érezhessék magukat
az új, számukra még ismeretlen környezetben. A séta
elõtt érdemes tisztázni velük, a „közlekedési szabályo-
kat”. Bizonyára izgalmas lesz nekik, hogy csak õk lopa-
kodnak végig az épületen, a nagyobbak a termeikben
vannak. Ha az osztálytermekbe, a tanáriba, az igazgatói
irodába is be akarunk lesni, célszerû a kollégákkal egyez-
tetni, mikor alkalmas, mikor nem zavaró számukra a lá-
togatásunk. Beszéljük meg elõre a gyerekekkel, mi min-
dent fogunk meglátogatni. Biztassuk õket arra, hogy jól
figyeljenek a „felderítés” során, mert az a célunk, hogy a
látottakból minél több dolgot meg tudjanak jegyezni.

A felderítõ séta közben megnevezzük az érintett he-
lyeket, és néhány mondattal megemlíthetjük a helyiség-
gel kapcsolatos szokásrendet. 

A körsétát befejezhetjük az osztályteremben, ahol
visszaidézzük a helyszíneket, de kiérkezhetünk az udvar-
ra is, itt elsoroljuk a felderített helyeket, játszunk egyet,
majd a terembe indulás elõtt visszafelé is elmondjuk az út
fontos állomásait. Elkészíthetjük és sorrendbe rakhatjuk
a helyszínek szókártyáit. Ezzel helyzetbe hozhatjuk a már
olvasó elsõsöket, de a többiek számára is megadhatjuk a
„kvázi olvasás”, az iskolás feladat élményét. 

Egy másik alkalommal a sétát megismételhetjük az is-
kola megismert részének vázlatos rajzán vízszintes hely-
zetben, társasjáték-figurákkal. Miközben a bábuk sétál-
nak, nevezzük meg, merre járnak, hol állnak meg, mire
kell figyelniük, hogy kell viselkedniük az adott helyen.

3. Keresd meg, érintsd meg!
Az osztályterem berendezési tárgyai, a növények és az

itt tartózkodó személyek érzékszervi tapasztalatok szer-
zésére és az érzékelt tulajdonságok megnevezésére szol-
gáló játék „eszközei” is lehetnek. 

A gyerekek sétáljanak a teremben, lehetõleg az egész
teret bejárva, és ügyelve arra, hogy egymásnak és a tár-
gyaknak se ütközzenek. Ez a feladat önmagában sem

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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könnyû egy csapat kisiskolásnak. Egy adott jelre min-
denki álljon meg, úgy és ott, ahol a jel találta. Ekkor ad-
juk az utasításokat: Keress valamit, ami… pl.: csíkos! A
gyerekek körülnéznek, odamennek a megfelelõ dolog-
hoz, nem veszik el, csak meg kell érinteniük.

Példák: Keress valamit, ami…
– érdes/sima;
– puha/kemény;
– élõ/élettelen;
– aminek a neve ugyanazzal a hanggal/betûvel kezdõdik,

mint a tiéd;
– aminek a neve A hanggal/betûvel kezdõdik;
– aminek a neve 2 tapsos/szótagos;
– ami kék;
– ami hosszabb, mint a ceruzád;
– ami szögletes;
– ami nehezebb, mint egy alma;
– ami beleférne a kezedbe;
– ami folyékony.

Miért szeretjük ezeket a játékokat?
– Bõvítik a téri tájékozódással, a megfigyelt tárgyakkal

és tulajdonságaikkal kapcsolatos szókincset.
– Fejlesztik a tudatos észlelés, a megfigyelés, a téri és az

idõbeli tájékozódás, a tudatos és akaratlagos emlékezet,
a felidézés és a figyelem tudatos irányításának képessé-
gét.

– Segítik az ismeretszerzés és a tájékozódás tudatosab-
bá válását.

– Növelik a gyerekek biztonságérzetét.
– Elõsegítik az egymásra hangolódást, egymás megis-

merését.
– Lehetõséget adnak a tanítónak a gyerekek játékos

helyzetben történõ megfigyelésére. 
– Kedvezõ lehetõségeket teremtenek a személyes kap-

csolatok építésére, az egymással és a tanítóval való kom-
munikáció helyes irányba terelésére.

B) Barangolós feladatok írásban
Az itt lejegyzett feladatok fõ célja, hogy az olvasásta-

nulás minden fázisában biztosítsák azt az élményt, hogy
az olvasásnak „értelme” van. Az egyébként nagyon is
szükséges rendszeres gyakorló olvasás mellett a tanulók
megtapasztalhatják azt, hogy a dekódolt betûsort, szó-
sort meg is kell érteniük, mert a megszerzett információt
alkalmazniuk kell: játék, feladat és tevékenykedés vár
rájuk.

1. Csoportos felfedezõ túra az épületben
(Rendhagyó év végi ismétlés)

Tanév végén vagy elején különösképpen szeretjük a
kötetlenebb, nagyobb mozgásszabadságot adó feladato-
kat, játékokat. Ezek közül valók ezek a barangolós fel-
adatlapok, melyeket csoportban végeztek el a gyerekek
elsõ osztály végén. (Ez a feladatsor a Meixner-módszer
metodikájához, betûtanítási sorrendjéhez és taneszkö-
zeihez kapcsolódik.)

Az elsõ levél
Kedves Virgonc csapat!

Csa-pat-já-ték-ra hívlak ben-ne-te-ket.
Utána kell járnotok a vá-la-szok-nak.
Menet közben fi-gyel-je-tek arra is, hogy az is-ko-
lá-ban se kicsiket, se nagyokat ne za-var-ja-tok!
A csa-pat-ka-pi-tány se-gít-sé-gét kérem abban,
hogy jusson min-den-ki-nek a fel-a-da-tok-ból.
Minden kérdést más-más csa-pat-tag ol-vas-son fel!
A választ is mindig más írja!
Jó i-dõ-töl-tést kí-vá-nok!

Kérdéssorok a különbözõ helyszínekhez

TANTEREM
1. Az óra szám-lap-ján melyik szám helyén áll az a kõ, amely-
re a leg-ke-ve-sebb vonalat festették?
2. A bagoly zacs-kó-báb-ra hány tollat ra-gasz-tot-tunk?
3. Hány bogár rajza van a három szek-rény-aj-tón?
4. A zsi-rá-fos mér-cé-rõl hány centit lehet le-ol-vas-ni? Tud-
já-tok-e, hogy ez hány méter?
5. Hány lepke van a szek-rény-aj-tó-kon ösz-sze-sen? Írjátok
le bontott alakban is, ahogy a szek-rény-aj-tó-kon külön-kü-
lön lát-já-tok!
6. Hány vonal van a nagy vonalas táblán?

SZÕNYEGES TEREM
1. Van egy szép fest-mény a teremben, amit az iskolánk a-
ján-dék-ba kapott. Mikor készült a kép?
2. Hány cikkbõl varrták a babzsák oldalát?
3. Hány fekete bil-len-tyû van a zon-go-rán? (Szá-mo-lás
közben vi-gyáz-za-tok a ke-ze-tek-re!)
4. Hány manó bújt el Vera rajzán? (Fi-gyel-jé-tek a cipõket,
sapkákat is!) 
5. Hány füg-göny-ka-ri-ka van a teremben? Tudtok írni róla
bontott alakot is? 
6. Budapest térképén ke-res-sé-tek a jel-ma-gya-rá-za-tot!
Mit jelent a sárga vonal?

FENTI FOLYOSÓ
1. Szá-mol-já-tok meg, hány kezet rejt a har-ma-di-ko-sok
ajtaján lévõ díszítés!
2. A fejlesztõszoba pa-ra-fa táb-lá-ját hány virág díszíti?
3. A negyedik osztály fel-i-ra-tán milyen színnel írták…
.... a ba-rát-ság szót? 
.... a nyuszkó szót?
.... az osz-tály-könyv-tár szót?
4. Az elsõs és a másodikos öltözõ közötti falon hány ajtó van?
5. Ha a szõ-nye-ges te-rem-tõl indulunk a folyosón, milyen
sor-rend-ben követik egymást a termek a folyosó jobb oldalán?
6. Em-lé-kez-tek rá, mi az az a-lap-rajz? Hol láttok ilyet a fen-
ti folyosón? 

LENTI FOLYOSÓ
1. Ki raj-zol-ta az Alkony címû vershez az il-luszt-rá-ci-ót?
2. A ping-pong-asz-tal-nál lévõ fest-mé-nyen milyen állat
látható?
3. Ki írta a Szép õsz címû verset?
4. Ha a hátsó lépcsõnek háttal állsz, szemben veled melyik
oldalon van a lányok mosdója?
5. Hol található a hasz-nált-e-lem-gyûj-tõ?
6. Hány muffin van az e-béd-lõ-ben lévõ képen?

A feladatlapok a helyi adottságokhoz alakítható, szerkeszt-
hetõ és nyomtatható formátumban letölthetõk a www.tani-
tonline.hu oldal Olvasóink küldték gyûjteményébõl.
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Kortárs verssorok
Közeledik a költészet napjának megünneplése. A köl-

tészetnek azonban nemcsak ezen az egy napon van hatal-
ma. Írásomban azt mutatom be – a teljesség igénye nél-
kül –, hogyan szõhetik át a versek a mindennapokat az
iskolában.

Tanórákon
Egyre kevesebb gyermek érkezik úgy az iskolába, hogy

megvoltak otthon a dünnyögõk, ringatók, mondókák. A
vers adta zeneiséget, ritmust, rímeket inkább csak a rek-
lámok sokszor színvonaltalan versikéibõl ismeri sok gye-
rek. Ma az úgynevezett hagyományos verstanítással ne-
héz megszerettetni a gyerekekkel a költészetet. Azon-
ban, ha az elsõ osztálytól kezdve jelen van a mindennap-
jukban a ritmus, a zene és a költészet, máris könnyebb
dolgunk van. A tanítás során hogyan találkozhatunk a
versekkel?

A reggeli mondókázás, a különbözõ helyesejtési gya-
korlatok során, vagy a betûtanuláskor (amikor elindul a
Betûvonat) rengeteg új verssel, mondókával ismertet-
hetjük meg a gyerekeket. Az elsõsök kedvenc gyakorlata
közé tartozott, amikor mindig azonos magánhangzóval
mondtunk végig egy mondókát: pl. csupa e-vel, vagy csu-
pa a-val (ld. Szabó T. Anna: Nemzetközi medve-induló1).
A kézlazító ujjmondókák szintén mindennap elhangza-
nak (Hüvelykujjam almafa, Ez a malac piacra megy…).
Amikor jól tudnak már egy verset a gyerekek, akkor a
dallambújtatás mintájára verssorbújtatást is végezhe-
tünk. Amikor kitárom a kezemet, hangosan mondják a
verset, amikor összezárom, akkor magukban mondják
tovább a verset, egészen addig, míg újra kitárom a keze-
met. Fontos, hogy a belsõ hallásukkal figyeljék, hol tart
épp a vers. A hangerõváltások gyakorlásához is jó, ha
vannak közös versek. Le is járhatjuk, „szaladhatjuk” a
verseket, miközben mondjuk, ez is segítség lehet a vers
ritmusának megismerésében, a lüktetés érzékelésében. 

Énekórákon a megzenésített versek lehetnek a segít-
ségünkre. A tantárgyi integráció keretében környezet-
órán az évszakokhoz kapcsolódó verseket mondunk.
Rajzórán lehet a ráhangolódás eszköze. Matematikaórán
pedig Polgár Judit Sakkpalota2 címû könyvébõl a Sakkver-
set tanulhatják meg a gyerekek, mely nemcsak jó lükte-
tésû, amit szívesen skandálnak, hanem a sakk játékát is
megismerhetik általa.

Új betû tanulásakor, amikor az elsõsöknek a nyomta-
tott szövegben kell felismerniük a tanult betût, segítsé-
günkre lehetnek ebben is a kortárs gyerekversek. Osztá-
lyomban erre egy külön füzetet használtunk. Az aktuális
betûhöz kerestem kortárs költõktõl verset. Ezt beragaszt-
va a füzetbe, a gyerekek elolvasták, majd bekarikázták az
újonnan tanult betût, rajzot is készítettek hozzá.

A következõ betû tanulásáig a verset is megtanulták.
A betûtanulás végére mindenkinek egyedileg illusztrált
kis antológiája lett. Nem utolsósorban megismertek több
kortárs szerzõt, s ha tetszett a versük, további köteteiket
is keresték a könyvtárban, boltokban.

Minél több dologgal tudjuk csökkenteni a távolságot
a gyermek és a vers között, minél inkább a mindennapja-
ik részévé válik, annál közelebb kerülnek a költészethez.

Nem mindegy az sem, hogy mi, tanítók hogyan interp-
retáljuk a verseket. Ha lelkesen mutatjuk az új kötete-
ket, s felolvassuk a nekünk tetszõ verseket, az biztos,
hogy hat a gyerekekre. Hisz ebben az életkorban még kö-
tõdnek a tanítóhoz. A vicces verseket – például Varró
Dániel limerickjei3 – könnyebben tanulják meg a gyere-
kek. Azok a versek, melyek róluk szólnak, az õ élethely-
zetüket tárják fel, hamar közel kerülnek hozzájuk. Példá-
ul lehet „undorító a tornaóra” és történhet „semmi” is az
iskolában4.

Annyi a jó kortárs gyerekvers, hogy már csak „hasz-
nálni” kell õket a tanítás során. Környezetórán (pl. az ál-
latokról tanultaknál), olvasásórán (pl. a család témakör-
ben, szókincsfejlesztéshez) vagy nyelvtanórán (pl. össze-

Oszoli-Pap Márta Mindennapi
verslábaink

1 Szabó T. Anna: Tatok, tatok, Magvetõ Kiadó Budapest, 2012.
2 Polgár Judit: Sakkpalota 1. Képességfejlesztõ sakktankönyv, OFI
Budapest, 2013.
3 Friss tinta, Pagony Kiadó, 2005.
4 Lackfi János: A Bögre család. Csimota Kiadó, 2005.
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tett szavak tanításakor). De kiválóan lehet frissíteni az
anyák napi mûsorokat is Kiss Ottó, Kukorelly, Tóth Krisz-
tina, Lackfi versekkel. Az a tapasztalatom, hogy a szülõk
is értékelik.

Jeles napok
A jeles napokat szintén ünnepelhetjük kortárs ver-

sekkel. Szinte minden kötetben olvashatunk ehhez kap-
csolódó verseket. Szabó T. Anna: Tatok, tatok címû köte-
tében például a lucázásról, kiszehajtásról.5

A Költészet napjának megünneplésére is több forga-
tókönyvet próbáltunk ki az évek során. Az elsõ ötletet az
úton-útfélen velünk szembe jövõ plakátok, feliratok ad-
ták. Az ember akarva, akaratlanul is elolvassa ezeket.

Azt találtam ki, hogy a sok jó gyerekverset, mely akko-
riban jelent meg a Friss tinta címû antológiában, ily mó-
don osztom meg a gyerekekkel: „óriásplakát”-formátum-
ban. Nagy méretû tapéta hátlapjára írtam ki a kortárs
gyerekverseket. Ezeknek megfelelõ helyeket kerestem a
folyosókon. Így került Lackfi János: Johanna és a fiúvécé
címû verse természetesen a fiúvécé mellé a falra, míg Kiss
Ottó: Emese almája6 kötetbõl az ABC az Anyanyelv vagy
az Ûrhajó címû versek az elsõsök tantermeinek közelébe.
Az iskola épületének mindhárom szintjét elborították a
versek. A gyerekek akarva-akaratlanul is olvasgatták.
Elõször csak kíváncsiságból, késõbb már érdeklõdve ke-
resték, olvasták végig a költeményeket. Két héten ke-
resztül, amíg a versek kint voltak a folyosókon, nyugal-
masabbak voltak az óraközi szünetek, hisz sokan a versek
elõtt álltak és olvasták azokat. Mindig akadtak páran,
akik érdeklõdtek a verseskötetek beszerzési lehetõségei
felõl, a könyvtárba is többen ellátogattak az antológiát
keresve.

Ezen a sikeren felbuz-
dulva, a következõ év-
ben már egy bizonyos te-
matikát követve válasz-
tottam verseket. Így a
mesehõsökkel ismer-
kedhettek meg a gyere-
kek, s ehhez Tótfalusi
István Meseország lakói7

címû kötetébõl vettem
a verseket, s kerültek ki
azok a folyosó falaira.

Bár Takács Mari illusztrációi gyönyörûek, mégis kí-
váncsiak voltunk, hogy a gyerekek fantáziáját hogyan
mozgatják meg a költemények. Így rajzpályázatot írtunk
ki, s az elkészült illusztrációkat kitettük a versek mellé a
falra. Mérhetõ volt a kedvenc mesehõs népszerûsége, ha
jól emlékszem, a lányoknál a Sellõ, a fiúknál a Kalóz címû
vers mellett sorakozott a legtöbb rajz. (A rajzokat késõbb
az iskolai Mesemondó versenyen is kiválóan fel tudtuk
használni díszítésként.)

A következõ évben
Lackfi János Részeg ele-
fánt8 címû kötetének
verseire is sor került. Mi-
vel abban az évben a köl-
tõt személyesen is vár-
tuk író-olvasó találkozó-
ra iskolánkba, a gyere-
kek elõzetesen játékos
feladatokat is kaptak a
kitett versekhez (gyûjtõ-
munka, illusztráció). A
gyerekek élvezték a versek humorát, a különleges fel-
adatokat. Ennél már csak a költõ személyes jelenléte és
elõadásmódja varázsolta el õket jobban!

A találkozó után még egy ideig kint maradtak a versek
a falon. Ezekhez az illusztráció mellett feladatlapokat is
kitölthettek a gyerekek. A feladatlapokat páros munká-
ban is megoldhatják olvasásórán. A pedagógusnak aján-
lom ezt a kötetet nyelvtanórákra is, nagyon jól felhasz-
nálhatók a versek a tananyag tanításakor. A Szóló címû
költemény kiválóan alkalmas a gyerekek megmozgatásá-
ra. Például: „ülõmunkát állólámpa sose végez… futómû,
fekvõrendõr, evõeszköz, ivócsarnok”… ha az elõtagokat
mozgással megjelenítik a gyerekek, miközben a tanító
felolvassa a verset, igazán vicces dolog jön ki belõle. A
kötet szinte minden verséhez készítettem feladatsort,
mely a másodikos nyelvtan követelményrendszerét kö-
veti.

A feladatok közt szerepelt:
– Könyvtárban való kutatómunka – Ki volt Romhányi

József vagy Varró Dániel?
– A versben szereplõ növények és állatok szétváloga-

tása. 
– Rokon értelmû szavak keresése.
– Gyakorolhatják a betûrendben keresést, lexikonok-

ban való eligazodásban jártasságot. 
– Megbeszélhetik családtagjaikkal, mit jelent a mac-

kónadrág, fecskealsó vagy a cicanadrág.

Egy konkrét példa a feladatokra:

Lackfi János: Ruhatár (27.o.)
– Gyûjtsd ki a versbõl az állatfajtákat! Nézz utána a
könyvtárban, melyik állat hogy néz ki! Rajzold is le!
– Keresd meg a Magyar Értelmezõ Kéziszótárban,
hogy mit jelent az alábbi szó: rezignált?
– Hogy mondanád másképp (lenyesné, förtelem, do-
hog, szitkozódik)? 
– Mit jelent a szólás: ,,hoppon maradt”?
– Nézz utána, ki volt Romhányi József!
– Sorolj fel néhányat mûvei közül!
– Mely ismert rajzfilmek szövegét szerezte
Romhányi József? Nézz meg egyet közülük!
– Hogy nevezték a költõt sziporkázó verstehetsége
nyomán?

5 Szabó T. Anna: Tatok, tatok. Magvetõ Kiadó Budapest, 2012.
6 Kiss Ottó: Emese almája. Móra Kiadó, 2006.
7 Tótfalusi István: Meseország lakói. General Press Kiadó, 2006. 8 Lackfi János: A részeg elefánt. Móra Kiadó, 2009.
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Az Állatok világnapjának megünneplésére is ezt a
formát választottuk. A verseket Tóth Krisztina Állatsá-
gok9 címû kötetébõl válogattam. Ehhez jött csak az igazi
kutatómunka! „Tényleg létezik ilyen állat?” – kérdezget-
ték a gyerekek a szünetekben. Igen meglepõdtek, amikor
a könyvtárban vagy az interneten utánanéztek, s megta-
lálták a furcsa nevû állatokat. A versek nyelvi humora
mellett a gyerekek ezáltal készített illusztrációi is keltet-
tek némi derültséget.

Kutatómunka

Nézz utána könyvtárban, interneten:
– megjelenés
– élõhelyük
– táplálkozás
– szokásaik
– vaktérképen bejelölni, melyik földrészen él
– hasonló témájú versek keresése más kötetekben

Tóth Krisztina: Állatságok c. kötetébõl, a gyerekek által
készített illusztrációkkal

A következõ évben Kovács András Ferenc Hajnali csil-
lag peremén10 címû kötetének a Világjáró Malacika ciklus
versei kerültek ki a folyosók falára.

Plakátmagány?
Miért jó ez a forma? Az órák közti szünetekben a gyere-

kek általában, ha nincsenek lent az udvaron, lõdörögnek,
netán rohangálnak a folyosókon. A falra kitett verseket
azonban a legtöbb diák elolvassa. Legalább egyszer bizto-
san. Még a felsõ tagozatosok is. Minden ilyen projekt kap-
csán voltak olyan diákok, akiket ezek a versek inspiráltak,
hogy még több verset olvassanak attól a költõtõl, vagy be-
szerezzék a versesköteteket. Ahogy az olvasnivalót is meg
kell válogatnunk, úgy a verseknél sem elég, ha csak a klasz-
szikusoktól olvasunk fel a gyerekeknek. S hogy a kortárs
versek témái, nyelvezete megváltozott, ne csodálkozzunk,
hisz a gyerekek szókincse, érdeklõdési köre is megválto-
zott. Meg kell keresnünk azt a formát, amivel becsalogat-
juk a gyerekeket a költészet világába, hogy aztán eléjük
tárhassuk a klasszikusok világának gazdagságát.

9 Tóth Krisztina: Állatságok. Magvetõ Kiadó, 2007.
10 Kovács András Ferenc: Hajnali csillag peremén. Magvetõ Kiadó,
2007.
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Költészet napi rendezvény szervezése az iskolában –
forgatókönyv

Iskolánkban immár hagyománnyá vált, hogy a költé-
szet napjára meghívott vendégeinket az alábbi forgató-
könyv szerint várjuk. Így ült le közénk és mesélt már Berg
Judit, Bosnyák Viktória, Finny Petra, Majorosi Nóra,
Tasnádi Emese, Kiss Ottó, Lackfi János és Nyulász
Péter.

Író/költõ kiválasztásának szempontjai: 
– egy-egy évfolyam ajánlott olvasmányként olvasta
regényét 
– szövegértés levelezõs versenyfeladat anyaga
– az év gyerekkönyve lett a mûve
– személyes ismeretség

Elõkészületek:
Író esetében életrajz, megjelent köteteinek megis-
merése olvasásórán, kutatómunkában (fél évvel a
találkozó elõtt).
Költõ esetén életrajz, megjelent kötetei, versek
nyomtatása, folyosók falán elhelyezése (három hét-
tel a találkozó elõtt), feladatok/rajzverseny meghir-
detése, író/költõ meghívása.

Rajzverseny eredményhirdetése, feladatlapok ellen-
õrzése osztályon belül.

A találkozó
– beszélgetés
– könyvek vásárlása
– dedikálás

! ! !
Ön tudta? A www.tanitonline.hu oldalon a gyermekirodalom hatalmas online gyûj-
teménye található: Könyvtár › Gyermekirodalom >Mesék-versek Andersentõl
Zelk Zoltánig >Benedek Elek >Csukás István >Móra Ferenc >Lázár Ervin >Ma-
gyar népmesék >Népek meséi >Székelyföldi legendárium

! ! !

„A gyermek fejlõdésének szabadsága nem azt jelenti, hogy egyszerûen
magára hagyjuk a gyermeket, hanem azt, hogy segítõ szeretettel emeljük
köréje a megfelelõ környezetet.” Maria Montessori

F A R K A S H Á Z I  C S I L L A

Órakezdõ ötletek
matematikából (13.)J Á T É K

M
A
T
E
K

Mielõtt aktuális órakezdõ ötletként a SET játékkal fog-
lalkoznék, egy ígéretemet szeretném beváltani, miszerint
az elõzõ cikkem kreativitás témájához kapcsolódva rövi-
den bemutatom James Kaufman és Ronald Beghetto
2009-ben publikált 4C modelljét, akik az ötleteléstõl egy
egész életpálya megalkotásáig végigkövetik a kreativitás

lehetséges folyamatának megnyilvánulásait, melyeket
akár a matematikával való foglalkozás különbözõ szint-
jein is nyomon követhetünk. Az angolul megjelent cik-
kek fõ mondanivalója számomra az volt, hogy érdemes
tudatosan, folyamatként kezelni a kreativitást, és elõtér-
be helyezni a tudatosan kigondolt tapasztalati tanulást.
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Csak megfelelõ környezetben lehet fejlõdni, a tanár fele-
lõsségteljes feladata, hogy dinamikusan értelmezze a ha-
ladási folyamatot az adott szociokulturális közegben, fel-
mérje, ki hol tart a tanulás során és hol igényel célzott
fejlesztést, segítséget, biztatást.

A kreativitás egy olyan, nehezen megfogható fogalom,
amely évek óta fenntartja a kutatók érdeklõdését. Bizo-
nyos, hogy a tanítás során való megértése, gondozása és
fejlesztése nélkülözhetetlen. Kaufman és Beghetto a kre-
ativitás négy fejlõdési szintjét határozta meg, modelljük-
ben különbözõ, egymásra épülõ életciklusokként tekin-
tenek rájuk, melyekbõl származó tapasztalatokat a peda-
gógusoknak fel kell használniuk az oktatási folyamat kü-
lönbözõ fokozatain, saját elképzeléseiket kiegészítve.

Dióhéjban a kreativitás négy szintjérõl: 
Mini-c: A kreativitás szerves része a tanulásnak. Ami-

kor valaki új feladattal próbálkozik, abban mindig talál-
ható valamiféle kreativitási szint, amely eleinte még nem
mondható forradalminak, de az egyén számára új és kü-
lönleges jelentõséggel bír. (Változást hoz a megértésben,
jelentéssel bírnak az értelmezések, hatással van az egyén-
re, transzformatív tanulás.) Példával illusztrálva: Jacob
hazaviszi elsõ festményét az iskolából. Ez az õ elsõ próbál-
kozása a feladatnak való megfelelésre; újszerû és fontos a
számára. 

Little-c: Ez már egy új vonatkozási szintet mutat a kez-
deti után, ahol megfelelõ visszacsatolással fejlõdés jön
létre, már mások számára is értékes megjelenítéssel.
(Kreatív gondolatok, tettek a hétköznapi élet minden
területén, az egyént körülvevõ emberekre is hatással
van.) Példa: a szülõknek tetszik a festmény, amit Jacob
ma hazahozott, kiteszik a hûtõszekrényre, örömmel né-
zegetik, az alkotás kezd mûvészetté válni. 

Pro-c: Az egyén képessé válik arra, hogy szakmai szin-
ten és színtéren is megmutassa képességeit többévnyi tu-
datos képzés és gyakorlás után. Ezen a szinten nem min-
denki tud megélni a kreatív alkotásaiból, de olyan dolog-
gal foglalkoznak, amit nagyon szeretnek csinálni. (Krea-
tív alkotás; hatás az egész szakterületre szervezett kere-
tek között, akár a tanárképzés egészére is.) Példa: Jacob
mûvészeti fõiskolán tanul, galériákban láthatók a képei,
melyeket a szakértõk és kritikusok is egyediként, krea-
tívként ismernek el. Nemcsak a családja és barátai ott-
honában találhatók meg a képei, hanem olyanoknál is,
akik nem ismerik személyesen, de nagyra tartják mûvé-
szetét, amely megindítja õket.

Big-c: Ezen szint képviselõit ismerhetjük a történe-
lemkönyvekbõl, a mûveik összességét és az egész életmû-
vüket is nagyra értékeli szakmájuk. (Megkülönböztetett,
különleges, valamiben kimagasló emberek, hatás az
egész társadalomra.) Példa: az évek során az emberek ha-
talmas gyûjteményeket halmoztak fel Jacob mûveibõl,

akinek alkotásait híres galériák állítják ki és szakértõk
rendszeresen méltatják festményeit; minden idõk egyik
legnagyobb mûvészének tartják. 

A jól képzett, innovációra is nyitott tanárok tisztában
vannak azzal, hogy tanítványaikat sikeresebbé tehetik a
4-c modell megértésével, tudatosításával és alkalmazá-
sával. Elsõ lépés annak elfogadása, hogy ez egy egész éle-
ten át végighúzódó folyamat, amelynek minden szintjén
meg kell találni az értékét. A fejlesztõ, újító ötletekre
manapság nagyobb szükségünk van, mint bármikor vala-
ha. Ha korlátozzuk a kreativitást, ezzel mindent elkez-
dünk korlátozni. Lehetõvé kell tennünk a kooperációt, a
kommunikációt, biztosítanunk kell az inspiráló környe-
zetet, és minél hatékonyabban megosztani a kreatív ötle-
teket! A téma zárszavaként Maria Montessori egy másik
idézete is ide kívánkozik: „Segíts nekem, hogy magam tud-
jam csinálni!”

SET – LOGIKAI LAPOKKAL
Cikksorozatom korábbi részeiben említettem már né-

hány olyan játékot, amit a Társasjátékok Ünnepén fe-
deztem fel, illetve vásároltam meg az osztály számára. A
SET is ezek közé tartozik, bár sokan ismerték már ko-
rábban is családi, baráti körbõl. Amikor többek által is-
mert játék következik a tanítási órán, elõszeretettel hall-
gatjuk meg a játék lényegét és a szabályokat a játékban
már jártas gyerekektõl. Nagyon lelkesen tudnak magya-
rázni, a saját élményeiket, meglátásaikat is megosztják
ilyenkor. Elõfordul az is, hogy amikor egy-egy részletre
rákérdezünk, akkor tudatosulnak bennük bizonyos
mozzanatok, akkor összegeznek és fogalmaznak meg
fontos tapasztalatokat. Szívesen egészítik ki egymást,
többen többféle nézõpontból mutatják be ugyanazt a já-
tékot. A mindenki által végigkövetett próbajáték is fon-
tos momentum, projektorral kivetítve vagy egy-egy asz-
tal köré csoportosulva a gyakorlatban hamar érthetõvé
válnak az elméletben eleinte kissé bonyolultnak tûnõ
játékszituációk is.

A SET kiválóan alkalmas órakezdõ játéknak. Felkelti
a figyelmet, koncentrációra ösztönöz, pörgõs, lelkesen
játszanak vele a gyerekek. Szabályai egyszerûek, a játék
során a gondolkodás mellett a vizuális figyelem kerül elõ-
térbe – és fejleszthetõ általa remekül. Nyolcvanegy
(3×3×3×3) különbözõ lapból áll az eredeti SET-pakli,
négy jellemzõvel írhatók le a kártyák: alak (hullám, ová-
lis, téglalap/rombusz – a kiadás függvényében); kitöltött-
ség (kitöltetlen, csíkos, teli); szimbólumok száma (egy,
kettõ, három); szín (piros, zöld, kék/lila).

A jól megkevert pakliból egyszerre tizenkét lapot he-
lyezünk az asztalra 3×4-es elrendezésben. Cél, hogy mi-
elõbb olyan hármas lapcsoportokat találjunk, melyeken
az adott tulajdonságok vagy teljesen megegyeznek, vagy
teljesen különböznek. Nem kell kivárni a kört, mint sok
más kártyajátékban, itt mindenki egyidejûleg játszik. (A
gyerekek magukban vagy félhangosan az alábbiakhoz
hasonló kifejezéseket mondogatnak, hogy könnyebben
találjanak triókat: csupa olyan/csupa más; mind ugyan-
olyan/mind más; teljesen egyforma/teljesen más; kinek
melyik kifejezés az érthetõbb, kézzelfoghatóbb, konkré-
tabb, leginkább használható.) Aki bemondja a SET-et,
rámutat az asztalon bárhol elhelyezkedõ három kártyára
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(tehát nem kell egymás alatt, mellett, átlóban vagy egy-
máshoz kapcsolódva elhelyezkedniük), és ha valóban
teljesíti a feltételeket, felveheti magának. Ekkor újabb
lapok kerülnek az asztalra úgy, hogy mindig tizenkettõ
legyen lent. Elõfordulhat, hogy nem találunk SET-et a
kirakott lapok között, ekkor teszünk még újabbakat az
asztalra (a három többszöröseit, amennyi szükséges). 

Tapasztalataink alapján a több lap többnyire csak ak-
kor segítség, ha amúgy nem lenne SET, más esetben, fõ-
leg a kezdõ játékosok számára inkább nehézséget jelent
az áttekinthetõségük. Az gyõz, akinek a játék végéig a
legtöbb lapot sikerül begyûjtenie. (Amíg még nem min-
denki elég gyakorlott a SET-ek felismerésében, javas-
lom, hogy rakassuk ki a játékosok elé az épp megtalált
hármasokat, hogy a többiek könnyebben ellenõrizhessék
és ötleteket is meríthessenek belõlük.)

Az eredeti játékszabály szerint, ha valaki úgy mondja
be a SET-et, hogy a három lap nem ad megfelelõ csopor-
tot, akkor vagy büntetõpontot kap, vagy addig kell vár-
nia, hogy újra aktív játékos lehessen, amíg valaki más
nem gyûjt be egy SET-et. Mi az elsõ lehetõséget soha
nem alkalmaztuk, a másodikat viszont azért tartom jó-
nak, mert büntetés nélkül vissza tudja tartani a vaktában
történõ bekiabálást. Ha nincs korlátozás, olykor még
meg sem látják a gyerekek a teljes kirakást, máris szót
kérnek, bízva magukban, hogy pár másodperc alatt úgy-
is találnak majd összetartozó kártyákat, elvéve a lehetõ-
séget a többiektõl. 

Saját készítésû logikai lapos változatunkban elõször
kisebb SET-készleteket vágtunk ki és ragasztgattunk hu-
szonhét (3×3×3) kartonlapra, a három fõ színt, a há-
rom formát és egytõl háromig a darabszámot használva.
Amikor a fekete-fehér tintával nyomtatható szerkesztés
is elkészült fehér-világosszürke-sötétszürke színekkel,
különbözõ pasztellszínû papírlapra nyomtattuk a kártyá-
kat amiatt, hogy könnyen szétválogathassuk majd a kész-
leteket. Elõször egy matekdolgozat után játszottak vele a
gyerekek, ahogy sorban beadták a feladatlapokat, me-
hettek kipróbálni. Véleményük szerint két játékos és a
3×3-as elrendezés az ideális a kis paklik esetében, a 3×4-
es kirakással túl gyorsan lejátszható egy kör. 

SET-ek például:

– alak: mind ugyanolyan (kör); szimbólumok száma:
mind más (egy, kettõ, három); szín: mind ugyanolyan
(fehér).

– alak: mind más (négyzet, kör, háromszög); szimbó-
lumok száma: mind más (egy, kettõ, három); szín: mind
más (sötétszürke, világosszürke, fehér).

Több héttel késõbb, amikor egy matematikaóra kez-
dõjátékaként mindenki szabadon választhatott a külön-
bözõ készletek közül, felvetettük, vajon hogy mûködne a
játék, ha három különbözõ színû alapra nyomtatott pak-
lit összekevernénk. Nagyon pörgõs, izgalmas volt, bár
eleinte nehézséget jelentett ráállni a szemünkkel az
újabb tulajdonságra. 

Nyolcvanegy lapos készletet úgy is készítettünk az osz-
tállyal, hogy a gyerekek piros, sárga és kék papíron kör-
berajzolták a logikai készlet kisméretû lapjait, kivágtuk
õket, majd ezeket rendeztük el és ragasztottuk rá egysé-
ges méretûre kivágott kartonlapokra. Emlékszem, egy
udvari levegõzés alkalmával, szabadidõben is tervezget-
tük néhány gyerekkel ezeket a kártyákat. A logikai kész-
let alapján adott volt az alak, a szín és a szimbólumok szá-
ma, de a kitöltöttség kategóriája helyett, hogy ne kelljen
megváltoztatnunk a lapok eredeti kinézetét, bevezettük

Oszoli.qxd  2018.02.20.  11:48  Page 23



24

az elrendezés változatait. Tanítványaim ötletei alapján
készült el az alábbi elrendezési séma.

Lamináló fóliából épp kifogy-
tunk, de a kartonlapjaink rövi-
debb oldala „véletlenül” épp
megegyezett a széles átlátszó ra-
gasztószalagéval, így a tartósság
kedvéért ezzel tekertük körbe a
kártyáinkat. Ezt a SET-paklit
Gyors SET-nek neveztük el, mert
gyorsabban lejátszható vele egy
kör, mint az eredeti lapokkal:
könnyebb hármas csoportokat

találni, ha a számosság figyelembevételénél az elrendezé-
sek bármelyikét elfogadjuk. 

Logikai lapok helyett felragaszthatunk más alakzato-
kat is a kártyákra, amit épp gyakoroltatni szeretnénk, pl.
trapézt, rombuszt, hatszöget, de térbeli alakzatok lát-
ványképét is, pl. négyzetes hasáb, gúla, kúp. A játék köz-
ben több irányból is láthatják a gyerekek a síkidomokat,
testeket, melyek túl sokszor szerepelnek a feladatokban,
tankönyvekben ugyanolyan standard állásban. A trapéz
indokolatlanul is szimmetrikus trapéz, a háromszög na-
gyon gyakran egyenlõ oldalú vagy szárú és egyik oldala
szinte mindig épp vízszintesen helyezkedik el stb. El tu-
dok képzelni olyan SET-et, amelyben direkt több válto-
zatban szerepelnek az adott síkidomok, testek. 

Az osztónak fontos szerepe van a játék során, hadd ejt-
sünk róla is néhány szót! Õ a gyors játékok során némi

hátrányba kerül a többiekkel szemben, van, amikor szin-
te még le sem ér a kártya az asztalra, máris bekiáltják a já-
tékosok a SET-et. Dönthetünk úgy, hogy külön osztó sze-
reppel bízunk meg egy diákot, aki a lapok elhelyezésével
foglalkozik (esetleg bírói szerepet is ellátva), de körbe is
mehet a feladat, így mindenki közel azonos alkalommal
kerül egy kicsit nehezebb helyzetbe a többiekhez képest. 

Remélem, elnyerte tetszésüket a SET, és van kedvük
újabb változatokat kitalálni, kivitelezni! 

„Hacsak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék ko-
molyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában megta-
lálja a valamikori játék hangulatát.” (Sütõ András)

Felhasznált források:
http://www.normanjackson.co.uk/creativehe/the-four-c-model-of-
creativity
https://www.waldenu.edu/masters/ms-in-education/resource/the-
four-c-model-of-creativity

! ! !

Dankóné Erdelics Gyöngyi

„Óriási erejük van a rítusoknak. Egy-egy népi játékban, dramatizált jelenetben a gyerekek meg-
ismerik saját magukat. Felfedezik, hogy mi mindent képesek bemutatni a közösség elõtt. Rádöb-
bennek, hogy a hangjukkal, mozdulataikkal önállóan is és a társaikkal együtt is képesek kifejez-
ni magukat. Amikor például egy Betyárfarsangoló panyolai népjátékban vagy Mosonyi Aliz Bol-
tos mesék címû remek jeleneteiben elõjöhetnek olyan tulajdonságaik, amelyek különben nem
jutnak felszínre. A rítusok kilépést jelentenek a hétköznapokból, felfrissítik a mindennapi mun-
kába belefáradt gyereket, nevelõt, szülõt. Célt és erõt adnak, vidám hangulatot teremtenek. Jó
lenne, ha erre gondolnának azok az iskolák, amelyek a mai napig az egyformaságot támogatják.
Ha egy gyereknek mindössze abból áll a tanulás, hogy ugyanazokat az egyenfeladatokat oldja
meg napról napra társaival együtt, abban nem sok öröme lesz.” (Winkler Márta)

A gergelyjárás 25 éves hagyomány
a sárándi általános iskolában

1993 óta hagyományként ápoljuk iskolánkban a gergely-
járást. Ekkor a Zsolnai József-féle Nyelvi Irodalmi Kom-
munikációs Program szerint tanítottam, ami különösen
nagy hangsúlyt fektetett a magyar népi hagyományok
megismerésére, ápolására. Örömmel és nagy érdeklõdés-
sel ismerkedtek meg tanulóim a gergelyjáráson túl a

lucázással, a regöléssel, a balázsolással, a kiszézéssel, vil-
lõzéssel és a zöldágjárással. A gergelyjárás mint iskolai
hagyomány megmaradt azóta is, és tradícióként ápoljuk.
Minden évben március 12-én, Gergely napján elme-
gyünk községünk óvodájába, és iskolába invitáljuk a
nagycsoportos óvodásokat. Ez egy adománygyûjtõ nép-
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szokás. Régen a falu tanítói nem kaptak fizetést munká-
jukért, hanem egyes tanítványaik, a gergelyjáró legények
indultak el csapatban, szalagokkal és virágokkal feldíszí-
tett kalapban házról házra a Gergely napot éltetni. Ekkor
még nem volt kötelezõ az iskolába járás. Így igyekeztek
megkedveltetni a tanulást, és közben tanítójuk részére
adományokat gyûjtöttek. Felkeresték azokat a házakat,
ahol 6-7 éves korú gyerekek laktak. Szüleiktõl bebocsá-
tást kértek, és rigmusaikkal, versikéjükkel iskolába hív-
ták a kisgyerekeket. Ennek fejében a szülõktõl tanítójuk
számára szalonnát, tojást, kolbászt, kakast, ludat, apró-
pénzt stb. kaptak. Az ének szövege már 1696-ban megje-
lent nyomtatásban.

Ezt a népszokást elevenítjük fel iskolánkban 25 éve
minden évben, és szerzünk emlékezetes napokat, felejt-
hetetlen élményeket az óvodásoknak és a gergelyjáró
gyerekeknek egyaránt. 

Nagyon jó a kapcsolatunk községünk
óvodájával. Nagy várakozással készül-
nek õk is érkezésünkre, és együttmûköd-
ve velük, az óvoda-iskola átmenetet is si-
kerül megkönnyíteni, gördülékenyebbé
tenni. Jólesõ érzés számukra, hogy az is-
kolások megtisztelik õket, elmennek
hozzájuk és szeretetteljes, meleg fogadta-
tásukról biztosítják a kis emberpalántá-
kat. Nem félve mennek majd az iskolába, hiszen már is-
merõs gyerekekkel fognak találkozni. 

Tapasztalataim szerint hagyományõrzõ tevékenysé-
günk a gergelyjáró gyerekek személyiség- és közösségfej-
lõdésére is pozitív hatással van. Erõsödik önbizalmuk,
önismeretük. Bátran kiállnak a kis közönségük elé, és
magabiztos, határozott fellépéssel mondják el jövetelük
célját. Közben kommunikációs készségüket, beszédbá-
torságukat is fejlesztik. Gazdag lehetõséget kínál ez a
gyermekek érzelmi életének harmonikus fejlõdésére.
Alig várják, hogy Gergely napja legyen, és újra elindul-

hassanak. A szülõk és a sárándi önkormányzat segítségét
szoktuk kérni abban, hogy a szomszédos települések óvo-
dáiba is eljuthassunk. Mindnyájan készséggel segítenek,
büszkék gyermekeikre, és sikerül még szorosabb kapcso-
latot kialakítani az önkormányzat, az iskola és a család
között. 

A mai világban a népi kultúra ápolása szépséget, örö-
möt és követendõt nyújt gyermekeink számára. Megala-
pozza identitásukat, formálja magyarságtudatukat. Meg-
tanulják tisztelni õseinket. Azokat, akiknek köszönhet-
jük a nemzetet éltetõ hagyományaink megismerését, to-
vábbörökítését. Személyiségükbe épül értékeink hiteles
õrzése, mely alapot képez magyarságunk megmaradásá-
hoz. Kodály Zoltán szerint addig él egy nemzet, ameddig
él a nyelve és a kultúrája. Mi ezt szeretnénk õrizni és to-
vábbadni.

A gergelyjáró csoportomba mindig jelentkeznek hát-
rányos helyzetû és roma gyerekek is. Nagyon büszkék ar-
ra, hogy õk ennek a kis közösségnek a tagjai lehetnek.
Közösségbeli szerepük segíti az etnikai kisebbség integrá-
lódását, önazonosságukat. Elõsegíti esélyegyenlõségü-
ket, a hagyományápolás iránti készségüket, a hagyomá-
nyaink tiszteletét, szerepjátszó és elõadói készségüket.

Igaz, hogy legények jártak régen Gergely napon, de
szívesen válogatok be a csoportba jó hangú lányokat is.
Nem okoz nekik gondot, hogy bricsesznadrágot kell fel-
venniük, bõ ujjú inget, csizmát, mellényt és kalapot. A
kellékekhez tartozik még 1-1 bot, szõttes tarisznya, fa-
kard és bugyelláris.

Én nagy felmenõ rendszerben tanítok 1–4. osztályig,
ezért az elsõ osztályosaimat betanítom, és minden évben
csak átismételjük indulás elõtt a mûsorunkat. Amióta
tagintézményként mûködünk, a derecskei, tépei és a
konyári óvodákba is ellátogatunk. Mindenhol nagy vá-
rakozással és örömmel fogadnak bennünket. Iskolánk
külsõ kapcsolatai bõvülnek, erõsödnek.

Volt már vegyes gergelyjáró csoportom is. A felsõ ta-
gozatba lépõ gyerekeim továbbra is gergelyjárók marad-
tak, és segítettek a kis elsõsök betanításában. Ez a szoci-
ális, egymástól való tanulás nagy segítséget, könnyebbsé-
get jelent a kicsiknek és nekem is.

Az óvónõk már érkezésünk hírére egy szalagra felírják
az iskolába lépõ gyerekek nevét, és az adománykérés-
adományadás alkalmával a gergelyjáró legény botjára tû-
zik. Az ajándékba szánt kolbászt, szalonnát, almát, cu-
korkát pedig a tarisznyába helyezik. Van, ahol egy kis
vendéglátásban is részük van a gyerekeknek, vagy egy
közös játékra, éneklésre is jut idõ a nagycsoportos óvodá-
sokkal.

A mûsor forgatókönyve teljes egészében letölthetõ
honlapunk Olvasóink küldték gyûjteményébõl.

25

! ! !

Ön tudta? A www.tanitonline.hu oldalon egy helyen megtalálja az online
elérhetõ ünnepi forgatókönyvek gyûjteményét: Feladatbank › Jeles napok,
ünnepi forgatókönyvek
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Mindannyiunk számára ismeretesek bolygónk környeze-
ti problémái: a globális klímaváltozás, fajok tömeges ki-
pusztulása, élõvizeink és természeti környezetünk el-
szennyezése és még sorolhatnánk. Mindezen folyamato-
kat mi, emberek indítottuk el, és ha csak tétlenül állunk,
az visszafordíthatatlan következményekkel jár, a problé-
mák pedig nem csak az élõvilágot, hanem az emberi tár-
sadalmat is érintik. Mindenki szeretné, ha gyermekeink,
unokáink, sõt az unokáink unokái is egy szép, élhetõ vi-
lágban nõnének fel. Ennek megvalósulása azonban a mi
felelõsségünk. Nem kell feltétlenül az egész országot vagy
a világ sorsát meghatározó döntéshozói székben ülnünk
ahhoz, hogy változást érjünk el. Bejáratott mondás, hogy
„gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan” azaz le-
gyünk tisztában a világban lezajló folyamatokkal, kör-
nyezeti kapcsolatrendszerekkel, azonban a mi apró min-
dennapi cselekedeteink is hozzájárulhatnak ahhoz, hogy
egy-egy kidobott mûanyag szatyor ne az óceánokba ke-
rüljön, hanem megfelelõen kezelve újrahasznosuljon,
vagy még jobb esetben ne is legyen szükségünk rá, és kör-
nyezettudatosabb megoldásokkal éljünk mindennapja-
ink során. Ez az egy apró mozzanat kevésnek tûnhet a
teljes emberiségre nézve, ám sok kicsi sokra megy alapon
már komoly változást lehet elérni. Ennek megvalósulá-
sához viszont kiterjedt szemléletmód-változásra van
szüksége az emberiségnek, és mindenkinek meg kell ér-
tenie a saját felelõsségét a nagy egészben. Ennek a célnak
az elérésében pedig hatalmas feladata van az oktatásnak
és pedagógusoknak, az utóbbi évtizedekben egyre inkább
elõtérbe került a környezeti nevelés fontossága.

A környezeti nevelés a természeti és az ember alkotta,
illetve a társadalmi környezettel való harmonikus
együttélésre, ezek védelmére és a környezettudatos élet-
módra tanít. Ennek része a természetvédelmi oktatás is,
végsõ soron pedig fenntarthatóságra és új életviteli min-
tázatok elsajátítására sarkall minket. A legfontosabb,
hogy az ember megismerje és megszeresse a természetet,
bolygónk élõvilágát, és ez az érzelmi kötelék késõbb arra
ösztönözze majd, hogy tiszteljen és óvjon mindent, amit
szeret. Nem cél, hogy minden gyerekbõl biológus vagy
ökológus legyen, az igazi siker az, hogyha az élet más te-
rületein végezve a mindennapi munkánkat is szem elõtt
tudjuk tartani természeti környezetünk jólétét, és akár
gazdasági, akár bármilyen egyéb döntéshozatali szituáci-
óban is a megfelelõ döntéseket hozzuk. Az ilyen magas
szintû érzelmi kötelékek pedig csakis egyéni élmények
hatására alakulhatnak ki. Napjainkban a digitális világ
és a városi élet komoly konkurenciája lehet a hagyomá-
nyos, „játszunk kint a szabadban” típusú kikapcsolódás-

nak, sok család esetében fel sem merül, hogy szombaton
kirándulni, vagy valamilyen természetismereti program-
ra induljanak. Itt értékelõdik fel egyre jobban az iskola és
a pedagógus szerepe, hogy megmutassák a fiataloknak,
hogy a természetben lenni jó!

Az iskolakezdés fordulópontot jelent minden gyer-
mek életében. Ebben az életkorban fontos szerepet kap a
valóság megismerése és a megfigyelések, melyeket a gyer-
mekek végtelen kíváncsisága táplál. A megfigyelés az
egyik legjobb eszköz a világ megismeréséhez, az összefüg-
gések megértéséhez. Kiemelten fontos az élményköz-
pontúság, hogy megtapasztalják azt, amit meg szeret-
nénk tanítani nekik, ehhez pedig kézzelfogható színes-
szagos segédeszközök, bemutatóanyagok és látványos kí-
sérletek kellenek.

Gereznasimogatás (Fotó: Berecz Tibor)

A mai oktatási rendszer elvárja, hogy a környezeti ne-
velés és a természetvédelmi célzatú oktatás is szerepet
kapjon a tantervben. Ennek maximálisan eleget tenni
pedig heti néhány környezetismeret órával nem lehet, de
kétségtelenül fontos alapot ad ahhoz, hogy megismerjük
élõvilágunk mûködését. Érdemes idõrõl idõre meghívni
egy-egy külsõ elõadót, aki valamilyen témát részletesen
be tud mutatni, és tud hozni kézzel fogható eszközöket,
preparátumokat, illetve a korosztály számára megfelelõ
játékos feladatokkal tudja segíteni egy-egy témakör elsa-
játítását. Mind a Nemzeti Park Igazgatóságok, mind a
természetvédelemmel foglalkozó civil szervezetek és
egyesületek egyre nyitottabbak az ilyen jellegû felkéré-
sekre. Más tantárgyakba is be lehet csempészni a környe-
zeti nevelés üzenetét, például nagyon sok matematika
feladatot át lehet fogalmazni, hogy azok tárgyai növé-
nyek, állatok legyenek, sok népdalunk van természeti
motívumokkal, melyek hangulata erõsíti a természet
iránti kötõdést. Rajz- és technikaórán használhatunk
természetes alapanyagokat, festõanyagokat, sõt, indul-
hatunk teljesen a kályhától is, azaz a gyerekekkel együtt

Berecz Tibor Környezeti nevelés
egy túravezetõ szemével
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gyûjtsük be egy közeli helyrõl azokat a faágakat, levele-
ket, terméseket, amikkel dolgozni fogunk, gyûjtés köz-
ben meghatározva, és megtanulva hogy melyik fajhoz is
tartozik az, amit találtunk. Az olvasás-, majd késõbb az
irodalomórákon is rendkívül gazdag tárház áll a tanárok
rendelkezésére, természetben játszódó, állatos mesék-
bõl, versekbõl és könyvekbõl. Azt hiszem, aki a Tüskevá-
ron és Fekete István egyéb regényein nõtt fel, annak nem
kell mesélnem, mennyire szerettünk volna mi is Matula
bácsinál nyaralni. Ezeknek a regényeknek a hangulata
még ma is képes bármelyik generációt magával ragadni.
Nem szabad viszont leragadni ott, hogy álmodozunk
ezekrõl az élményekrõl, valósítsuk is meg õket! A tanter-
men kívüli programok nélkülözhetetlenek a természet
mûködésének gyakorlati megértéséhez és az élményszer-
zéshez. Már az iskola udvarán is sok mindent el lehet ér-
ni e tekintetben. Ismerjük meg az iskolaudvarunkat, mi-
lyen fák és egyéb növények élnek benne. Nagyon jó és a
gyerekek által is könnyen használható, feleletválasztá-
sok mentén felépített falevél- és terméshatározók létez-
nek. A határozás folyamata rádöbbent minket, mennyi-
re változatos formákat hoz létre a természet. Viszonylag
egyszerûen sok állatot is összegyûjthetünk közelebbi vizs-
gálat céljából: például rovarokat, gyûrûsférgeket és csi-
gákat, megfigyelve a gyûjtés körülményeit (évszak, idõ-
járás) sokat tanulhatunk az életmenetükrõl is. Ezeket a
jószágokat azért is érdemes jobban megismerni, mert
nem kimondottan az általánosan kedvelt, „cuki” élõlé-
nyek közé tartoznak, ám az iskolás korszak elején, a gye-
rekek végtelen érdeklõdésének köszönhetõen ezek na-
gyon is érdekesek. A késõbbi évek során gyakran kiala-
kul egyfajta távolságtartás ezektõl az élõlényektõl az
olyan általános tévhitek miatt, hogy ezek mind koszosak,
károsak, betegségeket terjesztenek. Az sem segít, hogy
sok mesében és történetben a kígyók, békák, pókok, sás-
kák negatív tulajdonságokkal vannak felruházva, és in-
kább a gonosz szereplõkhöz kötõdnek, és emiatt már ki-
alakul a gyerekekben egyfajta félelem. Gondoljunk csak
bele, hogy ezek az apró élõlények mennyire nélkülözhe-
tetlenek más, általunk sokkal jobban szeretett élõlények,
például a madarak életében. Ha rögzül az, hogy minden-
nek megvan a szerepe a természet körforgásában, a táp-

lálékhálózatokban, nem
állunk értetlenül és saj-
nálkozva azon, hogy egy-
re inkább eltûnnek a
fecskék a környezetünk-
bõl, miközben mi ma-
gunk irtottuk ki a táplá-
lékul szolgáló rovarokat. 

Vízisikló kézközelbõl (Fotó: Peer Réka)

Az udvaron kialakíthatunk kiskertet, ültethetünk be-
le zöldségeket, és megfigyelhetjük, hogy mi történik ve-
lük. Mellette összegyûjthetjük az elhullott faleveleket, al-
macsutkákat és komposztálhatjuk a szerves hulladékot, a
komposztot pedig felhasználhatjuk a kiskertben. Hétrõl
hétre kinevezhetünk felelõsöket, akik öntözik és gondoz-
zák a zöldségeket, ezzel erõsítve a felelõsségtudatukat. De
ültethetünk facsemetéket vagy cserjéket is, lényeg, hogy
benne legyen a gyerekek keze munkája. Télire készíthe-
tünk rõzserakást a sünök számára, tavasszal darázsgarázst

a rovarok számára, és figyelhetjük az állatok életét. Az
egyszerûen is megfigyelhetõ fajcsoportok közül a mada-
rak szoktak a legérdekesebbek és legkedvesebbek lenni.
Nem nagy feladat, hogy kihelyezzünk néhány madárodút,
vagy madáretetõt, ezeket az eszközöket pedig technika-
órákon el is lehet készíteni. Tavasszal lehet figyelni, ahogy
a cinegepárok elfoglalják az odúkat, elkezdik behordani a
fészekanyagot, belekukkantva megszámolhatjuk a tojá-
sokat, és figyelhetjük, hogy járnak a szülõmadarak a fió-
káknak szánt táplálékkal ki-be. Tél végén ezeket az odú-
kat közösen ki lehet tisztítani, fel lehet újítani õket, és az
ilyenkor kikerülõ régi fészekmaradványt megvizsgálva ki-
deríthetjük, mit használtak fel a madarak építkezés köz-
ben. Néha kimondottan érdekes dolgokat is találhatunk
a fészekanyagban, pl. kutyaszõrt, cérna- és szövetdarab-
kákat, és mindenféle ember közelében található mester-
séges anyagot. Télen etethetjük a madarakat, szintén ki-
nevezhetünk etetõfelelõst, akinek biztosítania kell, hogy
mindig legyen elesége tollas barátainknak, sõt közösen
magokból és marhafaggyúból madárkalácsot is készíthe-
tünk nekik. Gondoskodásunk nem marad hála nélkül,
több madárfaj is látogatóba fog érkezni az etetõnkre, aki-
ket távcsõvel akár az ablakból is megfigyelhetünk, és gya-
korolhatjuk a fajok meghatározását, bevetve az erre a cél-
ra fejlesztett okostelefonos alkalmazásokat. 

Szintén tanórai keretek között egyszerûbben megva-
lósítható program, ha felfedezzük iskolánk környezetét.
Városi iskolák esetében is kereshetünk egy közeli parkot,
ahová évszakonként egyszer-egyszer érdemes kisétálni,
gyûjthetünk leveleket, készíthetünk kéreglenyomatot,
tanulhatunk madárhangokat, figyelhetjük a virágok kö-
rül nyüzsgõ rovarokat, nektárt gyûjtõ méheket, valamint
játszhatunk olyan kinti játékokat, amik megmozgatják a
gyerekeket, például utánozva a madarak mozgását (ug-
ráló veréb, fél lábon álló gólya, vadászat közben szitáló
vörös vércse). Egy egyszerû fogócskát is át lehet variálni
a ragadozó-préda viszonyokra: vannak gyerekek, akik a
„repülõ rovarokat” alakítják, õket a „cinkék” kaphatják
el, akiknek közben a két-három „karvaly” elõl kell foly-
ton menekülniük. 

Ha van bármilyen vízterület, legyen az egy egyszerû
mesterséges csatorna, sok mindent találhatunk bennük.
Egy egyszerû tésztaszûrõvel is rengeteg apró élõlényt ha-
lászhatunk ki, és határozók segítségével legalább rend
szintre meghatározhatjuk õket. Sok vízben élõ
makrogerinctelen szervezet az adott víztest ökológiai ál-
lapotát is kitûnõen jelzi, így következtethetünk a víztest

szennyezettségére, il-
letve egy kis keresgé-
léssel és utánajárással
meg is találhatjuk a
szennyezés forrását is.
A Duna-Ipoly Nemze-
ti Park Igazgatóság ta-
valy állított hadrendbe
egy mobil vízvizsgáló
labort, a ,,Dunavirág
vízibuszt”, ami az ilyen
jellegû bemutatóprog-
ramokra szakosodott.
Egy-egy patak, park,
fasor folyamatos, évrõl

Dunavirág vízibusz (Fotó: 
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság)
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évre történõ látogatása, vizsgálata, és az, hogy a gyerekek
foglalkoznak ezekkel a településrészekkel, területekkel,
hosszú távon erõsíti a gyerekek kapcsolatát a helyi érté-
kekkel, sajátjuknak érzik azt.

Érdemes az adott helyen mozgó madárfajokat és azok
számát megfigyelni és évrõl évre az adatokat összevetni,
meghatározni, milyen fafajok vannak egy parkban, fi-
gyelni, van-e olyan, ami korhadásnak indult vagy idõ-
közben kiszáradt, és minden egyéb helyben látott élõ-
lényt egy listára felírni. Vannak országos felmérési prog-
ramok (pl. Vadonlesõ), amelyekbe komolyabb szaktudás
nélkül is be lehet kapcsolódni, mivel könnyen felismer-
hetõ fajokról kell adatot beküldeni. 

A legnagyobb élményt az egész napos terepi progra-
mok jelentik a gyerekeknek, amikor távolabbra, érdekes
helyekre is el tudnak jutni. Osztálykirándulások tekin-
tetében is rengeteg lehetõség adott a természet és egy
adott hely élõvilágának megismerésére. Sorra létesülnek
országszerte a különbözõ tanösvények, sokuk interaktív
elemekkel van felszerelve, túl a hagyományos szöveges
tájékoztatáson. A mozgatható, kirakható, forgatható
elemek jobban megragadják a gyerekek figyelmét, illetve
a tájékoztató táblákon olyan feladatok is lehetnek, ame-
lyek egy-egy állomás környékén alaposabb körbenézést
igényelnek. Egy kis elõre készüléssel egy biológia- vagy
környezetismeret tanár is tartalmas terepi elõadást tud
tartani, de amennyiben van rá lehetõség, a tanösvények
kezelõjétõl (pl. Nemzeti Park Igazgatóságok) érdemes
szakvezetést is kérni. Ilyenkor egy, a területet jól ismerõ,
a környezeti nevelésben jártas szakember nagyon tartal-
mas programot tud tartani a látogatócsoportoknak, illet-
ve egy szakvezetõvel olyan területekre is bemehetünk,
amelyek egyébként a fokozott természetvédelmi oltalom
miatt önállóan nem látogathatóak. A természetismereti
bemutató- és látogatóközpontok tematikus kiállítások-
kal, adott témakörökhöz tartozó foglalkozásokkal, veze-
tett túrákkal várják az iskolás csoportok bejelentkezését.
A madárgyûrûzõ állomás és a gyûrûzõbemutató nem
mindennapi élményt jelent felnõttnek és gyereknek egy-
aránt. Mindenki õszinte érdeklõdéssel figyeli a tollas jó-
szágokat kézközelbõl, esetenként pedig a gyûrûzõ szak-
emberrel közösen lehet elengedni a madarakat. Ha bár-

melyik madarász
szakembert arról
kérdezzük meg, mi
indította õt el ezen a
pályán, szinte biztos,
hogy az lesz a válasz:
„kisgyerekként voltam
egy madárgyûrûzésen
és nagyon megtet-
szett”.

A Tanító ha-
sábjain már be-
mutattuk az
Ócsai Tájvédel-
mi Körzetben
tavaly õsszel in-
dított „Meseös-
vény” progra-
mot, ami az al-

sós korcsoportot célozza meg, hiszen a mese még fontos
szerepet tölt be az életükben. Itt a gyerekek válnak a nép-
mesékre épülõ történet szereplõivé, segítenek a bajba ju-
tott szereplõkön, miközben érdekes természetismereti
feladatokat kell megoldaniuk a történet elõregörgetésé-
ért, miközben a csoport a szabadban kóborolva jut el a
mese egy-egy helyszínére. 

A sok-sok természetismereti fejtágítás mellett a ki-
rándulások során nagyon fontos a kaland élménye, ahol
esetenként nemcsak a gyerekek esze, hanem testük
megmozgatása is szerepet kap. Napjainkban itt is szá-
mos lehetõség közül választhatunk: overallos barlang-
túrák, gumicsizmás túrák vizes élõhelyeken, kenutúrák,
éjszakai túrák, mind-mind kimozgatják a gyerekeket a
komfortzónájukból, ami a városi, a természetben keve-
sebbet járó gyerekek esetében nagyon fontos. Ilyen jel-
legû programokkal kapcsolatosan mindenképp érdemes
egy területi szakembert megkeresni, a bemutatóhelye-
ken kész és bejáratott programok, képzett túravezetõk
állnak rendelkezésre, egyrészrõl levéve a pedagógus vál-
láról a kirándulás megszervezésével kapcsolatos terhek
egy részét, illetve garantált, hogy jó élményekkel távo-
zunk a nap végén. Mindenképp fogadjuk meg a terepi
vezetõk elõzetes tanácsait is a kirándulásra készülésnél,
hiszen õk ismerik a célterület jellegét, és ha jelzik, hogy
például hozzunk magunkkal gumicsizmát akkor is, ha a
területen hetek óta nem esett esõ, mert egy tavaszi láp-
réten ilyenkor is jelentõs vízállással kell számolni. Egy
rosszul sikerült kirándulás, egy negatív élmény pont
ellentétes hatást válthat ki a gyerekekben, és egy élet-
re elveheti a kedvüket attól, hogy kimenjenek a ter-
mészetbe. Mindenképpen el kell érni, hogy a jövõ gene-
ráció a természetre ne egy idegen, sáros, veszélyes kö-
zegként tekintsen, az erdõ ne egy olyan helyet jelentsen
számukra, ahol csak eltévedni lehet, és sötétedés után
állatok támadnak rájuk. A cél az, hogy tiszteljék a ter-
mészetet, és magabiztosan, talpraesetten mozogjanak
benne, ehhez pedig a tájékozódási képességeket is fej-
leszteni kell. Érdemes gyakorolni a térképolvasást és a
tájolóhasználatot, és készülhetünk különbözõ tájékozó-
dási feladatokkal. Az okostelefonok és a GPS-ek korá-
ban egyre kevesebb figyelmet fordítunk a tájékozódási
ismeretekre, holott a mûszaki eszközök a túra közben le-
merülhetnek, véletlenül megsérülhetnek, vagy csak épp
nincs térerõ, vagy mûholdjel egy mélyebb völgyben, és
máris nem tudjuk, hol vagyunk.

Sok mindenbe be lehet építeni a környezeti nevelést,
de a környezeti nevelés módszereinek is követnie kell az
aktuális trendeket, hogy befogadhatóbbá tegyük a fog-
lalkozásokat. A feladatok értékelésénél pontok helyett
számolhatunk a számítógépes játékokból ismert tapasz-
talati pontokkal, xp-vel (experience point), egy-egy élõ-
lény ritkaságát jellemezhetjük a Pokemon-Go-ból ismert
ritka, epikus, legendás kategóriákkal, így nyomatékot
adva annak, milyen különleges dolog is került a szemünk
elé. Egy területen a megfigyelt fajokról gyûjthetünk úgy
is fotókat, mintha csak Pokemonokat gyûjtenénk, ki tud
több, ritkább élõlényt lencsevére kapni. Az okostele-
fonok használatát sem kell kizárni, számos hasznos, tere-
pen is használható alkalmazás létezik, amik például nö-
vények, madarak, kétéltûek, hüllõk határozását segíti, és
a fajok felismerését is lehet velük gyakorolni.

Gyurgyalaggyûrûzésen
(Fotó: Berecz Tibor)

Meseösvény (Fotó: Peer Réka)
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Versenyhez szoktunk. Ki ér be gyorsabban a célba? Ki-
nek nagyobb a dobása? Ki ugrik magasabbra? Az élet szin-
te valamennyi területén versenyzünk, és ez nincs így
jól…

Közel két évtizede foglalkozom óvodások, kisiskolás-
ok úszásoktatásával. A szokásos metódus az, hogy 15 al-
kalom vagy három hét alatt az 5–6–7 éves kisgyerek ta-
nuljon meg legalább egy úszásnemben úszni. Ez az elvá-
rása a pedagógusnak, a szülõnek, az egész bennünket kö-
rülölelõ világnak. Igen, ez a menetrend, ez a tematika
tartható az átlagnál jobb képességû, mozgáskoordináció-
ban, térérzékelésben fejlettebb szinten álló gyerekeknél.
A víz azonban egy különleges közeg! Tapasztalatom sze-
rint a nagycsoportos óvodás korosztály legalább fele még
nem tartózkodott nagy vízfelületû medencében vagy ter-
mészetes vízben. Ha igen, akkor „csak” pancsolt a térdig
érõ hullámokban. Az is tendencia, hogy egy-egy 15-20
fõs úszócsoportban 3-4 gyerek fél, sõt egyenesen irtózik a
víztõl. (Nemegyszer még lépkedni, sétálni sem mernek a
derékig érõ tanmedencében tanári segítség nélkül!)

Az a bizonyos 50%
Átlagosan tehát a kis nebulók fele megtanul a három

hét alatt úszni, de mi lesz a másik 50%-kal? Ha nem a
megfelelõ módszereket, a jóval lassabb haladási ütemet,
játékos feladatokat alkalmazzuk, õket elveszítjük a víz
egyébként nagyon barátságos közegébõl. Továbbra is fél-
ni fognak, sõt félelmük erõsödhet, rosszul érzik magu-
kat a jól haladók mellett, és egyre inkább eltávolodnak
az uszodától. Kifogásokat keresnek, valós és vélt rosszul-
létek alakulnak ki, melyek akár egy életen át is tarthat-
nak. Éppen ezért, vagy éppen ennek ellenére a Kiskunha-
lasi Fazekas Mihály Általános Iskola testnevelõjeként,
mesterprogramom részeként fõleg gyakorlati tapasztala-
tok alapján alkalmazok egy olyan módszert, amely szinte
valamennyi gyerekkel megszeretteti a vizet, az úszást.

Játék
Az elsõ 2-3 alkalommal csak játszunk, és semmit sem

erõltetünk. Csapkodjuk kézzel és lábbal a vizet, meg-
mossuk az arcunkat, majd a hajunkat, sétálunk, futunk,
szökdelünk, fogócskázunk a vízben, majd a partról ugrá-
lunk be a medencébe, ha szükséges, természetesen se-

gítséggel. Ebben az elsõ fázisban nagyon sok eszközt al-
kalmazok az oktatási folyamatban. Kisebb és nagyobb
lebegõ-lemerülõ karikákat, színes játékokat, úszódesz-
kákat és óriási úszó „szigeteket”. Ezek rendre nagyon ol-
csón beszerezhetõ eszközök, de apró ötletekkel „házi-
lag” is készíthetünk alkalmas segédeszközöket. Két-há-
rom oktatási alkalom után következik a merülés elsajá-
títása, melyet elõször a tanmedence lépcsõjén, statikus
támaszhelyzetben, majd elõrehaladással végzünk. Itt a
fej betétele a kulcsmomentum, ez határozza meg a to-
vábblépés lehetõségét, ezért ez a mozdulatsor a legfon-
tosabb a tanulási folyamatban. Ezután jön a siklás úszó-
deszkával, segítséggel, majd önállóan a medencébõl és a
partról „becsúszva”. Minden egyes „komolyabb”, „ne-
hezebb” feladat után játékos gyakorlat következik, így
rendszerezve a módszertani tárház elemeit. A siklást kö-
veti a láb- és kartempó elsajátítása. Ez egy rendkívül ösz-
szetett és aprólékos idõszak, de megéri sok-sok türelmet
„áldozni” rá.

Bizalom
A 10. foglalkozás környékén már a tanmedence mé-

lyebb részében is úszunk. Itt már nem ér le a gyerekek lá-
ba, így az akkorra már kialakult és többször megerõsített
bizalom a legfontosabb mozgósító erõvé, motivációvá
válik. Ott vagyok mindenki mellett, megfogom, meg-
tartom õket és segítek, ha kell! Az utolsó foglalkozásokon
már a versenymedencében is úszunk, és ez óriási élmény a
gyerekeknek, de nekem is. „Úsztam a nagyokkal!” – újsá-
golják szinte mindenkinek, akivel találkoznak.

Példaképek
Óriási szerencsénk van nekünk, halasiaknak, hiszen

két Európa-bajnok úszóval (Juhász Janka és Juhász Adél)
is büszkélkedhetünk, és õk pontosan abban az idõpont-
ban tartják edzéseiket, amikor mi is úszunk. Így az ovisok
testközelbõl láthatják a nagyokat, a korosztályos váloga-
tottakat gyakorlás közben, sõt nemegyszer beszélgetésre,
egy kis tereferére is lehetõségük nyílik. A legfontosabb
az, hogy a kicsik a három hét alatt megszeretik a vizet, az
úszást, a mozgást, a sportot. Ez a 15 alkalom biztos és
meghatározó alapot képez a konkrét úszásnemek techni-
kájának elsajátításhoz.

Tóth István

A cím alapján azt gondolhatnánk, hogy kollégánk cikkében olyasmirõl lesz szó, ami ben-
nünket, tanítókat közvetlenül nem érint. Szerencsére szerkesztõként pusztán az elsõ
benyomás alapján nem lapozhatok tovább, s ezúttal javaslom, hogy Önök se tegyék.
Mert amikor azt olvassuk, hogy „mi lesz a másik 50%-kal? Ha nem a megfelelõ módszere-
ket, a jóval lassabb haladási ütemet, játékos feladatokat alkalmazunk, õket elveszítjük…”,
akkor el kell gondolkodjunk: vajon mindez nem merülhet fel a matematika, az olvasás
vagy bármely „tantárgy” kapcsán az iskolába lépés elsõ napjától kezdõdõen? (A szerk.)

Vízhez szoktató úszás
az 5–6 éves korosztály számára
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Jelen – jövõ
A 2017/2018-as tanévben eddig hat óvodai csoport

járt hozzám úszásoktatásra, és csak betegség miatt mor-
zsolódtak le néhányan. A többiek egészen biztosan foly-
tatják vízi útjukat. Mindezt erõsíti, hogy minden három-
hetes ciklus után van egy nyílt, bemutató foglalkozás,
amelyen szülõk, nagyszülõk, rokonok, barátok is részt
vesznek. A szülõk az eddigi hat záró foglalkozás végén
mindannyiszor kifejezték igényüket a folytatásra, sõt az
is megfogalmazódott, hogy az úszni nem tudó felnõttek
számára is kellene hasonló úszásoktatást szervezni. Hiá-
ba, a víz minden ellenállást elmos...

Vízi életmód
Az úszás az egyik legtermészetesebb emberi mozgás. A

víz támogat, segít a helyes légzés kialakításában, erõsíti a
keringési és immunrendszert, sérülésmentes környezetet
biztosít a sportoláshoz, a balesetek, ízületi serülések utá-
ni gyógykezelést kiegészíti, a reumatikus fájdalmakat
csökkenti és nem utolsósorban a „vízi” emberek hangu-
lata, szemlélete mindig nagyon pozitív. Ezt a miliõt, vilá-
got már óvodáskorban meg kell ismertetni és szerettetni
a gyerekekkel. Meggyõzõdésem, hogy ez a kapcsolat az
elsõ vízhez szoktató tanfolyam segítségével életfogytig
tarthat!

Csillag Ferenc Párhuzamos történetek
A pedagógus személyisége

Január folyamán sok-sok aktív pedagógus írásbeli munkáját
néztem végig. Ezek kisebb esszék voltak a szakmáról, illetve
zárthelyi dolgozatokat is javíthattam. Érdekes tanulságokat
szûrtem le, melyet éppen a szakma képviselõivel muszáj meg-
osztanom. Az elsõ benyomásom igen pozitív volt. A munká-
kat elkészítõk zöme komolyan veszi a szakirányú képzést, fel-
készül, nyitott szemmel jár, észleli a szakma sok-sok jelensé-
gét, az aktuális helyzetekrõl számot ad. Ez éppúgy vonatkozik
a szûkebben vett pedagógiai kérdésekre, de szélesebb, általá-
nosabb problémákkal is szívesen foglalkoznak a kollégák.
Észrevételeik sok esetben éppúgy szolgálják az önfejlõdést,
mint a környezet, a munkahely mindennapjainak megújítá-
sát. Sokan nem csak kritikával éltek, hanem a javítás helyi
módjára is javaslatot tettek. Milyen jó, hogy a hallgatók eny-
nyire nyitottak! – gondoltam magamban. Az ilyen kollégák
kezében jó helyen vannak a gyerekek, sõt a pedagógusközös-
ség is tanulhat tõlük. A sokszor emlegetett szakmai kifáradás-
nak, kiégésnek nyomát sem láttam. 

A második benyomásom megrázó volt. A munkák egy ki-
sebb része mind helyesírásában, mind stílusában meglehetõ-
sen gyenge színvonalú volt. Olyan hibákkal találkoztam,
amelyek „elemi hiányosságra” utaltak. Nem gyûjtöttem ki a
típushibákat, ám valóban súlyosakra leltem. Ne feledjük, az
alkotók mindegyike pedagógusként dolgozik. Jelen esetben
teljesen mindegy, hogy óvodapedagógusként, tanítóként vagy
tanárként tevékenykedik. Napi munkájának része a tanítvá-
nyok nyelvi kultúrájának fejlesztése, az írásbeliségnél pedig a
megfelelõ helyesírás alkalmazása. 

Egy nyelvi mûsorsorozatban elismert nyelvésztõl hallottam
nem is egy esetben a következõt: „Megengedõbbnek kell len-
nünk, nem kell minden nyelvi fordulatot, írásformát olyan szi-
gorúan vennünk. Néhány év, s ezek a szigorúan vett szabá-
lyok el fognak tûnni a nyelvünkbõl.” – Nem, én nem szeret-
ném, ha a nyelvi szabályok eltûnnének, ha a slendrián, a há-
nyaveti stílus válna általánossá. Kosztolányi Dezsõ a követke-
zõt mondja „A nyelvtisztaságért” címû munkájában: „A nyelv

közkincs, a mai tudomány szerint társadalmi tény” (153. old.)
– S ha a gondolatot folytatjuk, akkor a közkincs védelme, gon-
dozása, ápolása mindannyiunk kötelessége. S kiknek legin-
kább? Azoknak, akik a gyermekek fejlesztését hivatásuknak
tekintik, magukra vállalják, azaz a pedagógusoknak. 

Még a pályám elején jártam, amikor egy félévi értekezleten
az egyik magyar szakos kolléganõ elmondta, mit sem ér, ha
csak õ javítja a gyerekek dolgozatában a helyesírási hibákat.
Mindenkinek kötelessége, hogy a helyesírást megkövetelje a
tanítványoktól. Az egyik kolléganõ – még ma is pontosan em-
lékszem – az enyhe gúnnyal megfogalmazott hozzászólására,
amely így hangzott: „A nyelvtan egy tantárgy, amit ne akarjon
a szakma képviselõje átadni nekem. Van a földrajzórámnak
épp elég feladata, de a helyesírás nem tartozik bele!” Hosszú
volt a vita, végül a többség a magyar szakos kolléganõ vélemé-
nyét, javaslatát támogatta. Az eredmény nem maradt el.

Ám most térjünk vissza a kiindulóponthoz! 
Szomorú, elkeseredett vagyok. Azt gondolom, hogy a hibá-

kat észre is kell venni, fel kell fedezni, ám aki bizonytalan, az
észre sem veszi a tévesztést, tehát alkalmatlan a javításra. Ha
valamiben, akkor ebben mindenképpen fejlõdnie kell a peda-
gógusok egy jelentõs részének. 

Rend a lelke mindennek
Az az általános iskola, amelyben a következõ történet

játszódik egy kisváros kiemelt intézménye. Nemcsak
azért, mert a város egyetlen iskolája, hanem azért is, mert
generációk nõttek itt fel. A felnõtt lakosság zöme itt ta-
nulta meg a számolás, az olvasás, az írás alapjait, itt nõtt
fel, s innen lépett tovább, hogy felnõtt életéhez a megfe-
lelõ szakmát válassza. Megvan az ilyen iskolának a han-
gulata. A gyerekek felkészítése az iskolára egészen kü-
lönleges az ilyen kisvárosban. A közös emlékek kifénye-
sednek, az iskola sajátos hangulatot kap. S az új iskolások
keresik a szüleik nyomát. Micsoda boldogság, ha egy-egy
tablón meglelik az anyjuk vagy apjuk képét! Arról nem is

! ! !
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szólva, hogy a jelenleg ott dolgozó pedagógusok egy része
is valamikor tanulóként ott koptatta a lépcsõket. 

Így kijelenthetjük, ennek az iskolának különleges lég-
köre van. 

Az igazgató húsz éve vezeti az iskolát, a pedagógusok
zöme igencsak összeszokott, ismerik egymás gondolatát.
Néhányan azt mondják – s ebben van némi igazság – bel-
terjes az intézmény. Tehát a munkatársi közösség megfe-
lelõen végzi a munkáját. A vezetõ pontos képpel rendel-
kezik minden folyamatról. Az elõzõ tanév végén az igaz-
gatóhelyettes nyugdíjba vonult. Az igazgató már fel is kér-
te az egyik kolléganõt a feladat ellátására, ám a fenntartó
beavatkozott. Elõször telefonon keresték az igazgatót, s
kérték, hogy gondolja végig a helyettes kinevezését, majd
személyes beszélgetésre hívták. Korábban erre nem volt
példa, így meglepõdve, kissé szorongva kelt útra a vezetõ
a nagyvárosba. Az intézményfenntartó munkatársa a kö-
vetkezõvel kezdte: „Igazgató kartárs, nagyon elégedettek
vagyunk az iskola munkájával. Minden eredményük jó, se
szülõi, se egyéb panasz nem érkezik hozzánk. Szóval egy ideá-
lis iskolát vezet” – még néhány dicsérõ mondat követke-
zett. – „Gondolom, már tudja, miért is akartam önnel beszél-
ni. Igen, az igazgatóhelyettes kinevezésérõl. Nekünk határo-
zott elképzelésünk van, Kalmárnét küldjük oda. Õ a szomszéd
megye hivatalának munkatársa jelenleg, s átköltözik hozzánk.
A kinevezések ügyében mi járunk el, s neki ezt az állást tudjuk
biztosítani. Mindent tud, ami a pozíció betöltéséhez kell. Ké-
szüljenek fel, jön, várják szeretettel!” – ennyi volt a beszélge-
tés, még negyedórát sem vett igénybe.

Az igazgató visszatért a munkahelyére. A közvetlen
munkatársaknak elmondta a döntést, majd beszélt azzal a
kolléganõvel is, akit a munkára elõzetesen felkért. A tör-
téntek leginkább a vezetõt viselték meg. A tavasz eltelt,
már a nyári szünet is elkezdõdött, amikor elõször egy hi-
vatalos papír érkezett az új munkaerõ kinevezésérõl. Ezt
követõen Kalmárné telefonált. Jelezte, hogy õ is megkap-
ta a hivataltól a levelet, s szeretne augusztus 1-jén az igaz-
gató úrral találkozni. „Elõbb semmi esetre sem, nem akarom
a mûködõ folyamatokat befolyásolni” – jelezte a kolléganõ. 

Rekkenõ hõség volt az elõre egyeztetett napon. Az
igazgató már kora reggel bent volt az épületben. 9 óra kö-
rül megérkezett Kalmárné. Elsõ látásra magabiztos, ha-
tározott személynek tûnt. Az igazgató hellyel kínálta új
munkatársát, elmondott mindent, amit az iskoláról ér-
demes tudni, majd körbevezette vendégét az épületen.
Korrekt, a kölcsönös tiszteletre épülõ munkakapcsolat
halvány szálai kezdtek kirajzolódni. Kalmárné megfogal-
mazta a hitvallását, amely így hangzott: „A rend, a rend, a
rend a munka és a tisztesség alapja!” – Az igazgató nem tu-
lajdonított különösebb jelentõséget e szavaknak. 

Persze a kisvárosban mindenki tudott az új munkatárs
érkezésérõl. Volt, aki látni vélte, s így pontos leírást adott
a személyrõl. És olyan kolléga is akadt, aki nem túl hízel-
gõ történeteket hallott az érkezõ munkatársról A tanév-
kezdéskor a testület több tagja nagy kíváncsisággal várta
az elsõ találkozást az új igazgatóhelyettessel. 

A munka elkezdõdött. Edit, mert így hívták
Kalmárnét, meglehetõsen alkalmazkodó magatartást
mutatott. Készséges, kedves, alkalmazkodó volt. Mindig
pontos volt, s törekedett arra, hogy a munkatársait jól
megismerje. Az minden kollégának feltûnt, hogy Edit a
munkájában a legnagyobb hangsúlyt az adminisztrációra

fordította. Amikor csak ideje engedte, a bejegyzéseket
vette számba, amelyekrõl jegyzetet is készített. Minden
tévesztést, hiányt azonnal szóvá is tett. 

Novemberben történt, hogy a negyedik osztályosok
tanítója, Kata egy hétig beteg volt. Az óráit az éppen sza-
bad kollégák tartották meg. Minden zökkenõmentesen
zajlott le. A visszaérkezés napján Klári hiába kereste a
naplót, sehol nem lelte. Nagy szüksége lett volna rá, de
sehol nem találta. Felment az osztályába. Tanítványai
örömmel fogadták. A nap gyorsan eltelt. Amikor Klári a
tanári szobába leérkezett, az igazgatóhelyettes elõpat-
tant, s nagy indulattal a következõket mondta: 

– Hogy tudtál úgy tanítani, hogy a napló nem volt veled? 
– Egyszerû, reggel nem találtam a helyén, s úgy gondol-

tam, hogy a gyerekek nem maradhatnak egyedül. Felmen-
tem, megtartottam az óráimat. Huszonnégy év alatt szerez-
tem annyi gyakorlatot, hogy tudtam minden beírás nélkül is a
soron következõ feladatokat. 

– Nem is találhattad a naplót, mert elzártam. Nálam van
a szekrényben. Megengedhetetlen hiányokkal találkoztam
pénteken. Legalább öt vagy hat óra nem került bevezetésre. 

– Editkém, tudod, beteg voltam – kezdte a magyarázatot
a tanító, de nem fejezhette be, mert az igazgatóhelyettes
közbevágott.

– Ha komolyan vennéd a munkád, akkor péntek délután
bejöttél volna, s rendezted volna az elmaradásokat. S akkor
az egyben a felkészülést is segítette volna. 

– Ez képtelenség! – ekkor nyílt ki az ajtó, s az igazgató
lépett elõ a szobájából. 

– Mi történt hölgyeim? 
– Felbomlott a rend! – jött az azonnali válasz. – Klári

nagy lemaradásban van az adminisztrációval. 

Az igazgató nem igazán szerette a konfliktusokat. Úgy
látta jónak, ha Klárit behívja magához, s helyettesét magá-
ra hagyja. Így is történt. Kissé csodálkozott a napló eldugá-
sán. Ez nem volt szokás ebben az iskolában. Vezetõi pálya-
futása során egymást segítésére szoktatta az általa vezetett
közösséget. A beszélgetés befejezõdött. Mire Klári kiment
az igazgatótól, Editnek már nyoma sem volt az iskolában.

A következõ vezetõi értekezleten az igazgató szóvá
tette az esetet. Szûkebb körben kérte a kolléganõt veze-
tõi módszereinek megváltoztatására. Edit konokul hall-
gatott. Néhány napig kifejezetten rossz volt a tanári szo-
bában az általános hangulat. Majd történt valami, ami
mindenki számára meglepetést okozott. 

Az igazgatót a hivatal munkatársa telefonon megke-
reste, s közölte, Kalmárné igényes munkája, kiváló kez-
deményezései miatt arra méltó, hogy nagyobb feladatot
kapjon. Ezért december 1-jétõl a hivatal alkalmazottja-
ként fog dolgozni.

Az iskola zökkenõmentesen vészelte át Edit távozá-
sát. „Jött és elment! Nagy nyomot nem hagyott maga után” –
mondta lakonikusan a történelemtanár.

A megszokott rend visszaállt, béke, nyugodt légkör és
bizalom hatja át az iskolát. 

Meggyõzõdésem, a túlzott rendszeretet nem pótolhat-
ja a tisztességes emberi kapcsolatokat.

„Egy tanító önérzete”
Kolléganõvel beszélgetek. Jelenleg másodikos gyere-

keket tanít.
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Sikeres tanító, kollégái elismerik a tudását, a gyerekek a
humorát, megértõ attitûdjét, õ pedig örömmel végzi a fel-
adatát. Az elõzõ félévrõl is sok jót mesél. Nagyjából elérte a
kitûzött célját. Az eredmények errõl tanúskodnak. No, és
az is kellemes, hogy második éve tanítja ugyanazt a csopor-
tot, így kialakult a közös nyelv, fél szavakból értik egymást.

„Vannak esetek, amelyek elkeserítenek mert tehetetlennek
érzem magam” – kezd az õt most igencsak foglalkoztató
történetbe. „Mit tegyek, ha ellenállásba ütközöm?” – teszi
fel a kérdést. 

A történet pedig elkezdõdik.
Az osztályába jár egy meglehetõsen különös helyzetû

gyerek; nevezzük Hunornak. A fiúnak van még egy fia-
talabb testvére is, aki még óvodás. A szülõk magasan
képzettek, a kapcsolatuk a külsõ szemlélõ számára is lát-
hatóan nincs igazán rendben. A férfi heteket tölt távol a
családjától, megérkezésekor egy-két hét alatt mindent
szeretne bepótolni az elmulasztott idõszakból. Ilyenkor
még az is elõfordul, hogy egy-egy napra elkéri a gyereket
az iskolából a közös program megvalósítása érdekében.
„Ha az édesapát jellemeznem kellene, akkor a ’nagy gyerek’
kifejezést használnám.” Az megállapítható, hogy a gye-
reknevelés mindennapjai alig-alig érintik meg.

Az édesanya egy magáncég ügyvezetõ igazgatója. Fe-
lelõsségteljes munkáját sokszor hangsúlyozza. Mindent
biztosít a két fia számára, ez azonban sokkal inkább az
anyagi javakra értendõ, mint a családi együttlétre. „Még
a privát életét is a menedzserszemlélet hatja át!” – ilyen figu-
ra az anyuka. Szerencsére egy nagymama segíti a család
mindennapjait. Ez megnyugtató, ugyanis õ képviseli a
gyerekek számára az állandóságot. Persze az ilyen család
mindent biztosít a gyereknek. Ez a „minden” számtalan
különórát jelent. A gyerek elfelejt játszani. Oly kevés
idõt tölt otthon, hogy szinte vendégnek érzi magát a csa-
ládi otthonban. Hunor is így érkezett az elsõ osztályba.
Már a tanév elkezdése elõtt beíratták sportra, zenére, sõt
angol nyelvtanfolyamra is. 

Az édesanya és a tanító elsõ találkozása nem volt ide-
ális. Hunor elsõ osztályba lépésekor, ahogy az már lenni
szokott, a második napon szülõi értekezletet hívtak ösz-
sze. Minden anyuka megjelent, egy valaki hiányzott, s az
Hunor anyukája volt. A megbeszélés a vége felé közele-
dett, amikor a szülõ megérkezett. Valami elnézésfélét
mondott, majd leült egy szabad helyre. A tanító szavait
néhány szülõ kérdése követte. A késve érkezõ anyuka
feltûnõen nézte az óráját, érezhetõ volt a türelmetlensé-
ge. Látszott rajta, hogy mérhetetlenül unta az egész ösz-
szejövetelt. A szülõi értekezlet befejezõdött, a tanító vár-
ta, hogy Hunor anyukája odalépjen hozzá, s egy-két mon-
datot váltsanak, ám nem ez történt. Elsõként távozott a
terembõl. „Nem lesz könnyû ezzel az anyukával!” – gon-
dolta a tanító. A jóslat be is vált. 

Talán október közepe lehetett, amikor egy napon Hu-
nor láza felszökött, s a tanító a megadott telefonszámon
felhívta az édesanyát. Röviden vázolta a helyzetet. Az
anyuka tömör, elutasító válasza felzaklatta a tanítót, így
hangzott: „Nézze, én dolgozom, most éppen tárgyalok. Nincs
idõm Hunorral foglalkozni. Írja fel az anyám telefonszámát,
õt mozgósítsa!” – A tanító alig kapott levegõt. Másfél évti-
zedes tanítói pályafutása alatt még ilyen esettel nem talál-
kozott. A nagymama értesítése megtörtént. Hunor haza-
került. Egy hetet mulasztott, majd folytatta a tanulást. 

„Látja, nem a gyerek okozza a gondot, vele semmi bajom
nincs! De hogyan értessem meg a szülõkkel, amit õk csinál-
nak, az egyfajta elhanyagolás” – fogalmazza meg gondola-
tait a kolléganõ. 

Az osztály szülõi köre igazán kezdeményezõ, ezért a ta-
nítói munkát segítendõ levelezõ rendszert hoztak létre.
Az egyszerûbb ügyeket így hatékonyan lehet megoldani.
Az kapcsolódott a rendszerhez, aki ennek értelmét látta.
Végül senki sem maradt ki. Jól jön ez apróbb figyelemfel-
hívások esetében. Ilyen levelek indulnak el: „Gyerekek,
ahogy azt említettem, holnap a második órában felmérõt írtok
nyelvtanból. Készüljetek rá!” vagy „A következõ testnevelés
órát a jégpályán tartjuk. Ne maradjon otthon a korcsolya!” –
Persze, a levelezõ rendszer beindítása elsõsorban a taní-
tónak az elsõ idõben rengeteg munkát jelentett. Több
anyuka úgy képzelte, hogy mindenrõl informálnia kell a
tanítót, de második osztályra mindenki betartotta a sza-
bályt, azt, hogy ti. mikor és mit célszerû írni. 

Hunor anyukája is kapcsolódott a rendszerhez. A
munkájának része volt a számítógép használata, tehát
naponta több alkalommal is rá tudott nézni a levelekre.
Sokszor nem jelentkezett. Ezt szinte természetesnek vet-
te a tanító. 

A következõ esemény második osztályban, õsszel tör-
tént. Közvetlenül az õszi szünet elõtt a tanító egy levelet
küldött körbe. Itt nem csak a szünet hosszát rögzítette,
hanem egy közös programra is hívta a gyerekeket és a szü-
lõket. Az említett levél egy részét érdemes idemásolni: 

„Szombaton 9 órakor találkozunk az érdeklõdõ gyerekek-
kel és a szülõkkel az iskola elõtt. Egy félnapos kirándulásra
megyünk. Összesen 4 buszjegyre van szüksége annak, akinek
nincs bérlete. Kb. 3 és fél 4 között együtt érkezünk vissza az
iskolához. A többi legyen meglepetés!” – Olvasva az üzene-
tet semmi bántót nem találok benne. 

A levél elküldésének estéjén, körülbelül 10 órakor
megszólalt a tanító mobiltelefonja. Ki is keresheti ilyen
késõi órán, mi lehet az a fontos, ami nem tûr halasztást, a
hívó fél száma nem jelent meg. Amikor felvette a tanító
a telefont, akkor egy ingerült nõi hang szólalt meg. „Hu-
nor anyukája vagyok. Csak annyit kívánok megjegyezni, hogy
a szünet a gyerekeké, ne szervezzen semmit! Azt pedig egé-
szen felháborítónak tartom, hogy nekünk is beosztja az idõn-
ket! Egészen biztos lehet abban, hogy sem a fiam, sem mi nem
megyünk el erre a programra.” – A hívó fél nem várt vá-
laszra, lerakta a telefont. 

A tanító a döbbenettõl nem tudott hova lenni. A tele-
fonálás idõpontja tapintatlanságot üzent, a megfogalma-
zott mondatok bántók voltak. 

Természetesen a kirándulás lezajlott. Az említett csa-
lád nem vett részt, néhányan elõre jelezték, hogy elutaz-
nak. Így is tizenkét gyerek és családja, valamint a tanító
kellemesen töltötte el a szombati napot. Jót kirándultak,
a meglepetés pedig egy barlanglátogatás volt. Sokak ki-
tûnõ programként emlékeznek arra a szombati napra.

„Nem, nem a gyerekekkel nehéz, nem a szakma fárasztó,
szeretem a munkám, tehát elégedett vagyok. Ám nem elsõ
esetben kerülök abba a helyzetbe, hogy az önérzetemben bán-
tanak meg. Sajnos ez általában a szülõi oldalról jön. Nem tu-
dom, mivel érdemeltem ki. Büszke vagyok az eredményeimre,
de szomorú vagyok, amikor igazságtalanul elmarasztalnak.
Sok kollégám ezért menekül a pályáról.”

Keserû, de igaz gondolatok!
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Fonyódi Gábor Detektíviskola
INNEN NÉZEM, ONNAN NÉZEM

Elõzõ, februári számunk feladványa után (Árulkodó fényképek) több kolléga jelezte,
hogy a megoldás megtalálása gondot jelentett a gyerekeknek a nézeti képek
értelmezésének és a térbeli helyzet meghatározásának nehézségei miatt. Így most
egy elõkészítõ feladatot kínálunk számukra, ami – amellett, hogy önmagában is
elvégezhetõ – reményeink szerint megkönnyíti a korábbi feladvány megoldását.
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KI MÁSRA SZÁMÍTHATNÁNK, MINT EGYMÁSRA?

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

Rendelje meg saját használatra!

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

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