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A szülõk és az iskola kapcsolatának kérdései a rendszer-
változást követõen több kérdéskör mentén artikulálód-
tak. A nemzetközi és hazai mérések eredményeivel kap-
csolatban például gyakran került elõ a családi háttér ta-
nulói teljesítményeket befolyásoló szerepe, az iskola de-
mokratizálódásával összefüggésben pedig a tekintélyi vi-
szonyok átrendezõdése és a megnövekedett szülõi jogok.
Írásunkban a partnerség alakulásának összetett kérdé-
sét, továbbá néhány olyan aspektust járunk körül, amely-
ben a szülõk és az iskola érdekei a kapcsolatot uraló fe-
szültségek ellenére is találkoznak.

Partnerség, de hogyan?
A szülõk és az iskola együttmûködésének újragondo-

lása, a partnerség kialakítása a rendszerváltást követõ
periódus egyik nagy kihívását jelentette a magyar közok-
tatás számára. Feladatként jelentkezett egyrészt a hierar-
chikus viszonyrendszer kölcsönös viszonnyá alakítása
(Földes, 2000), másrészt az értékpluralista viszonyokhoz
és a különbözõ értékvilágú családokhoz való alkalmaz-
kodás (Földes, 2005). A régi beidegzõdések és mecha-
nizmusok megváltoztatása azonban nem könnyû, és sok
feszültséggel is jár, az alkalmazkodáshoz pedig minden
szereplõnek hosszú idõre van szüksége. Földes Petra a
család és az iskola viszonyában történt változásokkal ösz-
szefüggésben egy lényeges tényezõre hívja fel a figyelmet,
arra, hogy a tényleges partnerség kialakulását egyebek
mellett a minta hiánya hátráltatja. Vagyis olyan szerep-
lõknek kell(ene) partnerséget kialakítani, akiknek erre
nincsenek saját mintáik, emlékeik és tapasztalataik az
intézményes nevelés tekintélyi viszonyaira alapozott
kapcsolatrendszerbõl származnak (Földes, 2005). Ez a
megállapítás a folyamatot alakító szülõkre és pedagógu-
sokra is érvényes: mindegyikük egy tekintélyelvû, a hi-
vatali hatalmat megtestesítõ iskolához való alkalmazko-

dásra szocializálódott. Tapasztalataik egy olyan viszony-
rendszerre alapozott intézményes nevelés világából szár-
maztak, amelyben a szülõ dolga az intézmény elvárásai-
hoz való igazodás, az iskoláé pedig az elvárások megfo-
galmazása és foganatosítása volt. A partnerség azonban
más viszonyrendszert feltételez. Olyat, amelyben a
szülõ és a pedagógus egymás nevelõtársai, segítõi,
amelyben mindkét fél tudása-tapasztalata érvényes, a
közös gondolkodás pedig a mindenki számára elfogad-
ható megoldások irányába hat.

A partneri kapcsolat alapja a kölcsönös bizalom. A bi-
zalomépítés felelõse, kezdeményezõje, a bizalom építõ-
köveinek csiszolója optimális esetben a pedagógus, aki
képes a legkülönbözõbb emberekkel való kommunikáci-
óra, érzékeny és nyitott a sokféleségre, elfogadja, hogy a
sajátjától eltérõ érték- és normarendszer szerint is élhet-
nek emberek, velük is könnyedén alakít kapcsolatot és
talál közös hangot. A bizalmat építõ tanító a kezdetektõl
fontosnak tartja, hogy a szülõk ne idegenül, hanem egy-
re inkább otthonosan érezzék magukat az iskolában
(Kósáné, 2017). 

Az iskolák egy (kisebb) része számára a hasonló viszo-
nyulás természetes, azt azonban nem állíthatjuk, hogy ez
az attitûd meggyökeresedett volna. Az elmúlt évek azt
mutatták, hogy az iskola autoriter viszonyulásán sem
az idõsebb, sem a fiatalabb pedagógusgeneráció nem
tudott érdemben változtatni. Az utóbbiak részben azért,
mert a minta hiánya esetükben is érvényes: saját gyer-
mekkori élményeik nem egy szimmetrikus kapcsolatot
idéznek, amit csak megerõsítenek a munkahelyi szociali-
zációs folyamatban szerzett tapasztalataik. S jóllehet, a
fiatalabbak képzésében a családra vonatkozó ismeretek
már nagyobb súllyal és egyre inkább a partnerséget elõtér-
be helyezve jelennek meg, a pedagógusképzés nagy kihí-
vása, hogy miként készítsen fel a szülõkkel való kapcsolat
eleven megtapasztalására. Az elméleti felkészítés, a hely-

Podráczky Judit

A szülõk és az iskola
kapcsolatrendszere

Sorozatszerkesztõ: Hunyady Györgyné és M. Nádasi Mária
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zetgyakorlatok, a modellezés, az esetmegbeszélések segít-
hetik a felkészülést, de nem pótolják a szülõkkel történõ
kapcsolatba kerülés személyes tapasztalatát. Erre – jó
esetben – csak a képzés végén, a hallgatót fogadó iskolá-
ban szervezett összefüggõ gyakorlat idején kerülhet sor,
mert csak ez a képzési forma biztosít elegendõ idõt egy
olyan bizalmi kapcsolat kialakulásához, amelyben a szülõ
a jelen lévõ hallgatóhoz is gyermeke nevelõjeként viszo-
nyul. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy összefüggés fel-
tételezhetõ a pedagógusok szülõkhöz való viszonyulása és
a tanításban alkalmazott módszereik között. Tapasztala-
taink szerint azokban az intézményekben, ahol az autori-
ter viszonyuláson nem sikerül alapvetõen változtatni, ott
a tanulók egyéni szükségleteire fókuszáló, az aktív tanulói
részvételt hatékonyan biztosító pedagógiai módszerek is
kevésbé válnak a mindennapi gyakorlat részévé.

Bizonyára ezek a körülmények is hozzájárulnak ah-
hoz, hogy pályakezdõ pedagógusok a szülõkkel való kap-
csolat építését – korukra, tapasztalatlanságukra, kompe-
tenciahiány-érzésükre, valamint a szülõk pályakezdõk-
kel szembeni bizalmatlanságára hivatkozva – a legnehe-
zebb feladatok közé sorolják. 

Néhány éve egy projekt keretében1 a szülõi bevonódás
általunk összetettnek értelmezett kérdésköréhez igyekez-
tünk közelebb kerülni, ezért egyebek mellett olyan intéz-
ményeket kerestünk, amelyek e területen jó gyakorlatot
folytatnak. Lényeges tapasztalatként rögzítettük, hogy
bár az intézmények jellege, adottságai, területi elhelyez-
kedése és társadalmi összetétele is nagyon különbözõ
volt,2 a szülõkkel való kapcsolat alakítását illetõen min-
den intézményben hasonló alapelvek tárultak fel. Ezek a
következõk (F. Lassú, Perlusz és Marton, 2012):

– a szülõk elfogadása és szülõi kompetenciáik elisme-
rése,

– kölcsönösségre épülõ kommunikáció,
– pozitívumok keresése a gyermekben és a szülõkben,
– rugalmas alkalmazkodás.
A projektbe bekapcsolt intézmények mindegyikében

azonosítható volt az az alaphelyzet, hogy a szülõt a peda-
gógus a gyermeknevelésben kompetensnek tekinti.
Természetesnek veszi, hogy a szülõk sokfélék, mint
ahogy azt is, hogy a bizalom elnyerése elsõsorban a pe-
dagóguson múlik, annak kiépülése pedig egy folyamat,
amelyet kudarcok és megtorpanások is kísérhetnek. A
bizalmi kapcsolat alapja a kölcsönösségre épülõ kom-
munikáció, amelyben a szülõkre egyenrangú partner-
ként tekintenek. A kommunikációnak van helye, ideje,
vannak hozzá alkalmas helyi formák és körülmények. A
kapcsolatban meghatározó a pozitívumokra támaszko-
dás és a rugalmas alkalmazkodás, amely nemcsak egy-
oldalú igazodást vár el a szülõktõl, hanem kölcsönös iga-
zodásban és elvárásokban gondolkodik. Talán nem lé-
nyegtelen tapasztalat az sem, hogy ezekben az intézmé-
nyekben a kapcsolattartás formái jelentõsen különböz-
nek, azok között egy sincs olyan, amely mindenütt azo-
nos módon mûködne. A kapcsolattartás célszerû for-
máinak kialakítását a helyi adottságok és igények ve-
zérlik, s ezzel kapcsolatban az sem mellékes körülmény,
hogy a pedagógusok nem bántódnak meg, ha a szülõk
megszólítását célzó egy-egy programötlet vagy kezdemé-
nyezés nem vezet eredményre, hanem érdemben keresik
az okokat, és más megoldásokon gondolkodnak.

Egy szimbolikus jelentõségû
szülõi jog: 
a szabad iskolaválasztás

A tanszabadság alkotmányos joga alapján a 1993. évi
közoktatási törvény biztosította a nevelési-oktatási in-
tézmény szabad megválasztásának jogát, s ugyanez a jog-
szabály rögzítette a gyermekek, tanulók, szülõk és a köz-
oktatásban foglalkoztatottak jogait és kötelességeit.3 A
diákok és szülõk jogaival (vagy inkább azok mértékével)
a pedagógustársadalom egy része nem értett egyet. Külö-
nösen a szülõk jogait értékelték többen eltúlzottnak,
egyúttal professzionális szakértelmük megkérdõjelezése-
ként, így gyakran kerültek elõ a szülõk és a pedagógusok
kompetenciájának, kompetencia-határainak kérdései.

A szabad iskolaválasztás Berényi szerint a rendszervál-
tásból következõ megkérdõjelezhetetlen alapelvként fo-
galmazódott meg (Berényi, 2016), de talán akkor sem
túlzunk, ha azt mondjuk: a szabad iskolaválasztás a köz-
oktatás rendszerváltásának szimbólumává vált. Ebben
a kérdésben az oktatáspolitikusok, az oktatáskutatók, de
maguk a szereplõk (szülõk és pedagógusok) is egyetértet-
tek, pedig a hazaihoz hasonló univerzális (mindenkire
kiterjedõ és már az iskolakezdéskor érvényben lévõ)
szisztéma csak nagyon kevés országban létezik, az is-
kolarendszerek nagy hányadában nincs, vagy csak korlá-
tozottan (pl. csak a felsõ tagozatnak megfelelõ szinten)
van jelen a szabad iskolaválasztás (Kertesi és Kézdi,
2005a; Berényi, 2016). Az ezredfordulóig voltaképpen
fel sem merült a szabad iskolaválasztás bármiféle meg-
kérdõjelezése, annak ellenére sem, hogy az esélyegyen-
lõtlenség kérdésköre már a rendszerváltozást követõ né-
hány éven belül elõtérbe került. 

Ebbõl a helyzetbõl a 2000-es évek elején történik ér-
demi elmozdulás: sorra jelennek meg olyan publikációk,
amelyek közvetlenül vagy közvetve érintik a szabad is-
kolaválasztás negatív hatásait és hozzájárulását a tár-
sadalmi szempontból szegregált iskolák létrejöttéhez
(Berényi, 2016). 2001–2002-ben az Oktatási Jogok Biz-
tosának Hivatala megbízásából a Kurt Lewin Alapítvány
országos szociológiai vizsgálatot végzett, amely a szülõk
jogainak érvényesülését, a szülõk közoktatással kapcso-
latos kötelezettségeinek teljesítését, valamint a köteles-
ségszegések okait volt hivatott feltárni. A változatos
módszertannal lefolytatott kutatás a szabad iskolaválasz-
tásra, a szülõi érdekérvényesítésre és az önszervezõdés
területeire koncentrált. Az elemzés viszonyítási pontjait
a közoktatási törvény szülõi jogokra és kötelezettségekre
vonatkozó paragrafusai jelentették (Ligeti–Márton,
2002, 2003). Az eredmények közül ebben az írásban csak
a szabad iskolaválasztással kapcsolatos megállapításokat
foglaljuk össze. 

A kutatás megerõsítette, hogy a szabad iskolaválasz-
tás joga viszonylagos, vagyis a szülõk egyik csoportja va-
lóban választ, egy másik csoportjának ellenben a külsõ
társadalmi kényszerek jelölik ki a többnyire egyetlen le-
hetõséget. A választási lehetõséggel rendelkezõ szülõk
általában nem iskolát, hanem tanítót választanak, emel-
lett szempont még az iskolaválasztásban az intézmény „jó
híre”, amelyrõl a szülõk informális úton igyekeznek tájé-
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kozódni, továbbá – függetlenül a településtõl és az isko-
lázottságtól – szempont az iskolába járó romák aránya is.
„A szülõk túlnyomó többsége megkísérel gyermekének olyan
iskolát választani, ahol szerinte a megfelelõ oktatás-nevelés
zajlik, s a gyermeknek a lehetõ legjobb esélyei lesznek a foly-
tatásra. Az iskolaválasztás során azonban nemcsak racioná-
lis elemek dolgoznak a döntési mechanizmus hátterében, ha-
nem attitûdök is” (Ligeti–Márton, 2002; 44–45.) A szer-
zõpár szerint az iskolák egy részének érdeke, hogy a hát-
rányos helyzetû, fõleg roma családok lehetõség szerint
máshová írassák gyermekeiket, ezért maguk is sokat tesz-
nek a szegregációért. Jelzik azt is, hogy a szülõi jogok túl-
mutatnak az iskola világán, vagyis az iskola ebben az ér-
telemben csak leképezi a szociális-társadalmi problémá-
kat, különösen a hátrányos helyzettel és romasággal
együtt járó tényezõk megoldatlanságát és a társadalmi
méreteket öltõ elõítéleteket.

A szabad iskolaválasztás iskolai szegregációt erõsítõ
szerepe egy bõ évtizede más megközelítésben is elõke-
rült. Kertesi és Kézdi azt vizsgálta, hogy az iskolarend-
szer a szegregáció mechanizmusai révén miként járul
hozzá és erõsíti fel a társadalmi egyenlõtlenségeket.
Álláspontjuk szerint a szegregáció – más társadalmi me-
chanizmusok mellett – létrejöhet adminisztratív eszkö-
zök segítségével (pl. a fenntartó adminisztratív kezdemé-
nyezése nyomán), valamint felerõsödhet spontán mó-
don, amit nálunk a teljesen szabad iskolaválasztás tesz
lehetõvé (Kertesi és Kézdi, 2005a; 2005b). Közgazdasági
érvekre alapozott elemzésük alapján arra a megállapítás-
ra jutnak, hogy a szabad iskolaválasztás nálunk egy erõ-
sen szegregált egyensúlyi helyzethez vezet: „a középosz-
tálybeli családok a jobb iskolákba, a szegényebbek a rosszabb
iskolába járatják a gyermekeiket. A szelekció hátterében az
áll, hogy bár minden szereplõ ugyanazt akarja, a kezdeti álla-
pot egyenlõtlenségei (jövedelem, információk, társadalmi be-
ágyazottság és várakozások a szülõi oldalon; kezdeti minõség
és hírnév az iskolai oldalon) eltérõ mértékben korlátozzák a
különbözõ társadalmi hátterû szereplõket. A szabad iskola-
választás rendszere e szelektív mechanizmusokon és az okta-
tás minõségének polarizálódásán keresztül nagyítja fel az is-
kolák közötti társadalmi különbségeket” (Kertesi és Kézdi,
2005b; 477.). S csak néhány adalék a választás mértéké-
hez: egy, a szülõk és gyerekeik iskolaképének feltárását
célzó kutatás adatai szerint 2012-ben a megkérdezett
szülõk 91,8%-a választhatott iskolát gyermekének (ter-
mészetesen 4–8 évvel korábban, amikor gyermekük az
általános iskolát kezdte), és csak 8,2%-nak nem volt er-
re lehetõsége (a kutatás országos rétegzett mintával dol-
gozott a település jellege és a gyerek életkora szerint). A
nem választók „vagy objektív okokra hivatkoztak („úgyis
csak a körzetibe jelentkezhetett volna”, „nincs is több iskola a
faluban”), vagy szkeptikusak a választással („nem is akar-
tam választani, úgysem a gyerekeken múlik” ti. a sikeres isko-
lai pályafutás)” (Hunyadyné és M. Nádasi, 2014. 99.).

Egy friss kutatás a beiratkozásban megjelenõ szelekci-
ót, illetve a körzeti és nem körzeti iskolába beíratott gyer-
mekek közötti különbségeket vizsgálta egy nagyváros-
ban. A vizsgálatban részt vevõ gyerekek 48%-át a szülõk
nem körzetes iskolába íratták be. A körzetükbõl elván-
dorló gyermekek jellemzõen jobb családi háttérrel és fej-
lettségi mutatókkal rendelkeznek, az elvándorlás azon-
ban a legkülönbözõbb családi háttérváltozók mellett elõ-

fordul. „Az iskolák közötti különbségeket a körzetekben la-
kók eltérõ helyzetén túl leginkább az okozza, hogy azoknak az
iskoláknak a körzeteibõl, ahol a családok rosszabb helyzetben
vannak, elvándorolnak a jobb helyzetben levõ gyermekek. A
tagozatos osztályokat indító iskolák körzetébõl pedig a hátrá-
nyosabb helyzetû gyermekek vándorolnak el” (Hricsovinyi
és Józsa, 2018; 143.).

A települések iskoláira (lokális iskolarendszerekre)
irányuló kutatások (pl. Kertesi és Kézdi, 2014) és az ok-
tatási rendszerrõl készült három-négyévenkénti átfogó
elemzések (Medgyesi, 2006; Balázsi és Horváth, 2010;
Györgyi és Kõpatakiné, 2010) azt mutatják, hogy – bár a
szabad iskolaválasztás szegregációhoz való hozzájárulása
a közelmúltban egyre nagyobb szakmai és helyenként
közéleti nyilvánosságot is kapott – a köznevelés szerep-
lõinek nagyobb része (iskolaigazgatók, tanárok, szülõk)
helyesli a szabad iskolaválasztást (Lannert, 2012).
Ugyanezt az eredményt egy késõbbi közvélemény-kuta-
tás is megerõsítette. Érdekes, hogy míg ez a szülõi jog a
szereplõk oldaláról nem kérdõjelezõdik meg, oktatási
kérdésekbe a válaszolók – különösen a pedagógusok –
kevésbé adnának a szülõknek beleszólási jogot (Lannert
és Szekszárdi, 2015). Ugyancsak figyelemre méltó, hogy
ezt a jogot a közoktatás rendszerszintû átalakítása is szin-
te érintetlenül hagyta (Berényi, 2016).

Amiben egyetértés 
(érdekazonosság) mutatkozik

A szabad iskolaválasztással való széles körû egyetértés-
nek látszólag ellentmond, hogy a 2012. évi oktatási közvé-
lemény-kutatás adatai szerint „a lakosság és a pedagógusok
többsége is elutasítja a szegregáló megoldásokat, és úgy gondol-
ják, hogy a cigány gyerekeket a nem cigány gyerekkel együtt,
egy iskolában és közös foglalkozások formájában kell nevelni”
(Lannert, 2012; 29–30). Hasonló a felnõttek vélekedése
a sajátos nevelési igényû gyerekekkel kapcsolatban is. A
gyakorlat azonban azt mutatja, hogy a véleményekben
kifejezett integrációpártiság és a tettek szétválnak egy-
mástól. Hosszú évek óta rendre megtörténik, hogy a
„problémások” (Berényi, 2008) vagy „rászorulók” kü-
lön intézménybe, vagy az iskolán belül létrehozott fej-
lesztõ osztályba kerülnek (Bajomi et al, 2006; Berényi
et al, 2008). Elõfordul, hogy az integrációt a pedagógu-
sok és/vagy a szülõk nem fogadják el. Ilyen esetben
alapvetõen két megoldás jön számításba: 1. az integráci-
ót elutasító szülõ(k) más iskolába viszi(k) a gyereke(ike)t
(Imre, 2006), illetve 2. a szülõk vagy a pedagógusok – a
másik fél hathatós háttértámogatásával vagy közösen
– olyan helyzetet teremtenek, amelynek következté-
ben a problémásnak ítélt gyereknek kell távoznia. 

A szülõk és az iskola között nem csak a szabad iskola-
választással, egyúttal a romák/problémások szegregálásá-
val kapcsolatos jogszabályi háttérrel és megoldásmódok-
kal kapcsolatban mutatkozik egyetértés. Hasonlóak az
álláspontok a délután 4-ig kötelezõen kiterjesztett iskola
bevezetésével kapcsolatban is. A 2011. évi köznevelési
törvény 27. § (2) bekezdés rendelkezése szerint az általá-
nos iskolában a nevelést-oktatást a délelõtti és délutáni
tanítási idõszakban oly módon kell megszervezni, hogy a
foglalkozások legalább tizenhat óráig tartsanak. E ren-
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delkezést puhítja a hivatkozott jogszabály tanulói köte-
lezettségek teljesítésére vonatkozó 55. § (1) bekezdése,
ami lehetõvé teszi, hogy az igazgató a tizenhat óra elõtt
megszervezett egyéb foglalkozás alól a szülõ kérelmére
felmentheti a tanulót. A délután 4-ig kiterjesztett isko-
la bevezetésének elsõ tapasztalataira irányuló kutatás
(Imre et al, 2015) alapján a rendelkezést sem az isko-
lák, sem a szülõk nem fogadták kedvezõen. A szülõk
meggyõzésével kapcsolatban az iskolák – a szülõk tár-
sadalmi helyzetétõl függõen – más-más hozzáállást ta-
núsítottak. „Azokban az iskolákban, ahol nem gond a ta-
nulólétszám biztosítása, és nincs komoly eredményességi
probléma sem, kevésbé igyekeztek meggyõzni a szülõket a bent
tartózkodás elõnyeirõl. Inkább ott fektettek erre súlyt, ahol
érezték a dolog jelentõségét: a kevésbé jól tanuló és kevésbé
kedvezõ körülmények között élõ gyerekek esetében. Ugyanak-
kor ott, ahol esetleg még nagyobb jelentõsége lehetett volna a
bent maradásnak, a legproblémásabb és leghátrányosabb
helyzetû gyerekek körében, nem szorgalmazták a bent mara-
dást. Ilyenformán, bár a szülõk elvben döntéshelyzetben vol-
tak a szabályozás kiskapujának jóvoltából, ezt a döntési lehe-
tõséget jellemzõen az iskola közvetítésével tudták volna kiak-
názni, amit nem minden iskola teremtett meg a számukra.
Látható módon ez is jelentõs részben hozzájárult ahhoz a
tényhez, hogy a délutáni iskolázás lehetõségei az általunk
vizsgált iskolákban a leghátrányosabb helyzetû gyerekek je-
lentõs részét nem érték el” (Imre ez al, 2015; 189). A „ránk
bízott idõ” felelõsségérõl és lehetõségérõl lásd Kereszty
Zsuzsa írását a januári számban (Kereszty, 2018).

Mi jelentene elõrelépést?
A további társadalmi szétszakadás megakadályozása

szempontjából megkerülhetetlennek látszik az iskola-
választás jelen gyakorlatának, illetve az iskolakörze-
tekkel kapcsolatos szabályozásnak az újragondolása.
A szegregáció hosszabb távú és súlyos társadalmi-gazda-
sági következményeire számos kutató felhívja a figyel-
met (pl. Csapó, 2003; Kertesi és Kézdi, 2005b; Berényi,
2016; Hricsovinyi és Józsa, 2018). 

A család és iskola kapcsolatának pozitív irányú és tar-
tós befolyásolása szempontjából alapvetõ a szülõk-
kel/családokkal kapcsolatos attitûd megváltozása,
amelynek kiindulópontjait nem az áthárítás és a rizikó-
faktorok hangsúlyozása, hanem az érdekazonosság tuda-
tosítása, a család erõsségei és védõfaktorai jelentik. Va-
lódi partnerség csak akkor (és ott) tud kialakulni, ami-
kor (és ahol) felmerül a kapcsolat újrafogalmazásának
szükségessége. 
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inak megismerése, valamint a feszültségek, konfliktusok okainak és kezelési
módjainak feltárására irányuló szélesebb körû kutatás megalapozása volt.

2 A projektbe bevont intézmények sokféleségét talán érzékelteti, ha itt megje-
gyezzük: találtunk jó gyakorlatot tanyavilágban mûködõ óvodában, egységes
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A kérdések, feladatok, problémák tervezése – különösen
az új tananyag önálló tanulói feldolgozásához – viszony-
lag új kérdéskör a pedagógiában. A programozott tanítás
különösen jól rávilágított a gondos, hézagmentesen egy-
másra épített feladattervezés szükségességére (Kiss Á.),
akárcsak a feladatrendszeres tanulás (Kelemen L., Lénárd
F.). Jó kérdést feltenni, jó feladatot adni, jó problémát
felvetni nehéz pedagógiai feladat. Sajnálatos, hogy alig
találunk használható szakirodalmat a feladattervezés-
hez, -szerkesztéshez. (Magam akkor kezdtem ilyen tár-
gyú cikkek írásához, amikor tapasztaltam, hogy a hallga-
tóknak nem tudok szakirodalmat adni.) 

A tanári kérdések problémakörének egész kötetet
szentelt Nagy Ferenc (A tanárok kérdéskultúrája, 1976.).
Fõbb megállapításait ma is érdemes szemügyre vennünk.
A vizsgálatból elõször is kitûnik, hogy a tanárok igen
nagyszámú kérdést tesznek fel egy-egy tanítási órán, ezek
száma a jegyzõkönyvezett tanítási órákon 14 és 177 kö-
zött volt. Egy órán átlagosan 77,2 kérdés hangzott el. Ér-
demes megemlíteni, hogy Lénárd Ferenc és Barabás Klá-
ra 1957-ben végzett vizsgálatában a feltett kérdések szá-
ma ennek csupán fele, 36 volt. A kérdések nagy számát
azonban már õk is veszélyesnek tartották, mert azáltal a
tanítási óra elaprózódik, mozaikszerûvé válik, a tananyag
szétesik. A kérdések alig 5%-a tekinthetõ komplexnek,
amely a feladat- és problémamegoldás minél teljesebb
folyamatát, minél több fázisát venné igénybe és gyako-
roltatná. 

Súlyos problémát jelez, hogy a tanári kérdések 91%-át
(!) a pedagógusok nem tervezik meg, hanem az órán imp-
rovizálják. Így azután a kérdések nagy része hibás, sok az
üres kérdés, az eldöntendõ kérdés stb. Gyakori, hogy
rossz kérdésre a tanár elkezdi és a túlirányított tanuló
csak befejezi a választ. Szintén gyakori, hogy a pontatlan
tanítói kérdésre adott tanulói választ a nem erre gondol-
tam értékeléssel hárítja el. További probléma, hogy a kér-
dések legfeljebb 30%-a hozható összefüggésbe a gondol-
kodással, s mindössze 20%-uk bír gondolkodásfejlesztõ
hatással. Lényegében nem jobb a feladatok minõsége
sem. Egyébként nehéz is elkülöníteni a kérdést, a felada-
tot és a problémát. Ezek ugyanis a gyerek számára egy-
aránt tennivalót jelentenek. A kérdést és a feladatot
gyakran csak a szóhasználat különbözteti meg. Például:
Mennyi 4+3? vagy Mondd meg, mennyi 4+3! Azt pedig,
hogy egy kérdés vagy feladat egyúttal probléma is-e, nem kül-

sõ sajátosság dönti el, hanem csakis a választ adó személyes
viszonya a kérdéshez, a feladathoz. 

Néhány szempontot fogalmazok meg a jó kérdés (fel-
adat, probléma) megtervezéséhez. Elõször is, általános
tapasztalat, hogy a pedagógusok kérdéseiket megszokott
formában, mondhatni egyéni stílusban fogalmazzák meg.
A tanuló megszokja a kérdezés módját, s hozzátanulja az
elvárt választ. Sok korábbi szakfelügyelõi felmérés adata-
it fogadták hitetlenkedve tanítók, elõzõleg meg voltak
gyõzõdve arról, hogy tanulóik az adott kérdésre jól tud-
ják a választ. A váratlan rossz eredmény azzal magyaráz-
ható, hogy a szokatlan, újszerû formában (akárcsak más
szórenddel) elhangzó kérdésre már nem tudják a tanu-
lók a választ. Ez a tapasztalat nagyon régi. Wertheimer
például Az alkotó gondolkodás címû munkájában leírta,
hogy a tanulók sok mindent tudnak a trapézról, ha az
„rendesen áll” – ahogyan a tanulók mondják –, azaz alap-
helyzetben van. Ám ha az egyik csúcsánál fogva felfüg-
gesztik, már fel sem ismerik a síkidomot. Ezt a jelenséget
nyelvünk a „csak a kályhától tud táncolni” fordulattal
fejezi ki. A válaszadás merevségének megelõzésére a kérdé-
seket variáltan kell feltenni. Ez a legegyszerûbb feladat ese-
tében is lehetséges. Ami a síkidomokat illeti, változato-
san kell megjeleníteni, nem lehetnek minden ábrán alap-
helyzetben.

Néhány példa az elõbb említett 4+3 esetre:
Melyik szám 4 és 3 összege?
Növeld a 4-t 3-mal! Növeld a 3-at 4-gyel!
Melyik szám lesz az összeg, ha a tagok 4 és 3?
A 4-et 3-mal növelem. Melyik számot kapom?
Összegezd a 4-t és a 3-at! Összegezd a 3-at és a 4-et!
Melyik szám nagyobb a 4-nél 3-mal?
Melyik szám nagyobb 3-nál 4-gyel? Stb.
Itt tíz példát soroltunk fel, de számuk még szaporítható.
Hogy a tanítási óra ne váljék atomisztikussá, s növe-

kedjék a tanulási hatás, érdemes komplex feladatokat, fel-
adatsorokat tervezni. Sajnos a feladatlapok és a munkafü-
zetek gyakorta adnak a pedagógusoknak rossz mintát a
csupán egy-két feladatból álló „feladatsorokkal”. Kívá-
natos, hogy a kérdés- vagy feladatsor legalább hat-nyolc,
de inkább tíz-tizenkét elembõl álljon. Az elsõ feladat
megoldása általában arra szolgál, hogy ellenõrizzük, tisz-
tában vannak-e a tanulók a tennivalójukkal. A követke-
zõ két-három kérdés szolgálhatja azokat a tanulókat,

Demeter Katalin Pszichológia 
a tanítási órán (17.)
Kérdés, feladat, probléma és tervezésük
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akik nem tudják a megoldást. Ha az önálló tanulói mun-
kát és a kollektív értékelést váltogatjuk, akkor komoly
tanulási lehetõséget biztosítunk a hibásan dolgozó tanu-
lóknak, miközben a jóknak is alkalmat adunk az érdemi
munkára. A további feladatok a tanultak gyakorlását
szolgálják. Nem születhet tanulási hatás, ha a feladatsor
két-három elembõl áll csupán. 

A nagyszámú elembõl álló feladatok jól szolgálják a
differenciált képességfejlesztést is. Ha például a mondatvé-
gi írásjel megállapítását tíz mondaton akarjuk gyakorol-
tatni, akkor nem szabad csak tíz mondatot adnunk a ta-
nulóknak. Így ugyanis csak lefelé tudnak differenciálód-
ni. Adjunk húsz mondatot a következõ instrukcióval:
Mindenki oldja meg az elsõ tíz mondatot, aki elkészült, dol-
gozhat tovább. A visszajelzést az alapfeladathoz igazítjuk,
nem a húsz elemhez: Kinek van 10 vagy annál több, kilenc,
nyolc stb. helyes megoldása? Kedvezõ hatású, hogy a tanu-
lók felfelé differenciálódhatnak anélkül, hogy diszkrimi-
nálnánk õket.

A kérdés, a feladat, a probléma csak a várható tanulói
válasszal együtt szemlélhetõ. Egy kérdés magában még jó
lehet, de ha mereven egyetlen választ várunk el, hibássá
válhat. F. Gy.-né tanító például Benedek Elek Pityi Palkó
címû meséjét olvastatta a tanulókkal, amely így kezdõ-
dött: „Pityi Palkó az utcán csavargott, csak enni meg hálni
járt haza.” A tanító elsõ kérdése az volt, hogy mit csinált
otthon Palkó. A tanulók ilyen válaszokat adtak: „Nem
csinált semmit.” „Nem dolgozott.” „Nem segített semmit

sem.” Stb. A tanító ezeket a válaszokat hibásnak ítélte,
szerinte a helyes válasz ez lett volna: hogy „csak enni meg
hálni járt haza.” Betû szerint valóban ez lenne a jó válasz,
de most nem szövegtanulásról, hanem szövegértésrõl
van szó. 

Csupán négy szempontot fogalmaztam meg a kérdé-
sek tervezéséhez. A feladatok nyelvi megkomponálásá-
nak legfontosabb szabályát már megadtuk egy korábbi
írásunkban (Demeter–Szegfû, 2018. 3., 13–14.). Termé-
szetesen még igen sok feltétellel kellene bõségesen fog-
lalkozni. A probléma az, hogy a 45 perces tanítási órákra
jó feladatokkal felkészülnünk tanóránként 60 percnyi
munkát jelentene. Ez megoldhatatlan. Az egyik pedagó-
giajegyzet szerint „A probléma akkor kap megnyugtató
megoldást, ha majd központi úton elkészített programo-
zott feladatlapok vagy akár programozott tankönyvek
állnak rendelkezésre, s a nevelõnek nem a programok ösz-
szeállításán … kell fáradozniuk, hanem azok minél hatéko-
nyabb alkalmazásán.” (Kiemelés tõlem – D. K.)

Ön tudta? Honla-
punkról is elérhetõ
Einhorn Ágnes: Fel-

adatkönyv címû felsõoktatási tankönyve (Eszterházy
Károly Egyetem, Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet
2017.). www.tanitonline.hu › Könyvtár › Gyakorlat,
módszertan › Módszertanról általában (A szerk.)

! ! !

Az Apor Vilmos Katolikus Fõiskola
továbbképzési kínálata

Jelentkezési határidõ:
2018. június 30.

A képzés helyszíne: 
Budapest és/vagy Vác

Elérhetõségeink:
http://avkf.hu

felnottkepzes@avkf.hu
+36-27-511-140

+36-27-511-150 (420; 421)

PPeeddaaggóógguuss--sszzaakkvviizzssggáárraa  ffeellkkéésszzííttõõ
sszzaakkiirráánnyyúú  ttoovváábbbbkkééppzzéésseeiinnkkeett  aa  kköövveett--
kkeezzõõ  sszzaakktteerrüülleetteekkeenn  hhiirrddeettjjüükk::
– Drámapedagógia
– Fejlesztõ, differenciáló pedagógia 
– Gyakorlatvezetõ, mentorpedagógus az

iskoláskor elõtti nevelés és gondozás in-
tézményeiben 

– Gyermektánc az óvodában, iskolában
– Hagyományismeret
– Pedagógus szakvizsga (választható isme-

retkör: tehetséggondozás, tehetségfej-
lesztés)

– Vezetõ óvodapedagógus

SSzzaakkiirráánnyyúú  ttoovváábbbbkkééppzzéésseeiinnkk::
– Drámapedagógia
– Kézmûves, hagyományismeret oktató
– Népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, hagyományismeret

oktató
– Óvodapedagógus alapképzési szak – nemzetiségi német óvo-

dapedagógus szakirány
– Óvodáskori magyar-angol kétnyelvûség
– Tanító alapképzési szak – nemzetiségi német tanító szakirány
– Zeneóvodai foglalkozások vezetése

TTaannííttóókk  sszzáámmáárraa  kkiieeggéésszzííttõõ  mmûûvveellttssééggtteerrüülleettii  kkééppzzéésseekk::
– angol nyelv; ének-zene; ember- és társadalomismeret (hon-

és népismeret); informatika; magyar nyelv és irodalom; ma-
tematika; természetismeret; testnevelés; vizuális nevelés.

! ! !
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Szemléletünk változásának, módszertani kultúránk gaz-
dagításának és korszerûsítésének egyik fontos jele, ha fi-
gyelmünket nem kizárólag a magyar és matematika tan-
tárgy tanításának szenteljük. Annak érzékeltetésére,
hogy milyen mértékben és milyen okokból értékelõdött
fel a 21. század iskolájában az ún. készségtárgyak szerepe,
talán elegendõ Gyarmathy Éva szavait idéznünk: „A ta-
nulási zavarok gyakoribbá válását egyértelmûen a külsõ ha-
tásoknak a korábbitól való jelentõs eltérése okozza. A kisgye-
rekek több, a tudást és intelligenciát fejlesztõ ingerhez juthat-
nak, viszont jelentõsen kevesebb az idegrendszer érését támo-
gató szenzomotoros aktivitás. Így bár több lett a nagyon okos
és intellektuálisan kiemelkedõ fejlõdést mutató kisgyerek,
ugyanannyival több lett a tanulási zavarokkal küzdõ kisdiák
is.” (Tanulás és harmónia, Tanító 2017. április)

A vizuális kultúra tanításának módszertanával foglal-
kozó sorozatunkat abban a reményben adjuk közre, hogy
kollégáink közül mind többen ébrednek rá a téma jelen-
tõségére. (A szerk.)

* * *

„Minden egészséges emberben megvan az a mélyen rejlõ
képesség, hogy alkotó energiáit kibontakoztassa, ha munkáját
belülrõl igenli. Minden emberben megvan az eredendõ képes-
ség az érzéki élmények befogadására, és minden ember érzé-
keny a hangokra, színekre, tapintási és térhatásokra stb. 

Ez azt jelenti, hogy természeténél fogva minden ember él-
vezheti az érzéki élmények minden örömét; jelenti továbbá
azt is, hogy minden egészséges emberbõl aktív zenész, szob-
rász, építész stb. válhatik, éppúgy, ahogy beszéd közben
»szónok« lesz: vagyis élményeinek minden anyagban formát
tud adni.” (Kepes György)

A hazai vizuális nevelés máig korszerû hagyománya
Moholy-Nagy László, Kepes György és Breuer Marcel, a
német Bauhaus iparmûvészeti és építészeti fõiskola szel-
lemét meghatározó magyar alkotók öröksége, amelynek
középpontjában a vizuális nyelv kreatív használata áll.
Ahogyan Kodály a zenei tehetség alapjait minden gyer-
meknél felfedezi, úgy látja Moholy-Nagy az alkotás lehe-
tõségét a képekkel való közlésben – minden ember szá-
mára. A technikai képalkotó eljárások részei a képzõmû-

vészet alkotói lehetõségeinek. Moholy-Nagy László már
az 1910-es években alkalmazott fototechnikai eljáráso-
kat (1979). A film, az elektronikus képalkotó eljárások
(videó), ezen belül a digitális technika hasonlóan integ-
rálódott a képzõmûvészek alkotói repertoárjába. Ma már
természetesnek számít, ha egy tárlaton videót, számító-
gépes animációt, filmet látunk. A technikai képalkotás
elterjedése, hétköznapivá válása eredményeként a pro-
fesszionális tartalomközlõk mellett megjelenhettek az
igen népszerû amatõrök is. A hálózati megosztás révén
jelenleg bárki létrehozhat és közzétehet adatokat, képez-
het adatbázisokat: szövegbõl, hangból, álló- és mozgó-
képbõl egyaránt. Szintén a digitalizációs folyamatok
eredménye olyan hibrid eszközök megszületése
(okostelefon, tablet), amelyek által a kommunikációs és
alkotási-önkifejezési lehetõségek kiegészültek, megvál-
toztak. Ezek a jelenségek, lehetõségek, eszközök szüksé-
gessé teszik a vizuális területen folyó oktató-nevelõ mun-
ka, a tanítás/tanulás egészének átgondolását is. 

Iparmûvész és építész-tervezõképzésünkben él a há-
rom mester szelleme, de helye van a közoktatásban is.
Különösen fontos Moholy-Nagy László számos mûben
kifejtett, ma is korszerû mûvészetpedagógiája. „Az anyag-
tól az építészetig” (1968), „Festészet, fényképészet, film”
(1978, „Látás mozgásban” (1996) – már a címek is jelzik,
mennyire korszerû az irány, amelyet mutat: a kortárs té-
mákat korszerû anyagokkal és technikákkal kísérletezve
lehet a legjobban kifejezni, s ezek természetesen társít-
hatók a hagyományos alkotó módszerekkel. A képeket
és tárgyakat élethelyzetek megoldására, indulatok és
gondolatok érzékletes és inspiráló kifejezésére kell hasz-
nálnunk az iskolában éppúgy, mint majd a munka vilá-
gában vagy a mindennapi életben. Mûvészi alkotómun-
kájuk bizonyíték arra is, hogy a hagyományos és géppel
segített képalkotás egyenértékû: a fotó és a film, illetve
ma már a multimédia és intermédia a mindennapi élet-
ben használt képi nyelv részévé vált. 

Tantárgyunk lényegét tekintve integratív, bár oktatá-
sában szeretnénk megõrizni a vizuális kompetenciára fó-
kuszáló programot. Kepes György „A világ új képe a tudo-
mányban és a mûvészetben” (1979) címû munkája mutat-
ja, hogy a fotóval, filmmel, digitális modellel és szimulá-

Kárpáti Andrea

Moholy-Nagy Vizuális Modulok:
szabadság és sokszínûség
a vizuális nevelésben
„Moholy-Nagy Vizuális Modulok 
– a 21. század képi nyelvének tanítása” cikksorozat, 1.
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cióval gazdagított tudományos vizualizáció és az info-
grafika tananyagba építésével a vizuális kultúra utat ta-
lálhat a természettudományok és a humán tudományok,
társmûvészetek felé is. Az MTA Tantárgypedagógiai Ku-
tatási Programja keretében az MTA–ELTE Vizuális Kul-
túra Szakmódszertani Kutatócsoportja négy „Moholy-
Nagy modult” – a mester gondolatait kortárs neveléstu-
dományi eredményekkel ötvözõ képzési programot –
dolgozott ki, amelyek iskolai kipróbálása 26 tanulócso-
portban 2016 szeptemberében elkezdõdött. A modulok
alapoznak az elmúlt évtizedek képességkutatásaira, és
teret engednek a gyerekközösség és oktatója, az iskola és
a település sajátos hagyományai, igényei megjelenítésére
is. Elképzeléseink szerint a modulok választhatók lenné-
nek, alkalmazkodva a település (vizuális) kultúrájához
és az iskola lehetõségeihez, a tanulók vágyaihoz és a ta-
nár habitusához. A négy vizuális nevelési témakör, ame-
lyet moduljaink megjelenítenek:

1. Vizuális kommunikáció hagyományos és digitális képi
eszközökkel az 1–8. osztályban. Képi üzenetek készítése,
fogadása, megértése, elemzése, biztonságos eligazodás a
képi jelek világában. Empatikus, érzékletes, érthetõ vi-
zuális nyelvhaszálat.

2. Vizuális médiakultúra: a médiakompetencia és infor-
matikai kompetencia integrált fejlesztése az 1–10. osz-
tályban. Képekkel megjeleníthetõ médiaüzenetek készí-
tése és olvasása: fotó, animáció, grafika, tipografált szö-
veg, kommentált képsorozat, blog, vlog.

3. Környezetkultúra és tárgykultúra, közösségi tervezés
és konstruálás az 5–10. osztályban. Az otthonosság érze-
tének elérése az anyagi világban, a technikai környezet-
ben, a készítés, munka megtapasztalása, egyéni, társa-
dalmi, környezeti problémák iránti érzékenység: a
designer szerepmodellje.

4. A kortárs vizuális mûvészet tanítása és felhasználása az
alkotási folyamatban a 7–12. osztályban. A kor egyéni,
társadalmi, környezeti problémáinak átélése, megvitatá-
sa alkotással és kortárs mûvek elemzésével – a korszel-
lem átélése és megjelenítése. 

A Moholy-Nagy Vizuális Modulok lefelé és felfelé to-
vább építhetõk, és a módszertani elvek mentén, a fejlõ-
désvizsgálatok eredményeire építve további modulokkal
bõvíthetõk. Közös jellemzõjük, hogy a hagyományos
technikák és mûfajok mellett a kortárs vizuális kultúrá-
hoz hasonlóan integrálják a digitális, illetve multi-
mediális képalkotási lehetõségeket is. Az egyes tanévek
tananyagának mintegy felét kitevõ modulprogramok
egyenként, vagy kombinálva, a NAT egyéb tartalmaival
kiegészítve is használhatók, a moduláris tervezés teret
enged a gyerekközösségek és a pedagógusok, az iskola és
a település sajátos hagyományainak, igényeinek megje-
lenítésére. 

Az elsõ kutatási évben, 2017-ben elkészültek a peda-
gógiai programok és a négy tanévet áttekintõ, vázlatos
tanítási-tanulási program tervek is. Az 1., 5. és 9. osztá-
lyos tananyagokat részletesen kidolgoztuk. Ezek mind
letölthetõk a honlapunkról a kutatásról beszámoló cik-
kekkel, elõadásokkal együtt.1 Most, kutatásunk második
évében, a 2017/18-as tanévben a 2., 6. és 10. osztályok
számára adunk kipróbált ötleteket a képi kommuniká-
ció, a vizuális média, a környezetkultúra és a kortárs kép-
zõmûvészet tanításához. Négy modulunk választási le-

hetõséget kínál az egy-egy területen elmélyedni kívánó
tanítónak és rajztanárnak, de arra is alkalmas, hogy a
modulok részleteinek összeillesztésével fejlesszen négy
fontos vizuális képességterületet.

Moholy-Nagy László és mûvész-pedagógus társainak
pedagógiai munkássága arra inspirál, hogy a kísérlete-
zésnek, játéknak, közösségi alkotásnak és probléma-
megoldásnak bõséges teret engedve mûködjön együtt
pedagógus és tanítvány a rajzórán és a mûvészetpedagó-
gia iskolán belüli és kívüli tanulási színterein. Kéziköny-
veink bemutatják, hogyan válhat a vizuális nevelés tere-
pévé egy séta a településen vagy egy kirándulás, hogyan
alkalmazhatók a múzeumi tanulás módszerei, hogyan
szervezhetõ meg egy mûvészetközpontú, de más tantár-
gyak anyagára is építõ kreatív projekt. Pedagógiai prog-
ramunk fontos célja, hogy a térszemlélet és a digitális
képalkotás (fotó és film, infografika és kiadványtervezés)
alapjainak integrálásával gazdagítsa a Vizuális kultúra
tantárgy pedagógiáját, s egyben hidat képezzen a Mate-
matika, Informatika, Mozgóképkultúra és médiaismeret
tantárgyak felé.

Az 1–4. osztályok számára egyelõre az 1., Vizuális kom-
munikáció címû modulunkban tervezünk tananyagokat,
de reméljük, csatlakoznak majd hozzánk olyan tanítók
is, akik a média, a környezetkultúra és a kortárs képzõ-
mûvészet témáiban szívesen fejlesztenének innovatív
tananyagokat. Vizuális kommunikáció modulunk kidol-
gozója az alsó tagozaton Sándor Zsuzsanna ny. egyetemi
docens, az Eszterházy Károly Egyetem sárospataki
Comenius Campusán évtizedekig végezte, vezette a ta-
nítók rajzpedagógiai képzését. Ebben a cikksorozatban
részletesen bemutatja majd a modult, most csak a prog-
ram alapelveibõl idézek fel néhányat. A program legfon-
tosabb célja, hogy a képi közlésmódok megismerésével
a kisiskolások biztonságosan eligazodjanak a kommu-
nikációs folyamatok világában. Megértsék, milyen cél-
lal mit mond a sokféle kép, amelyekkel fõleg digitális for-
mában találkoznak, és felismerjék, ha befolyásolni sze-
retnék õket. A pedagógiai program, amelynek 1. osztá-
lyos kézikönyve és képes tanítási-tanulási programjai
már letölthetõk weboldalunkról2, érzékennyé tesz a vizu-
ális kommunikáció legfontosabb témái, az egyéni, társa-
dalmi, környezeti problémák iránt. Erõsíti a kezdemé-
nyezõ és együttmûködõ készséget, és különféle média-
mûfajok kipróbálásával segít átélni a képi kommuniká-
torok kortárs szerepeit.

A vizuális kommunikációt mint központi témakört
azért tartjuk az iskolába lépõ korosztály rajztanításá-
ban különösen fontosnak, mert sok száz óvodás és kis-
iskolás gyermek körében végzett vizsgálataink alapján
kijelenthetõ: a 6–10 évesek „gyermekrajz-fejlõdése” a
könnyû és gyakori képkészítés korában alapjaiban
megváltozott. A klasszikus, lineáris fejlõdési modell,
amely szerint a gyermek alkotó kiskamasz koráig, a
11–12. életévig folyamatosan tökéletesíti technikai ké-
pességeit és bõvíti formarepertoárját, de ekkor elveszíti
érdeklõdését, és többé már sohasem fordul a képi nyelv-
hez, immár nem érvényes. A 21. században a digitális
képek közhasznúvá váltak, és újra elsõdleges közlõ
nyelv lett a képi kifejezés, a médium változik, de a vizu-
ális kommunikáció még a fiatal felnõtt életében is fontos
marad. A géppel segített képalkotás nem szorítja ki, mert
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sohasem pótolhatja a kéz munkáját, a rajzot, plasztikát,
tárgykészítést. Éppen ellenkezõleg: a hagyományos és
digitális képi kifejezés egymást erõsíti: a fényképezés-
nél használt beállítások, hatások megjelennek a rajzok-
ban, a rajzórán tanult érdekes színhatást, motívumot,
komponálási módot jól fel lehet használni egy szöveggel
kiegészített Instagram fotón, saját honlapon, vagy
Facebook albumba rendezett képsoron. 

A gyerekrajzokra ebben a korban a médium van a leg-
nagyobb hatással. Ha a vastag, hengeres, széles sávos
nyomot hagyó, puhán kenõdõ zsírkrétához szokott kis-
gyermek kezébe kemény, tûhegyû, könnyen törõ és haj-
szálvékony nyomot hagyó színes ceruzát adunk, megvál-
tozik rajzolási technikája és persze a rajz minõsége is. A
különféle anyagokkal és technikákkal végzett ábrázolási
kísérletek eredményeit sokáig nem különítették el egy-
mástól. Azt feltételezték, hogy a világról szerzett tapasz-
talatok azonos pontosságú tükrei, a képi gondolkodás le-
nyomatai mind. Ha ez így lenne, vajon melyik emberáb-
ra tükrözi hívebben a gyermek tudását a testrõl és annak
részeirõl: a pár vonalas, egyszerû fej-láb séma, vagy a pon-
tosan összeillesztett, nyakkal, végtagokkal ellátott, mert
elõre gyártott elemekbõl összeállított mozaik? Esetleg
rajzzal kiegészített fotó, amelyen csillagos királylány-pa-
lástot visel a fõszereplõ, és a ruha plasztikusan követi a
test körvonalát? A fejlõdési korszakok mindkét médi-
umban hasonlóak, de a fejlõdés üteme médiumonként
eltérõ lehet.

Az eltérés egyik oka az, hogy a különféle anyagok és
technikák eltérõ képalkotó programot hívnak elõ.
Más sorrendben készülnek el a képelemek, ha sík felület-
re helyezzük, vagy ha térbe építjük fel az alakot. Hason-
lóan fontos szerepe van a képfelület méretének, színé-
nek és formájának is. Az alsó képszéllel párhuzamosan
meghúzott alapvonalra sorakoztatott figurák kompozíci-
ós sémája könnyen megtörhetõ, ha a tanító kerek, ovális
vagy szabálytalan alakú papírt ad kézbe. Ha megváltoz-
nak a viszonyítási keretek, máshol lesz a ,,fenn” és a
,,lenn”, új elrendezési módot kell találni, hiszen a kimun-
kált, ezerszer alkalmazott megoldás már nem mûködik.
Hasonlóképpen fontos, milyen az elsõ jel, ami a képfelü-
letre kerül. Ha óriásira sikerül a fej, biztosan túl kicsi lesz
a test, hiszen fekvõ, elhajló alakot a kisgyermek magától
még nem ábrázol. Ha viszont az arc oldalára helyezzük a
szemeket, igénye támad rá, hogy ezt a furcsa látványt va-
lóságos helyzetbe ágyazza: úgy egészíti ki a képet, hogy
hátán fekvõ vagy nyakát elcsavaró alak kerekedjen ki
belõle. 

Különbséget kell tehát tennünk a tárgyról való tudás
és ábrázolni tudás között. Egészen más teljesítmény vár-
ható a szabad rajzolás és az elõírt feladat megoldása ese-
tén. A jó feladat emeli a rajzi szintet, a korlátozó téma-
megjelölés pedig csak a képességek kis részét aktivi-
zálja. Ha vannak mintaképek, a felnõtt világban nagyra
értékelt, a realizmus törvényeinek engedelmeskedõ al-
kotás lehet az eredmény. Már a 3–4 éves gyermekeket is
be lehet tanítani arra, hogy diktálás után bonyolult figu-
rákat lerajzoljanak, de ha ismét szabadon alkotnak,
visszatérnek a korábbi, egyszerûbb, de számukra szebb és
hatásosabb megoldásaikhoz. A gyermekrajzok elemzé-
sekor tehát érdemes mindig alaposan megismerni az al-
kotó szándékát. ,,Egy” embert vagy meghatározott sze-

mélyt, ,,egy tájat” vagy a látott táj ihlette gondolatot
akar-e kifejezni? Mi az, ami szerinte elfogadható ábrázo-
lás? Az alkotás körülményei is fontosak lehetnek: a hi-
teles rajzelemzéshez a rendelkezésre álló anyagot, eszkö-
zöket és idõt, a kiadott feladatot vagy az alkotásra buzdí-
tó foglalkozás tartalmát is ismernünk kell. A rajzolás fo-
lyamatát nyomon követve megtudhatjuk, mennyire hat
az elsõ képelem a következõre, a figura a háttérre. Nem
nehéz felfedezni, hogy az egyik szín kiválasztása diktálja,
melyik lesz a következõ. Kiemelés, díszítés, elrejtés, han-
gulati hatás – a szándék sokféle lehet. 

A fotózás, videofilm-készítés elterjedésével és a szelfi
divatjával együtt jár, hogy ma már a kisiskolások is képe-
sek részletgazdag, a modellre jellemzõ jegyekben bõvel-
kedõ arcképet készíteni. Akárcsak a Bauhaus mûvészeti
iskola kurzusain, a mi modulprogramjainkban is megta-
lálhatók a hagyományos és új nyomhagyó technikák és
feladatok. Néha egy minden évben visszatérõ feladat kap
új megformálást, mint például a „Rajzold le, mi történt ve-
led ma!” téma a vizuális naplóban, melyet Bíró Ildikó
iparmûvész, rajztanár mutat be sorozatunk következõ
cikkében. Máskor egyszerû eszközökkel elérhetõ, hogy
„megmozduljon” a kép – errõl majd Kugler Erika rajz és
mozgóképkultúra–médiaismeret tanár ír a sorozatban. A
bábok, ezek a mozgó, beszélõ, éneklõ kis mûalkotások a
vizuális nevelésben is fontos szerepet kaphatnak. Errõl
Kovács Hajnalka doktorjelölt, mûvész-tanár ír majd. 

Szívesen bemutatjuk programjainkat a POK közpon-
tok továbbképzésein és más pedagógus-továbbképzési
fórumokon is. Kutatócsoportunk a Magyar Rajzpedagó-
gusok Országos Egyesületével (az MROE-vel) együtt
szervezi a Vizuális Mesterpedagógus Mûhelyt (VIMM),
ennek havonta egyszer, szombatonként rendezett, in-
gyenes elõadásain és mûhelymunkáin is találkozhatnak
velünk a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Mûvészeti Galéri-
ában vagy a KAPTÁR Ifjúsági Vizuális Mûvészeti Mû-
hely Archívumban.3

A tavalyi nagy sikerû, 260 mûvészetpedagógust vonzó
elsõ rendezvény után 2018. május 24–26-án ismét meg-
szervezzük valamennyi mûvészeti ág oktatói és mûvelõi
találkozóját, a 2. ELTE Mûvészetpedagógiai Konferen-
ciát is, amelyre szeretettel várjuk a vizuális nevelés iránt
érdeklõdõ tanítókat4. Rendezvényünk és a Tanítóban
megjelenõ cikksorozatunk egyaránt a kutatás elsõ ered-
ményeinek kollégáink minél szélesebb körében történõ
megosztását szolgálja.

Cikksorozatunk tervezett témái (munkacímei) és
szerzõi:
• Vizuális kommunikáció az alsó tagozaton – dr. Sándor

Zsuzsanna ny. egyetemi docens, Eszterházy Károly
Egyetem, Dávidné Géczi Mária és Sóstói Andrásné,
Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola

• ,,Vizuális napló” – egy önkifejezõ feladat a mûvészetpeda-
gógia és -terápia határán, Bíró Ildikó mûvész-tanár,
Szatymaz

• Bábok a mûvészetpedagógiában – Kovács Hajnalka dok-
torandusz, szakoktató, Pallasz Athéné Egyetem, Kecs-
kemét 

• Mozgóképek a rajzórán – Kugler Erika mesterpedagó-
gus, rajz, mozgóképkultúra és médiaismeret szakos kö-
zépiskolai tanár, Jászberény, Szent István Sport Álta-
lános Iskola és Gimnázium
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• Kisiskolások vizuális nyelve – Kárpáti Andrea egyetemi
tanár, ELTE TTK; Simon Tünde doktorjelölt, egyete-
mi tanársegéd, Semmelweis Egyetem Petõ András Kar
(PAK); Tóth Alisa doktorjelölt, mûvésztanár, Szegedi
Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképzõ
Kar.

Köszönetnyilvánítás
A tanulmányban szereplõ kutatások az MTA–ELTE

Vizuális kultúra szakmódszertani kutatócsoport,
,,Moholy-Nagy Vizuális Modulok – a 21. század képi
nyelvének tanítása, 2016–2020” projekthez kapcsolód-
nak. A kutatásokat a Magyar Tudományos Akadémia
Tantárgypedagógiai Kutatási Programja támogatta.

Jegyzetek
1 A Moholy-Nagy Vizuális Modulok – a 21. század képi nyelvének ta-
nítása címû kutatás honlapja: http://vizualiskultura.elte.hu
2 Az 1–4. osztályosoknak kidolgozott Vizuális kommunikáció modul
pedagógiai programja és képes tanítási-tanulási programjai a kutatás
honlapjának Közleményeink rovatában, ebben az almenüben olvas-
hatók: http://vizualiskultura.elte.hu/hu/kezikonyvek 
3 A Vizuális Mesterpedagógus Mûhely (VIMM) programjai ingyenesek.
Jelentkezni Facebook oldalunkon lehet: https://www.facebook.com/
groups/mroevimm/. Programjaink olvashatók a Deák17 Gyermek és
Ifjúsági Mûvészeti Galéria honlapján és Facebook oldalán is:
http://www.deak17galeria.hu/kiallitasok,
https://www.facebook.com/deak17galeria és a Magyar Rajzpedagó-
gusok Országos Egyesülete (MROE) honlapján: http://mroe.hu/ 
4 A 2. ELTE Mûvészetpedagógiai Konferencia honlapja, ahol 2018.
március 20-ig elõadásra, poszterbemutatóra lehet jelentkezni:
http://mpk.elte.hu

Gál Ferenc Fõiskola Pedagógiai Kar továbbképzési ajánlatai
a 2018–2019-as tanévben

Továbbképzési és Minõségfejlesztési Iroda
5540 Szarvas, Szabadság út 4.

Felvétel
feltétele

Képzés helye
és módja

Szakirányú, szakvizsgás képzéseink

Tanítói
tanári

alapképzési
szakon
szerzett 
szak-

képzettséget
igazoló diploma

Szarvason
intenzív,

bentlakásos
formában
I. félév:
2018.

augusztus
21–25-ig,
II. félév:
2019.

január 3. hete

1. Sajátos nevelési igényû gyermekek
integrációs pedagógusa– tanító

6. Közoktatás vezetõ és pedagógus
szakvizsga

2. Kommunikációs technikák, 
disputa

7. Gyógytestnevelés az iskolában 
– tanító

3. A gyermeki kommunikáció
fejlõdését támogató tanító

8. Tehetségfejlesztõ pedagógus

4. Fejlesztõ tanító 9. Gyermektánc az iskolában
5. Mentorpedagógus – szakvizsga A képzések 4 félévesek.

Szakvizsgázott pedagógusok 2 félév kedvezményt kapnak, viszont a kötelezõ
ismeretekbõl záróvizsgát tesznek. 
A képzéseinket elegendõ létszám esetében indítjuk.

A képzések tandíja: 110 000 Ft/fõ/félév, kivéve a Közoktatás vezetõi és pedagógus szakvizsga, mely
130 000 Ft/fõ/félév. Részletfizetéshez lehetõséget biztosítunk.

A képzésekrõl tájékoztatás kérhetõ a Továbbképzési Iroda 06-66-886-017-es telefonszámon,
valamint a jelentkezési lap és a továbbképzési ajánlatok letölthetõk a www.pk.gff-szarvas.hu honlapról.

Nagy Jenõné továbbképzési vezetõ

! ! !
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Elõzõ írásunkat (Tanító, 2018. 3. 13–14.) azzal a gondo-
lattal fejeztük be, hogy a nyelvtankönyvek a szövegek te-
kintetében szegényesek és következetlenek, kevéssé al-
kalmasak a nyelvtan tanulására. Mind az irodalom (ol-
vasás), mind a nyelvtan tanulásához jó szövegek kelle-
nek, s ezek lehetnek azonosak. A jó szöveget több szem-
pontból is használni lehet. Az alábbiakban erre muta-
tunk példát. A kiválasztott mû Zelk Zoltán Három nyúl
címû verses meséje, amely az olvasásóra tekintetében új
anyagot feldolgozó, a nyelvtan tekintetében gyakorlóóra
alapjául szolgál.

A versmese feldolgozásához a szintenkénti olvas-
mányelemzõ modellt ajánljuk, amelyet egy írásunkban
már bemutattunk (Demeter, Tanító, 2016. 7., 7–8.). A
három nyúl címû mese elég hosszú, 13 versszak, s bõsége-
sen kíván megbeszélni valót a tartalom. Ezért igen ked-
vezõ lenne, ha az órarend lehetõvé teszi, hogy kettõs ol-
vasásórán dolgozzuk fel. Mivel erre kevés gyakorlat van
az iskolákban, egy olvasásórán elemezzük a mûvet, s to-
vábbi órákon: nyelvtan, fogalmazás, gyakorlóóra foglal-
kozhatunk a mûvel.

A terjedelem miatt az elõzõ óra végén adjuk fel házi
feladatnak a vers elolvasását (legalább egyszer, de in-
kább kétszer-háromszor). Legyen feladat az ismeretlen
szavak, kifejezések aláhúzása fekete ceruzával. Azokat az
elemeket kell megjelölniük a tanulóknak, amelyekkel
kapcsolatban kérdést tennének föl. Az órát azzal a kér-
déssel kezdjük, hogy mely mûfajú mûvet olvastak: mese,
vers, mondóka, rege, monda, verses mese. Ez az olvas-
mány globális megragadásának szintje. 

Ezután kerül sor a szöveg elemeinek tisztázására: a
megjelölt szavak, kifejezések értelmezésére. Ez a szöveg
feldolgozásának második szintje. A tanulók kérdéseire
elsõsorban a tanulótársak adnak választ. A tanító ma-
gyarázatára abban az esetben kerül sor, ha senki nem tu-
dott megfelelõ választ adni. Szükséges lehet tanítói kont-
rollkérdések adása, pl. milyen a zúgó erdõ, a selyemfû,
vagy mit jelent a felkerekedtek szó stb. Elõfordulhat
ugyanis, hogy adott szóra senki nem kérdez, de nem is
tudják a jelentését a tanulók. 

A harmadik szint a szöveg értésének ellenõrzése. A
munka önálló néma olvasással kezdõdik. Aki befejezte
az olvasást, felírja füzetében a szerzõ nevét és a mû címét.
Akinek erre nem marad ideje, kihagyja a megfelelõ he-
lyet, és otthon pótolja. Az olvasás után a tanító szóbeli
kérdései és a tanulók írásbeli válaszai következnek. Hol

játszódik a mese? Mely állatok szerepelnek a mûben a nyula-
kon kívül? Az állatok közül melyik volt az, amelyik egyálta-
lán látta a nyulakat? Milyenek a nyulak az egyes állatok el-
mondása szerint? (Ijesztõk. Félelmetesek. Nagy fogúak
stb.) Milyenek a nyulak valójában? (Ártalmatlanok. Olya-
nok, mint minden nyúl. Békések. Stb.) A negyedik és az
ötödik kérdés már nemcsak a szövegértést ellenõrzi, ha-
nem a mondanivaló feltárásának irányába vezet. A kér-
dések rendjében haladva ellenõrizzük a válaszokat. Kü-
lönösen figyeljünk az egyéni válaszokra! A kérdések
megbeszélése és tanulói javítása után visszajelzés követ-
kezik: Kinek van öt, négy stb. helyes válasza.

A szövegfeldolgozás negyedik szintje az értelmezés. Is-
mét önálló tanulói olvasás következik, esetleg egy-egy
jól olvasó tanuló hangos olvasása. A mû egészére vonat-
kozó problémafelvetõ kérdést adunk, pl.: Hogyan „vál-
toztak” a nyulak az elbeszélõ állatok szerint a mese során?
Hogyan keletkezett ez a rémhír? Hogyan terjedt a rémhír? A
tanulók mondat (mondatok) írásával válaszolnak, ame-
lyek megvitatása megteremti az egyensúlyt az írásbeliség
és a szóbeliség között. A válaszok megbeszélése meneté-
ben a tanító további kérdéseket tehet föl, vagy a fenti
kérdések közül elmaradtakat. A megbeszélés lezárása-
ként beszéljük meg a következõt: Milyen érzések és han-
gulat uralkodott el az erdõben a rémhír terjedésének hatásá-
ra? Ehhez képest milyen hangulat és érzés jellemzi a záró
versszakot? Az ellentét megfogalmazása. 

Ez volt a szöveg feldolgozásának négy szintje, amely
már kitölti az óra 45 percét. Természetesen tisztázandó
egy sor más kérdés is, pl.: a vers humora, játékossága, kü-
lönös tekintettel a nyelv normatív használatában élõ há-
rom nyúl szerkezet szemben a három nyulak (három ször-
nyek) szerkezettel, amely a nyulak–urak (szörnyet–ször-
nyek) rímpárt alkotja. Mindezek a gyakorló-, a fogalma-
zásórák anyaga lehet. 

Sorozatunk céljának, témájának megfelelõen részle-
tesebben és gyakorlatiasabban foglalkozunk a nyelvtan-
órával. A mû számos lehetõséget kínál a nyelvtani isme-
retek erõsítésére, továbbá a szóbeli és írásbeli szövegal-
kotás, fogalmazás gyakorlására. Az adott szöveget alkal-
mazva a tananyaghoz kapcsolódóan tervezünk nyelvtani
gyakorlóórát különbözõ témakörökre.

A) Az elsõ feladatcsokor a rokonértelmûség körébe
tartozik. A rokonértelmûséget ne korlátozzuk a szavak
szintjére, kifejezések is lehetnek rokon értelmûek. 

Demeter Katalin és Szegfû Mária „A magyart is
tanulni kell…” (3.)
A három nyúl címû verses mese 
irodalmi és nyelvtani feldolgozása
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Feladatok:
1. Vizsgálódjunk a mesénk rokon értelmû kifejezései-

nek körében! A táblán olvasható négy szó, illetve szó-
kapcsolat közül azokat másoljátok le, amelyek ugyanazt
jelentik, mint a nem fogjuk az idõt lopni! (2. versszak) 

Táblán: annak idején, azonnal, késlekedés nélkül, ide-
jében.

Értékelés önellenõrzéssel: kinek van két, egy, nulla
helyes válasza?

Foglaljátok mondatba azokat a szavakat, szókapcsola-
tokat, amelyek mást jelentenek! Néhány tanulói megol-
dás meghallgatása. 

2. a) A szövegben keressétek és jelöljétek meg azt a ki-
fejezést, amelyik azt jelenti, hogy nagyon megrémült a
szereplõ! (Közölhetjük a versszak sorszámát: 6. és 12.
versszak.)

Értékelés. A 6. versszakban most is borsódzik a hátam, a
12. versszakban eldobta a puskáját is. Visszajelzés a kifeje-
zés felolvasásával, majd a teljes versszakok hangos olva-
sásával.

2. b) Hogyan fejezi ki a vers, hogy gyorsan futnak az
állatok? Húzzátok alá az 5., a 7. és a 9. versszakban a meg-
felelõ kifejezést!

Értékelés. Az 5. versszakban szedte a lábát, a 7. vers-
szakban a rókával versenyt futott, majdnem az orrára bu-
kott, a 9. versszakban Szaporán szedték a lábuk, szellõ se ér-
jen utánuk! Visszajelzés a kifejezés felolvasásával és értel-
mezésével, majd a teljes versszakok hangos olvasásával.

B) Adott szövegünk tálcán kínálja a mondatfajtákra
vonatkozó ismeretek felelevenítését, funkciójuk érzékel-
tetését. Éljünk a lehetõséggel, és tervezzünk erre néhány
feladatot! Ezek több szempontból lehetnek hasznosak: a
nyelvtani tudnivalók felidézésén, alkalmazásán túlmenõ-
en jól megvilágíthatják a mondatfajták stilisztikai értékét
is. Ösztönözzük a tanulókat arra, hogy – ez utóbbi tapasz-
talatot a gyakorlatban érvényesítve – saját fogalmazása-
ikban se korlátozódjanak a kijelentõ mondatokra. 

Feladatok:
1. A mondatfajták felismerése: Olvassátok el a 8. vers-

szakot! Mely mondatfajtákra találtok példát benne? Szó-
beli válaszadás a mondatok felolvasásával és a mondat-
fajta megnevezésével.

2. Fogalmazzatok két kérdõ mondatot a 9. versszak
alapján! Mondatok meghallgatása.

3. Melyik mondatfajtára nem találtunk még példát?
Óhajtó mondatra. Olvassátok el a 12. versszakot! Fogal-
mazzatok egy óhajtó mondatot a vadász nevében!

Válaszváltozatok felolvasása, értékelése.
4. A felkiáltó mondatokra vonatkozóan érzelmek, ér-

zések felismerése, megnevezése, megnevezések gyûjtése.
Nyulak: tréfálkozás, (tréfából) ijesztgetés, nagyzolás (2.
versszak); farkas: rémület, ijedtség, félelem, rettegés (8.
versszak); medve: csodálkozás, meglepõdés, hitetlenke-
dés (11. versszak). 

5. Kifejezõ olvasás gyakorlása a vers 10. szakaszától: a
mondatfajták dallama, érzelmek és hangulat érzékelte-
tése a hangerõ, tempó változtatásával.

C) Mint minden szöveg, ez is alapul szolgálhat a logi-
kai viszonyok és nyelvi eszközeik tudatosítására, árnya-
lására. Kiválasztott tartalmi elemek közti logikai viszo-
nyok célszerûen érzékeltethetõk, felismertethetõk mon-
datkiegészítéssel vagy kötõszók beillesztésével. 

Feladatok:
1. Mondatkiegészítés. Két tanítói mondat befejezése

szóban a szöveg használatával: A róka hitt a szarkának,
pedig … (3. versszak), A vadász azért dobta el a puskáját,
mert … (12. versszak).

Két tanítói mondat befejezése írásban: A szarka akkor
látta a nyulakat, amikor … (4. versszak), Miközben az ál-
latok menekültek, azalatt ... (13. versszak). Értékelés,
visszajelzés. 

2. Kötõszók kiválasztása. Mely szó (kötõszó) kapcsol-
ja össze a következõ két-két mondatrészletet? Tanító
szóban: A nyulak tréfálkoztak, … (de) a szarka komo-
lyan vette. Az. A rókának borsódzott a háta, … (mert,
ugyanis, mivel) sosem látott ilyen szörnyeket.

Tanítói mondatpárok kötõszavainak megadása írás-
ban: Halálra rémült a medve, … (ezért vagy és) futásnak
eredt. A vadász azon mulatott, … (hogy) együtt látja az
ellenségeket. 

Értékelés, visszajelzés.
A fentiekben példát mutattunk arra, hogy a jó szöveg

több szempontú felhasználásra ad lehetõséget. A jó, esz-
tétikai-irodalmi értéket hordozó szöveg megkönnyíti,
akár még élvezetessé is teszi a nyelvtantanulást, szemben
a kényszer és kín szülte indukciós szövegekkel. Az itt le-
írt nyelvtanórán ugyan három nyelvi témakört is érintet-
tünk, ám az óra mégsem „esik szét”, mert ezeket össze-
kapcsolja a közös szöveg. A jó szöveg nemcsak a nyelv-
tan tanulását szolgálja, segíti, hanem a nyelvtani elemzés
visszahat a szöveg irodalmi értékének feltárására, a mû
mélyebb értelmezésére.

A következõ fogalmazásóra természetes módon tá-
maszkodhat a fenti olvasás- és nyelvtanórára, így a há-
rom óra komplex, szerves egységet alkot – mint maga a
nyelvhasználat.

A szöveg és a hozzá kapcsolódó feladatok nyomtatha-
tó formátumban elérhetõk honlapunk Olvasóink küld-
ték gyûjteményében. (A szerk.)

Módszertani Beszélgetések – Hírlevél 3.

Korábban már hírt adtunk a Magyar Pedagógiai Tár-
saság Neveléslélektani Szakosztálya kezdeményezésérõl,
amellyel szakmai fórumot teremtünk érdeklõdõ tanítók-
nak neveléslélektani, tanításmódszertani kérdések meg-
vitatására. A 2. Beszélgetésre április végén kerül sor.

Téma: Szerethetõ nyelvtan (ld. Tanító idei 2–4. szá-
mát). A Beszélgetést vezeti: Demeter Katalin és Szegfû
Mária

Idõpont: 2018. április 24., kedd 15.00 óra. Helyszín:
Angyalföldi József Attila Mûvelõdési Központ, Bp. XIII.,
József Attila tér 4. (II. emelet, Ametiszt terem). Megkö-
zelíthetõ: a 105-ös autóbusszal. Minden érdeklõdõ kol-
légát szeretettel várunk. Részvételi szándékát, kérjük,
jelezze a 06 (20) 555-5618-as számon vagy a
tanito@sprintkiado.hu címen. 

Fejér Zsolt Demeter Katalin
a Tanító fõszerkesztõje a Neveléslélektani Szakosztály elnöke

! ! !

! ! !
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III. Barangolások az iskolában
2. Jól emlékszel? Állj fel, nézd meg, válaszolj!

Az alábbi kérdéssorra elsõ lépésként a padban ülve
kell válaszolniuk a gyerekeknek. Ezután indulhat a bók-
lászás, a válaszok ellenõrzése, javítása. 

Sokféle hasonló (az iskola sajátosságaira szabott), dif-
ferenciálásra is alkalmas feladatsort állíthatunk össze.
Másodikos-harmadikos túlmozgásos gyerekek órai diffe-
renciált foglalkoztatásához nagyon bevált ez a kérdéssor,
annak ellenére, hogy a megfogalmazás finomságaira is
oda kell figyelni. (Pl.: Hány ajtó nyílik az emeleti folyo-
sóra? Hány ajtó van az emeleten?)

Magyar Kinga–Petik Ágota–Ruzsa Ágnes

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

Kérdés Szerintem Ellenõrzött válasz

1. Hány ajtó nyílik az emeleti folyósóra?

2. Hány ajtó van az emeleten?

3. Hány asztal van a konyha melletti ebédlõben?

4. Hány szék van a lila ebédlõben?

5. A bejárat melletti lépcsõvel szemben kitett plakáton mi az elsõ szó?

6. Hány mosdó van az ebédlõben?

7. Milyen színû a földszinti nagy faliújság?

8. Hány pad áll az udvaron?

9. Milyen színû az udvaron a falra szerelt szemetes?

10. Milyen fûszernövény illatozik az ivókút közelében?

11. Milyen színû az iskola kerítése?

12. Hány lépéssel tudsz körbeérni a homokozó peremén?

13. Találj ki te is egy kérdést! ………………………………………

3. A megoldás a könyvtár polcain hever
Ennél a feladatnál különösen fontos, hogy az elõzetes

közös tapasztalatok figyelembevételével fogalmazzuk
meg a kérdéseket. Kisebbek számára az egyszerûség ked-
véért a játék terepeként elég a könyvtár egy kisebb ré-

szét, például csak a gyermekirodalmat kijelölnünk. Sze-
rencsés, ha a kérdésekre elég egy-egy számmal vagy rövid
szóval válaszolni. 

(Ha csak az osztályteremben található könyvekkel,
kézikönyvekkel, tankönyvekkel játszunk, azt is nagyon
élvezik a gyerekek.)
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4. Házi tárlatvezetés kérdésekkel
Az iskola folyosóján hosszabb idõre kiállított gyerek-

munkákhoz kapcsolódik az alábbi feladat. Az alkotók
neve a megoldás.

5. Menj oda, jól nézd meg, hogy igaz-e!
Egy közös korcsolyázás után a harmadikosok együtt

rakták össze a gyerekektõl nyüzsgõ korcsolyapályát. Eh-
hez a tablóhoz készült az alábbi feladatsor.

Döntsd el mindegyik állításról, hogy igaz-e!
Az igaz állítások után I, a hamisak után H betût írj!

Kérdés Szerintem Ellenõrzött válasz

1. Illyés Gyula Hetvenhét magyar népmese címû könyvében melyik az elsõ mese?

2. Mi a Rumini címû könyv elsõ szava?

3. A Rumini sorozaton kívül Berg Judit hány más könyve található még meg a könyv-
tárunkban?

4. Írjátok le Nemes Nagy Ágnes egyik verseskötetének címét!

5. Lackfi János A részeg elefánt címû könyvében versek vagy mesék vannak?

6. Ki illusztrálta a könyvtárban található Négyszögletû kerekerdõ címû Lázár Ervin
könyvet?

7. Hány mese található Lázár Ervin A Hétfejû tündér címû kötetében?

8. Hány Z betûs szerzõ található a verseskönyveknél?

9. Melyik szerzõ könyveibõl sorakozik a legtöbb példány a prózai mûveknél?

10. A Harry Potter kötetekbõl hány darab található meg most éppen a könyvtárban?

Keresd a képet! Ezt tudjuk róla: Ki készítette?

1. Egyszerû vonalvezetésû, három szín
alkalmazásával készült vicces kép.
Furcsa figurát ábrázol. Monoklis ma-
lachoz hasonlít leginkább.

2. Zöld indákkal sûrûn befont, magá-
nyos, vöröstéglás torony.

3. Háromdimenziós jelenetábrázolás.
Egy kincsekkel teli barlangban figye-
lõ sárkány látható a középpontban.

4. Összetekeredett kínai sárkánygyík
villás farokkal és lángoló szemekkel.

1. A pálya bal szélén középen egy zöld pu-
lóveres kislány korcsolyázik.

2. Minden gyerek visel sapkát.

3. A pályán több mint húsz gyerek korcso-
lyázik éppen.

4. A pályán lévõ gyerekek többsége csíkos
sálat visel.

5. A pályán három hokiütõt tartó gyerek is
van.

6. A pályán lévõ gyerekek közül senki nem
visel kék sapkát.

7. A zöld pulóveres kislány éppen balra ha-
lad a pályán.

8. Az egyik korcsolyázó a pálya jobb olda-
lán mindjárt hátraesik!

9. Néhány gyerek nem visel sem sálat, sem
sapkát.

10. Egy kislánynak ugyanolyan színû a sap-
kája, mint a sála.
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Miért szeretjük ezeket 
a tevékenységeket?

– A gyerekek megszokott környezetébõl indulunk ki,
mindennapjaik tárgyaival, képeivel „ügyködünk”, szá-
molunk, olvasunk. 

– Felelõsségteljes együttmûködést kívánnak tanuló-
inktól. Nagyobb önállóságot kapva megbízhatóbban kell
betartaniuk a megbeszélt szabályokat, érzik a bizalmun-
kat.

– Fejlesztik a gyerekek tájékozódó képességét, az olva-
sott szöveg pontos értelmezését.

– A kérdések irányította kalandozások során a már
megszokott terek, tárgyak más töltést, újabb rácsodálko-
zási lehetõséget kapnak.

– Ha homogén csoportokkal dolgozunk, a csoportok
közötti differenciálásra is mód adódik.

– Matematikaórákon a mérési feladatokat hasonló
feladatlappal és munkaszervezéssel is gyakorolhatjuk.
Késõbb a mért adatokat szöveges feladatokhoz vagy át-
váltásokhoz is felhasználhatjuk.

– Kiscsoportos, differenciált fejlesztésnél is hasznosan
alkalmazhatóak a bemutatott feladatok; a munkaforma
szinte minden esetben a csoport igényei szerint variálha-
tó. Délutáni tanulásnál, egyénre szabott gyakorlásnál,
fejlesztõfoglalkozáson bármelyik feladattípus jól beépít-
hetõ.

– Osztályainkban a gyorsabban haladók lekötésére
vagy a túlmozgásos gyerekek személyre szabott, egyéni
foglalkoztatására is kiválóan bevált ez a „mozgalmas” fel-
adattípus.

– A gyerekek saját ötleteit is nagyon érdemes felhasz-
nálni. Készülhet olyan feladatsor is, melynek mondatait
a gyerekek maguk találják ki. A fogalmazás, fõleg a leírás
gyakoroltatásához például kiválóan alkalmas a tárlatve-
zetõs játék.

Mire figyeljünk hasonló 
feladatok alkalmazásánál?

– Fontos, hogy elõre megállapodjunk a betartandó
szabályokról. Mivel nem lehetünk ott mindegyik cso-
port mellett, a lehetséges nehézségeket megbeszéljük a
feladatok elõtt. Ki kell térni a hangerõre és a mozgásfaj-
tákra, melyek nem zavarják a többi osztály munkáját. 

– Nagyon gondos elõkészítést, átgondolást igényel a
csapatbeosztás. Törekedjünk rá, hogy a feszült viszony-
ban lévõ gyerekek ne kerüljenek egy csoportba. Ha van
is a gyerekek között megbízott csapatkapitány, akinek
fontos szerepe, hogy segítse a közös megegyezést, nem te-
hetünk olyan nagy terhet rájuk, mint a régebbi ellenté-
tek féken tartása.

– Ugyanígy nagyon lényeges szempont a csoportbe-
osztás átgondolásánál, hogy a sajátos nevelési igényû gye-
rekek is biztonságban érezhessék magukat, legyenek se-
gítõtársaik.

– Át kell gondolni a feladatok mennyiségét is. A túl
sok néha kevesebb. A fokozódó fáradtság elfedheti az új-
szerû feladat okozta örömöt.

A feladatlapok a helyi adottságokhoz alakítható, szer-
keszthetõ és nyomtatható formátumban letölthetõk a
www.tanitonline.hu oldal Olvasóink küldték gyûjtemé-
nyébõl.

Felhasznált források
Szövegértés-szövegalkotás, Kompetenciafejlesztõ fel-

adatbank tanítóknak, Raabe-Klett, Budapest
Tanítók kincsestára – Módszertani kézikönyv
Raabe-Klett, Budapest
Tóth Beatrix: Anyanyelvi kompetenciák élményköz-

pontú fejlesztése, ELTE TÓFK, Budapest, 2003
Gyerekközpontú módszerek (A kulturális alapkészsé-

gek cselekvésre támaszkodó fejlesztése)
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft, 2012

! ! !
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Az alábbiakban egy olyan projektet ismertetek, amely a
személyiség sokszínû fejlesztésére alkalmas: különös te-
kintettel a készség-, képesség-, kreativitásfejlesztésre.

Meseforgó a játék neve azért, mert a gyerekek csapa-
tokba rendezõdve, különbözõ állomásokon keresztül lá-
togatják végig a mesehõs szerepében a mese helyszíneit.
A Meseforgó lényege, hogy a felolvasott mesébe a gyere-
kek maguk is belépnek a játék által. Az állomásokon vé-
gigjárják a mesehõs útját, találkoznak a próbatételekkel
(segítõ állatokkal), kiállják a próbákat, és a végén elnye-
rik jutalmukat (a játék örömét). 

A gyermekek mindig nagy izgalommal várják, vajon
hogyan jelennek meg a mese helyszínei, milyen felada-
tok várnak rájuk.

A játék menete: 
• A játék idõtartama kb. 2 óra, a gyermekek részérõl

elõkészületet nem igényel. Megtarthatjuk délután a nap-
köziben, de délelõtt is, összevont órában.

• Elõzetesen berendezzük a termet (vagy az udvart
vagy a folyosót) a mese helyszíneinek megfelelõen. Az ál-
lomások vezetéséhez egy-egy felnõtt segítõt kérünk fel
(kolléga, szülõ). 

• Elõkészítjük a lakoma helyszínét, megterítünk a gye-
rekekkel együtt – mert a legtöbb mese úgy végzõdik, hogy
„nagy lakodalmat csaptak”, s a mesejárás után az osztály-
ba visszatérve a gyerekek is lakomáznak majd. Ehhez a
gyerekek hoznak némi enni- és innivalót.

• Négy-öt fõs csapatokba osztjuk a gyermekeket, az
osztálylétszámnak megfelelõen, majd a tanító felolvassa
a mesét az egész osztálynak. 

• Ezt követõen elindul az elsõ csapat a mese elsõ hely-
színére, addig a többiek meseillusztrációt készítenek a
helyükön. Forgószínpadszerûen követik egymást a csa-
patok az állomásokon, a visszaérkezõk folytatják a rajzo-
lást. 

• Lakoma 

Két konkrét példa
Kezdetben csak saját osztályommal próbáltuk ki az in-

teraktív mesejárást. A termünket és a folyosót rendeztük
be a helyszíneknek. Késõbb kolléganõimnek is megtet-
szett a projekt, és következõ évben már az egész évfolyam
– három osztálynyi gyerek – vett részt benne. Igaz, hogy
emiatt jobban át kellett gondolni a szervezési feladato-

kat, de a segítõk létszáma is nõtt. Ekkor még menetleve-
let is vittek a csapatok magukkal, s az állomásokon pon-
tokat lehetett szerezni a feladatok helyes kivitelezésért.
Az alábbi forgatókönyv még ezt illusztrálja.

Szélike királykisasszony 
– 2. évfolyam

Kezdés: minden osztály a saját termében csapatokat
alkot, csapatnevet talál ki (mely kapcsolódik a meséhez,
de legalábbis a népmesékhez). Az elõadás alapján mese-
illusztrációt készít A/4-es rajzlapra. Az elsõ csapat elin-
dul a menetlevéllel.

1. állomás 
Kellékek:
a) szereplõk papíron: János, Villámgyors, Hegyhordó,

Fúvó, Jóltaláló, Péter, Szélike
b) tárgyak, melyekkel párosítani kell: korona, szarvas,

hegy, fák, borsószem, fül, rózsaszín korona.

Feladat: a szereplõk helyes megnevezése (jó megoldás
esetén: 2 pont, hiba esetén: 1 pont). A szereplõket a hoz-
zájuk kapcsolódó tárgyaikkal, állatokkal párosítani (2
pont, illetve 1 pont). A találkozási sorrend megállapítá-
sa (2 pont, illetve 1 pont).

A feladat fejleszti a memóriát, a szókincset.

Megoldás:
– párosítás és találkozási sorrend:
János – korona, Villámgyors – szarvas, Hegyhordó –

hegy, Fúvó – fák, Jóltaláló – borsószem, Péter – fül,
Szélike – rózsaszín korona

A Meseforgó – 
interaktív mesejárás

Oszoli-Pap Márta
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2. állomás (helyszín:
folyosó)

– Villámgyors futás 
Kellékek: idõmérõ

eszköz, evõkanál, ping-
ponglabda, bóják.

Feladat: kanálban
pingponglabdával futni
szlalomban a bóják kö-
rül. Az egyik csapattag
átadja a másiknak a ka-
nalat, benne a labdát.
Amikor az utolsó csa-
pattag is visszaér, akkor
jár le az idõ. Ezt a rész-
idõt írjuk fel a menetle-
vére.

A feladat fejleszti a szem-kéz koordinációt.

3. állomás (folyosó) 
– Hegyhordó hegyet

hord
Kellékek: babzsákok,

gyerekenként 2 db.
Feladat: a gyermek

mindkét vállán egy-egy
babzsák van, melyeknek
nem szabad leesniük. A
gyerekek egyik teremtõl
mennek a másik teremig,
közben lépcsõn lépeget-
nek, vigyázva a vállukon
lévõ babzsákokra. Ha sikerült úgy, hogy nem esik le a
babzsák, akkor 2 pontot kapnak, ha leesik valakinek, ak-
kor az csak 1 pontot ér.

A feladat fejleszti az egyensúlyérzéket, helyes testtar-
tást.

4. állomás (terem)
– Fúvó, mely a fákat

elfújja
Kellékek: papírból fák,

szívószálak (gyereken-
ként egy)

Feladat: a párkányon
lévõ papírfákat szívószál
segítségével kell elfújni.
A csapattagok sorban
állnak és adott jelre, egy-
szerre kezdik a fújást. Er-
re 15 másodpercük van.
Ha sikerül mind elfújni ennyi idõ alatt, 2 pontot kaphat-
nak, ha állva marad valamelyik fa, akkor1 pont jár.

Arcizmok erõsítése, helyes artikuláció.

5. állomás (terem)
– Jóltaláló célba dob
Kellékek: virágtartó, rajta mûanyag poharak, szivacs-

labda 3 db.
Feladat: a virágtartó állvány felsõ, illetve alatta lévõ

fokán egy-egy mûanyag pohár áll. A szivacslabdával kell
eltalálni valamelyiket (a felsõ polcon lévõ találat 2 pon-

tot ér, az alsó polcon lévõ pedig 1 pontot). Csapatonként
összeadódik a találat. Mindenki háromszor dobhat.

Fejleszti a szem-kéz koordinációt.

6. állomás (terem)
– Péter, aki mindent meghall
Kellék: hosszú papírhenger
Feladat: a csapattagok körben állnak, az állomásveze-

tõ súg a papírcsövön keresztül egy mondatot (lehetõleg
a mesébõl) az elsõ gyermek fülébe, majd õ tovább súgja
a mellette álló gyermeknek. Amikor végigértek, az utol-
sónak hangosan el kell mondani a hallott mondatot.
Ha egyezik az eredetivel, akkor 3 pont jár, ha kevésbé
2 pont.

Hallási ingerek fejlesztése, helyes artikuláció fejlesz-
tése.

Minden állomásnál a játékvezetõ megkeresteti a gyerekek-
kel, hogy a mesében mi történt az adott szereplõkkel.

Pl. az 5. állomásnál a gyûrût lövi ki, a 3. állomásnál a
Hegyhordó késõbb az aranyat, ezüstöt viszi, a 4. állomás-
nál a Fúvó a regiment katonát fújja vissza.

Vége: amelyik csapat elõbb végez, visszamegy a ter-
mébe és folytatja az illusztrációt.

Eredményhirdetés: másnap, a menetlevelek összesíté-
se után.

Reflexió: Egy-két alkalommal még volt eredményhir-
detés a játék végén. Késõbb ezt elhagytuk, mert nem a
versenyeztetés volt a célja a projektnek, hanem a mese-
hõssel való azonosulás. Az pedig a vándorlás, a próbák
végrehajtása során megvalósult. A játék öröme, a végén
a lakoma épp elég volt a gyerekeknek, nem kellett plusz
jutalmazás.
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Kiskondás (magyar népmese)
3. évfolyamon

Elõkészület
A gyerekek az osztálylétszámtól függõen 4-5 fõs csapa-

tot alakítanak. Csapatnevet választanak, melynek kap-
csolódnia kell a mesé(k)hez. A népmesékrõl tanultakat
(népmesei elemekrõl: mesekezdés, mesebefejezés, szó-
fordulatok, szereplõk, próbatételek, segítõ állatok stb.)
átismétlik. Ez történhet frontális óravezetéssel vagy ké-
szíthetnek pókhálóábrát is a csoportok. A tanító felol-
vassa a mesét, mindenki figyel, majd az elsõ csapat felké-
szül az indulásra, a többiek a teremben a helyükön rajzol-
ják a mese nekik legjobban tetszõ jelenetét, egy pedagó-
gus felügyel rájuk.

Kellékek: olvasókönyv, rajzlap, színes ceruza.
A többi kolléga/szülõ eközben elfoglalja az állomás-

helyét a kellékekkel.

1. állomás:
egy disznó ké-
pét kell puzzle-
ból kirakni (l. a
kondás az disz-
nópásztor) 

Kellékek: 
puzzle-dara-

bok (kép: egész
disznó, forrás:
Horváth Ilona
szakácskönyve)

2. állomás: kis képeket kell a mese alapján idõrendi
sorrendbe tenni, majd megnevezni, hogy a történet alap-
ján melyik eseményrõl nincs kép. (Képek forrása:
Jankovich Marcell illusztrációja alapján https://www.
youtube.com/watch?v=O9ZEPEG6z_M)

Kellékek: kis képek

3. állomás: galamb haj-
togatása tortapapírból (két
galambbal találkozik a Kis-
kondás, éhes, de nem eszi
meg õket – elsõ próbatétel).

Kellékek: tortapapír, ol-
lók 

4. állomás: sántaróka-járással kell eljutni a következõ
állomásig (sánta rókával találkozik a legény, de õt sem
eszi meg, mert az állat a kölykének visz ennivalót – 2.
próbatétel)

5. állomás: horgászat (a kis ha-
lat, aki a tó partján vergõdik, nem
eszi meg a Kiskondás – 3. próba-
tétel). 

Kellékek: halak, horgászbotok,
lavór, víz 

6. állomás: kis tálkákból vízzel meg kell itatni a társu-
kat, kézzel nem segíthetnek
Kellékek: mûanyag tálkák,
víz (figyelni kell, hogy min-
den csapatnál tiszta víz le-
gyen és a tálka is el legyen
mosva az elõzõek után) – a
Kiskondás vizet húzott a
kútból a két galambnak, s
úgy itatta meg õket.

7. állomás: a kártyákon kirakni, melyik állat hová vit-
te a Kiskondást – az állatok visszasegítenek: a galamb a

Nap mögé, a róka a föld alá, a kis hal a tó mélyére viszi a
Kiskondást, majd ismét a két galamb segíti õt átváltozni
rózsává.

Kellékek: kártyák (képek forrása: internet)

8. állomás: a 99-es szá-
mot kell kirakni római szá-
mokkal – matematika tan-
tárgyi kapcsolat

Kellékek: római írásjel
kártyák

9. állomás (osztályte-
rem): rózsa készítése papír-
szalvétából – finommotori-
ka fejlesztése

Kellékek: piros, többréte-
gû papírszalvéta

A csapatok visszatérnek
a termükbe, ahol a tanítók
segítségével a papírrózsát
készítik el, illetve a rajzokat
fejezik be.
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Terem: lakoma
Reflexió

A kiskondás címû mesét a Népmese napján tartottuk
délelõtt, két összevont órában, az Égigérõ mesefa címû fe-

jezet összefoglalása után, a mesékkel való foglalkozás zá-
rásaként. Az elõzõ olvasásórán összefoglaltuk a mesék
jellemzõit, melyeket pókhálóábra segítségével rögzítet-
tük csomagolópapíron. A terem berendezését, a terítést
az elsõ órában végeztük a gyerekekkel közösen. Enni-,
innivalót õk hoztak be. A terítés szabályait környezet-
órán tanultuk már. Elõkészültünk rajzeszközökkel, majd
felolvastam a mesét.

Elõzõ nap a segítõ kollégákkal egyeztettük az állomá-
sokat, ki melyiken lesz, elõkészítettük a hozzávalókat. A
gyerekekkel közösen berendeztük a folyosót is a szünet-
ben. Az idõvel jól kellett gazdálkodni, hogy két tanórá-
nál többre ne vegyük igénybe a folyosót. A csendes köz-
lekedésre is figyelnünk kellett. Korábbi években a torna-
termet is felhasználhattuk az állomások helyszínének,
mely egyszerûsítette a program megszervezését. 

Az állomások között zökkenõmentesen közlekedtek a
csapatok. Az elsõ állomáson a sertés puzzle-darabokból
való összerakása a környezetismeret tantárgyhoz, az em-
lõsökrõl tanultakhoz kapcsolódott. A képek sorba ren-
dezése az idõbeni tájékozódást fejlesztette, egyben a me-
séhez való visszacsatolást is szolgálta. A tortapapírból ga-
lambhajtogatás a technika tantárgyhoz kacsolódott, a
finommotorika fejlesztése volt a cél ezzel a feladattal. A
sántaróka-járás pedig a nagymozgásokat, az egyensúlyér-
zéket erõsítette. A horgászás a szem-kéz koordinációt
fejlesztette. A tálkából itatásnál egymásra kellett figyel-
niük a gyerekeknek, ahogy a csapatmunkánál is, ez a szo-

ciális kompetenciájukat fejlesztette. A római számkár-
tyák helyes kirakásánál a matematikai ismereteiket hasz-
nálták, míg a papírrózsa-hajtogatásnál ismét a technikai
tudásukra volt szükség.

Viszonylag csendben mozogtak a csapatok a folyosón,
nem zavartuk a többi osztály tanulását. A kollégákkal jól
együttmûködtünk, figyeltünk arra, hogy ne indítsuk to-
vább a csapatot, ha még az elõzõ állomáson tartózkodik
másik csoport. A teremben rajzolók közül a legkésõbben
induló csapat rajzai lettek alaposan kidolgozva, a késõbb
visszaérkezõk már nem tudták befejezni a rajzukat (ezt
délután a napköziben pótolták).

A horgászásnál – hiába volt több horgászbot, mégis
lassabban ment ennél az állomásnál a feladatmegoldás.
Lehetne változtatni a sorrenden, de akkor a mesefûzés
sérül. Így inkább megoldottuk az elõzõ állomáson a me-
séhez kapcsolódó visszacsatoló kérdésekkel a várakozás
perceit.

A lakoma része már a negyedik órában volt, de ezt a
napot teljesen a mesék ünneplésére szántuk. Vidám han-
gulatban telt el ez a délelõtt.

Meseforgó projektemet tanításom kezdete óta alkal-
mazom, a Népmese napjára ütemezem a megvalósítását.
Minden évfolyamon, ha feldolgozható a tankönyvi me-
se, azt használom fel, ha nem, Benedek Elek népmese-
gyûjteményébõl választok. A feladatokat mindig az élet-
kori sajátosságokhoz igazítom. Elsõben még a mozgásos
feladatok vannak túlsúlyban – fakarddal levágni a
(plüss)sárkány fejét, vagy a királylány gyûrûjét ledobni
kislabdával, borsót kiválogatni a bab közül, vagy só-liszt
gyurmából elkészíteni a „hamuba sült pogácsát”. Amikor
nagyobbak a gyerekek, akár szövegértés is szerepelhet a
feladatok között – mondatok kiegészítése, egy-egy totó.
Figyelhetünk a tantárgyi integráció megvalósulására –
környezet, ének, technika, testnevelés stb. A csapatban
játszó gyerekek megtanulnak együtt dolgozni, egymásra
figyelni, egymás véleményét meghallgatni. Ezáltal szoci-
ális kompetenciájuk is fejlõdik.

Személyiségfejlesztõ hatása
A mese azért is jelent maradandó élményt a gyerekek-

nek, mert olyan világot varázsol eléjük, ahol az igazság
mindig gyõz, a jó elnyeri jutalmát. A gyermekek a mese-
hõssel való azonosulás során nemcsak tapasztalatot sze-
reznek, hanem élményeket is kapnak. Segíti õket a pozi-
tív mintakövetésben. A mesehallgatásnak szerepe van a
mesét hallgató közösség formálásában is. A népmesékkel
való találkozás különösen fontos ebben az életkorban. A
gyermekek szókincse gyarapszik, elsajátítják az irodalmi
nyelvet, az olvasott szöveg szófordulatait megtanulják.
A meseforgóban vizuális ingerek nélkül, saját képzeletük
alapján kell sorban követniük az eseményeket. Ezzel az
olvasáshoz szükséges alapvetõ képességeik fejlõdnek:
erõsödik a figyelmük, emlékezetük. A figyelem segítheti
õket a tanító által mondott utasítások végrehajtásában,
a szabályok betartásában. A gyermekekben a mese jóté-
kony hatása sokáig tovább él.
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Hétfõnként 32 fõs 4. osztályom 4 órában van velem. Ol-
vasás, matematika, nyelvtan és 6. órában technikaórán.
Olvasásórán történelmi olvasmányokkal foglalkozunk, a
tananyag Munkács vára. Mivel a gyerekeknek csak mi-
nimális ismereteik vannak az adott korról, igyekszem
több oldalról bemutatni. Aki nem vonódik be igazán a
történelmi eseményekbe olvasásórán, lehet, hogy lázba
hozza a matematikai probléma, és abból szerez magának
információkat. Aki unja a nyelvtanórai igekeresést
(ahogy én is), ellenségre szívesen vadászik, hiszen kato-
naként az a dolga, és 10 évesen mindenki szeretne hõs
lenni. De ha még mindig nincs velünk a munkácsi vár-
ban, tervezhet és elkészíthet egy ágyút, amivel õ is hozzá-
járul a várvédõk dicsõségéhez.

Szeretem az ilyen napokat, mert nem az életre tanu-
lunk, hanem az életbõl.

Olvasásóra
Tananyag: Munkács

(Mozaik 2017: Olvasókönyv negyedik osztályosok-
nak: 127. oldal)

Térkép az olvasókönyv elejérõl. 
I. Gyerekek feladata: Munkács helymeghatározása

térképen. 
Tanári közlés: Kiket ábrázol a kép? (Zrínyi Ilona két

gyermekével) Miért õket? (Rákóczi-tulajdon a vár, õ I.
Rákóczi Ferenc felesége)

II. Kivetítõ: Munkács vára a 17. században

Érvelés a gyerekektõl: Miért jó, ha egy vár sziklára
épül?

Milyen hátrányokkal jár?
III. Hallgassátok meg, milyen események történtek a

várban 1685 novemberében! (6 jól olvasó felolvassa)
IV. A táblára írt események vázlatát idõrendben írjá-

tok a füzetbe! (A táblán nem így látják.)
Felolvasás részenként. Várunk, amíg leírják.
1.: 1685 novemberére a császári seregek megérkeztek a

vár alá. Ekkor a várban tartózkodott Zrínyi Ilona és két gyer-
meke, Rákóczi Julianna és II. Rákóczi Ferenc. 

2.: A várat azonban nagyon jól megerõsítették, így elég ne-
héz feladat volt azt elfoglalni még egy nagy létszámú sereg
számára is. Mindehhez hozzájárult az is, hogy a várat nagy-
jából 4000 harcos, azaz 12 zászlóaljnyi gyalogság, 3 század
lovasság, 2 század karabélyos és 60 dragonyos védte Radics
András kapitány vezetésével, bár a szellemi vezetõ a hõs vár-
védõ asszony, Zrínyi Ilona volt. 

3.: Az osztrákok vezére, Caraffa, ágyúsáncok megépítését
rendelte el, és elkezdte a vár ostromát, azonban elfoglalási kí-
sérletei sikertelenek voltak. 

4.: 1686. március 10-én egy másik osztrák fõparancsnok,
Caprara, megadásra szólította fel a várvédõket, azonban õk
hajthatatlanok voltak. Mivel semmilyen lehetõség nem volt a
békés megegyezésre, a tábornok serege is ágyútûz alá vonta a
várat. Közben a védõk többször is kitörtek a várból, így an-
nak bevételére továbbra is kevés esély volt.

5.: A korabeli leírások szerint Zrínyi Ilona még a legna-
gyobb ágyútûz idején is a katonák között járkált, utasításokat
adott és jutalmazta a bátrakat. Sokszor fia, Ferenc is vele tar-
tott. Lánya, Julianna az ápolóknak segített.

6.: 1686. április 28-án Caprara elvonult seregeivel, azon-
ban a lovasságot a vár környékén hagyta, hogy elvágják az
esetleges utánpótlás útját. 

A táblára írt események idõrendben
1.: Az ellenség érkezése
2.: Zrínyi Ilona és a várvédõk
3.: Caraffa sikertelen ostroma
4.: Caprara követelése
5.: Anya és gyermeke tettei
6.: Caprara döntése
A végén ellenõrizzük közösen

Bodzsár Zsuzsa Hétfõn meghódítottuk
Munkácsot!
(Avagy, hogyan fûzhetünk fel egy napot egy témára?)
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V. Tanítói bemutató olvasás: Munkács 
Megfigyelési szempont: Kik a történet szereplõi?
Mennyi idõ telt el a császári katonák elsõ támadása

óta? (1 év)

VI. Csoportmunka: drámajátékkal
Ez alatt az 1 év alatt sok izgalmas dolog történt a kis-

fiúval, amit a naplójából tudunk meg. Mind a 6 csoport
kap egy naplórészletet, ezt kell majd eljátszani a többiek-
nek. (A naplórészletet borítékban kapják meg)

1685. január havának 12. napja
„Ma nagyon jó napom volt. A bástyáról nézhettem, ho-

gyan harcolunk a bitang labancok ellen. Máté és Pál katona
bakot tartott nekem, hogy kilássak a kõfal fölött. Még harcol-
hattam is, mert a többi katona hógolyókat gyúrt nekem, hogy
azzal ágyúzzam az ellenséget. Köszönöm, Istenem!”

1685. március havának 2. napja
„Ma Édesanyám hálószobájának falát átszakította egy

ágyúgolyó. Még szerencse, hogy senki nem volt benn. Csak a
nagy robaj után futottunk oda, hogy mi történt. Sok minden
megsérült, még tüzet is kellett oltani.”

1685. március havának 25. napja
„Ma ott voltam, amikor megbeszélték a tervet, milyen csel-

lel mennek ki a várból élelemért. Négy szekeret is magukkal
visznek, szerintem be tudják csapni a labancokat, és átenge-
dik õket az õrök a faluba.”

Játsszátok el, hogyan jutnak ki! Mit mondanak az oszt-
rák õröknek!

1685. április havának 3. napja
„Ma hallottam az ételszállító katonákat, mikor Édes-

anyámnak elmesélték a fogadóteremben, hogy hogyan csap-
ták be a labanc õröket, hogy átengedjék õket az ostromgyû-
rûn. Még álruha is volt rajtuk, hogy megtévesszék a gaz la-
bancokat. 

Édesanyám büszke rájuk, mert nagyon nagy szükség volt
élelemre a várban.

Aznap este a katonák még bort is ihattak. Titokban én is
megkóstoltam, de nekem nem ízlett.”

1685. április havának 14. napja
„Ma ismét bementem a katonák éjjeli szállására. Figye-

lem, ahogy játszanak. Nekem is megtanítják a szabályokat.
Amikor gyõz valaki, engedik, hogy az egyikük fegyverével lõ-
jek. Ma István adta ide a kara-
bélyát. Csak az a kár, hogy
nincs töltény benne.”

VII. Megtekintjük egymás
jeleneteit, reflektálunk a lá-
tottakra. 

Milyen embereknek is-
mertük meg a vár lakóit?

VIII. Házi feladat: Füzet-
be rajzoljátok le a kardot!
Néhány mondattal mutassá-
tok be: mekkora, mibõl ké-
szült, mi a különlegessége?

Matematikaóra
(Gyakorlóóra)

1. Tipp-mix játék: Valóságos adatok kiválasztása
Munkács váráról

Egész osztályt megmozgató, ráhangoló-rohangáló já-
ték, visszajelzés azonnal.

A tanteremben kijelölök 3 helyet. Miután meghall-
gatták a 3 lehetséges adatot, és döntöttek, a kijelölt szá-
mozott helyre mennek.

A munkácsi Várhegy (a síkság kellõs közepén)

A: Ilyen magas:
1.: 68 m 2.: 512 m   .3: 225 m (az aláhúzott a jó vá-

lasz)
B: Ilyen hosszú:
1.: 200 m   2.: 408 m 3.: 672 m
C: Ilyen széles:
1.: 102 m    2.: 176 m    3.: 266 m

A vár alapterülete:
1.: 8 ezer négyzetméter  2.: 20 ezer négyzetméter  3.:

14 ezer négyzetméter

A fellegvár áll a legmagasabb részen. A középsõ vár
ennyi méterrel van lejjebb:

1.: 6 m 2.: 4 m      3.: 12 m

A fellegvár udvarán lévõ kút mélysége:
1.: 25 m   2.: 86 m 3.: 46 m

A kútból titkos járat vezet a Latorca folyó partjá-
hoz. A járat mélysége:

1.: 71 m   2.: 81 m   3.: 46 m

Az erõd falai helyenként ilyen vastagok:
1.: 1-2 m   2.: 3-4 m 3: fél-1 m

Kalandozások a munkácsi várban
A tanteremben 7 különbözõ helyen vannak a feladat-

lapok. (Minden feladat külön lapon. Egy helyszínen
több feladatlap, hogy minden odalátogató kezébe jus-
son.) A gyerekek tetszõleges sorrendben oldhatják meg
a feladatokat. A füzetükbe leírják a helyszínt és a megol-
dásokat.

Volt, aki egyedül dolgozott, voltak 2-es, 3-as csopor-
tok is. Nem határoztam meg, hogyan dolgozzanak.

1. Lõszerraktár
Az ágyúgolyók számának tízesekre kerekített értéke:

310.
Mennyi ágyúgolyó lehet a raktárban?
Ábrázold számegyenesen!
Legalább ennyi:________________(minimum)
Legfeljebb ennyi:_______________(maximum)

2. Bástya
A bástyán 6 óránként váltják egymást az õrök. 
Egy hét alatt hány õrségváltás történik?
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3. Éléskamra
Az éléskamrában 12 zsák

lisztet tárolnak. (1 zsákban
50 kg-ot.) Ez a bab mennyi-
ségének 4-szerese.

a) Hány kg babjuk van?
b) Mennyi lisztjük és bab-

juk van összesen? 

4. Fogadóterem
A fogadóterem négyzet

alakú szoba (10 m).
Három különbözõ színû,

azonos méretû (1 m × 2 m)
kõvel burkolták.

Rajzoljátok le a szobát!
Rajzoljátok bele a színes kö-
veket!

Ami a valóságban 1 m, a füzetben 1 négyzethossz.
A köveket forgathatjátok. A terem jobb és bal oldala

szimmetrikus, erre figyeljetek a burkolásnál!

5. Julianna hálószobája
Julianna a játékait egy nagy faládában tárolja. 3 mac-

kót, 2 babát, 1 lovat. A játékokat mindig gyertyaoltás
után veszi ki a ládából. 

Amit megérint, azt kiveszi.
Hányszor kell a sötétben a ládába nyúlnia, hogyha:
a) a lóval és 1 mackóval szeretne aludni:______

____________________

b) 1 babával szeretne aludni:__________________

6. Lóistálló
a). Béla lovász csutakolja (tisztítja) a dragonyosok lo-

vait csata után. Egy lovat 3 percig csutakol.
Másfél óra alatt hány lóval végez?

b) Az istállóban elszaporodtak az egerek. Cirmi macs-
kának nem kell éhezni, boldogan hajkurássza a kis rág-
csálókat.

Mindennap 2-vel többet kap el, mint az elõzõ napon.
Hétfõn kezdte a zsákmányszerzést, szerdán 7 egeret

fogott meg.
Hétfõtõl szombatig hány egérrel végzett?
Írjátok be a számokat a napok alá!

H       K      Sze    Cs       P         Szo
____ ____ ____ ____ ____    ____=____________

7. Sorakozó
A várvédõ katonák létszáma kb. 4000 fõ. Gyalogosok,

lovasok, karabélyosok, dragonyosok.
Karabély: könnyû lõfegyver
Dragonyos: a csatában lóháton közlekedõ, de gyalo-

gosan hadakozó katona
A katonákat négyesével sorakoztatják. (gy, l, k, d)
Hányféleképpen állhatnak sorba, ha mindig a gyalo-

gos áll elöl?
Írjátok le az összes lehetõséget!
Hányféleképpen sorakozhatnak, ha bárki állhat elöl?

Házi feladat: Mindenki hazavihette azt a feladatlapot,
amit nem tudott megoldani az óra alatt. Másnap ellen-
õriztük a megoldásokat.

Nyelvtanóra
(A felszólító módú igék helyesírása)

Vadásszunk labancokra! (Igék felismerése a szöveg-
ben)

A gyerekek most olvassák elõször hangosan a szöve-
get. Négyes csoportokban dolgoznak. Minden csoport a
kijelölt szövegrésszel foglalkozik. Mondatonként váltják
a hangosan olvasót. A mondatban lévõ igét szóban át-
alakítják felszólító módúvá. Ha végeztek, leírnak a füze-
tükbe 1 igét, lehetõleg mindenki mást.

Egy kis csetepaté a vár körül (tollbamondás, felszólí-
tó módú igék helyesírásának gyakorlása)

Kuruc–labanc (ábécé sorrendben)

Kijön a táblához egy tanuló a leírt igéjével. Választ egy
ellenfelet. Az a kuruc, akinek az igéje ábécé sorrendben
megelõzi a másikét.

A kuruc mond egy felszólító mondatot a saját igéjével,
és ezt mindketten leírják a táblára. Az osztály többi tanu-
lója a füzetébe ír. (A tábla behajtható, nem látják egy-
mást, és az osztály sem látja õket.)

Ellenõrzés, értékelés: leírás után, aki hibátlanul dol-
gozott, legyõzött egy ellenfelet.

(5 csetepaté után a labancok nyertek 4-1-re a táblá-
nál. A füzetben harcolók közül többen mind az 5 csatá-
jukat megnyerték sebesülés nélkül.)

Visszavonulás (igérõl tanultak ismétlése)
Mindenkit kihívok a táblához. Egy gyerek hangosan

felolvassa az igéjét, majd leül a helyére. Ha õ lovas, ki tar-
tozik a csapatába? Milyen szempont szerint egyezel az
igéjével? (jelentés, idõ, mód, cselekvõk száma, szemé-
lye).

Minden csatlakozó érvelését meghallgatjuk. Ha jó,
visszamehet a várba. 

A kint maradókat a várban lévõk vihetik vissza, teljes
igeelemzéssel.

Házi feladat: (füzetbe) Labancok az ágyú mellett tél-
víz idején

(Két katona párbeszéde felszólító módú igékkel)

Technikaóra
(1 órában)

Páros munka: ágyúkészítés
A gyerekeknek óra elején

ágyúképeket vetítettem. A for-
mát, a méretet õk választhat-
ták. 

Felhasznált anyagok: kar-
ton, rajzlap, hurkapálca, gyur-
ma

Eszközök: olló, körzõ, vo-
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Cikksorozatom kilencedik részében, a Tanító 2017. no-
vemberi számában elkezdtem foglalkozni a Dienes logi-
kai készlet felhasználási lehetõségeivel, azóta valamilyen
szinten minden írásomban érintem ezt a változatos lehe-
tõségeket rejtõ eszközt. Még sok játékom van talonban;
hogy ne szakadjon meg a sorozat, és mert többen is szá-
mítanak rá, most is említek egyet, de elsõként arról sze-
retnék írni, ami az elmúlt hetekben leginkább foglalkoz-
tat: szívesen osztom meg tapasztalataimat az olvasókkal
egy érdekes – a Medve Matek élménynapon megismert –
additív játékkal kapcsolatban.

Medve Matek és a nyolcrétû út
A Medve Matek egyik rendezvényével elõször telje-

sen véletlenül találkoztam évekkel ezelõtt Budapesten, a
Hajógyári szigeten, ahová a gyermekeimmel épp csúsz-
dázni mentünk, ez se ma volt! A nagyszabású szabadtéri
matekversenyen lelkes, nyüzsgõ csapatokat láttunk, akik
jó levegõn matekoztak, rejtvényeket fejtettek, sportol-
tak vidáman, láthatóan nagy beleéléssel és igyekezettel.
Gimnazista fiam osztálytársai közül az utóbbi években
többen is részt vettek Medve matekos táborokban, ami
úgy hallottam, nagyon tetszett nekik, visszajárók is van-
nak közülük. A Matematika Összeköt Egyesület a tábo-
rokon és szabadtéri matekversenyeken kívül évi rend-
szerességgel élménynapokat is szervez, a Facebookon kö-
szönt rám egy meghívó, melyen matematika iránt érdek-
lõdõ gyerekeket, tanáraikat, szüleiket és elhivatott ma-
tematika szakos egyetemistákat invitáltak programjuk-
ra. Nem bántam meg, hogy regisztráltam, változatos él-
ményekben volt részem a Mûegyetem kampuszán. A
hangulat már belépéskor megragadott, több helyszínen
elhelyezett standokon logikai játékokkal játszottak a lá-
togatók, papírból geometriai formákat, különleges teste-
ket, egymásba csúsztatott hajtogatott lapokból karkötõ-
ket készítettek, beszélgettek; látszott, hogy teljesen ter-
mészetes a közeg, ahova érkeztek, sokan már eleve is-
merték egymást. Az élménynap plenáris elõadással kez-
dõdött, majd kilenc helyszínen két idõsávban változatos
gyakorlati foglalkozások/mûhelymunkák közül választ-

hattunk érdeklõdés szerint. Ebéd közben kötetlenül le-
hetett beszélgetni, eszmecseréket folytatni, újabb játé-
kokat kipróbálni, délután a diákokat élménylabirintus,
csapatverseny, a tanárokat pedig három különbözõ té-
mában kerekasztal-beszélgetés várta, majd programzá-
rással és nyereménysorsolással ért véget a tartalmas Med-
ve Matek nap.

A nyitó elõadást Mérõ László tartotta, aki többek kö-
zött nemrég kiadott könyvével és a benne szereplõ logi-
kai rejtvényével ismertette meg a több száz fõs társasá-
got. A Nyolcrétû út – A szellemi rugalmasság fejlesztése
címû könyv elméleti fejezetekkel kezdõdik, melyek be-
vezetik az olvasót többek között az okos érzéseink és a
szellemi rugalmasság kapcsolatába; az érzések gondolko-
dásban betöltött szerepébe; a szellemi rugalmasság ter-
mészetébe és tanításába; a konvertálható tudásba, az
edutainment irányzatába (education/nevelés és enter-
tainment/szórakozás); a játék során is megélhetõ,
Csíkszentmihályi Mihálytól megismert szóval kifejezve
flow-élménybe. Az alábbiakban szeretném néhány szá-
momra érdekes gondolattal megismertetni az olvasókat
a könyv alapján. 

„Majdnem mindegy, mit tanulsz, csak értsd meg jól a dolgok mûködését, ösz-
szefüggéseit. Akkor akárhogy fordul a világ, lesz mit konvertálnod majd ar-
ra, amire akkor kell majd megoldást találni. Ezt a képességedet fogják jól
megfizetni, nem a konkrét szakértelmedet.” Mérõ László

F A R K A S H Á Z I  C S I L L A

Órakezdõ ötletek
matematikából (14.)J Á T É K
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A 333 nyolcrétû rejtvény egy-egy kirakós játék, ahol
egy 8×8-as négyzet 1×1; 1×2 és 1×3 méretû téglalap-
jai feladványonként mindig más helyen rögzítettek, a já-
tékosoknak pedig további nyolc téglalap (1×4; 1×5;
2×2; 2×3; 2×4; 2×5; 3×3 és 3×4) helyét kell megta-
lálni a táblán úgy, hogy azok a három fix helyen elhelye-
zett lappal együtt pontosan lefedjék a nagy négyzetet. A
nyolcas szám tehát a kirakó tábla méretében és a mozgat-
ható lapkák számában is visszaköszön. Minden rejtvény-
nek pontosan egy megoldása van, ezt számítógépes prog-
ram is ellenõrizte.

Ahogy az elõadáson is elhangzott, ez a játék bizonyos
értelemben a világszerte ismert Rubik-kocka szöges el-
lentéte, antitézise. A kockát nagyon kevesen tudják ki-
rakni külsõ segítség nélkül, de néhány séma, forgatásso-
rozat, trükk ellesése vagy oktatóvideóról való megtanu-
lása után nagy a játékos sikerélménye, és a környezete is
hatalmas elismeréssel illeti, ha képes megoldani a felada-
tot. Utánanéztem az interneten: a kockának
43 252 003 274 489 856 000, azaz negyvenháromtrillió-
kétszázötvenkétbilliárd-hárombillió-kétszázhetvennégy-
miliárd-négyszáznyolcvankilencmillió-nyolcszázötven-
hatezer pozíciója létezik! A kirakás világrekordját
Patrick Ponce tartja, aki legjobb idejét 2017. szeptember
2-án érte el 4,69 másodperces idõvel. Nem kizárólag em-
berek igyekeznek megdönteni a rekordot, elterjedtek az
ezen mûvelet végrehajtására épített Lego-robotok is,
amelyeket fõleg okostelefonokra írt applikációval irá-
nyítva, elõre programozott kockakirakó algoritmusok
futtatására alkottak meg. A jelenleg ismert leggyorsabb
szerkezet 0,38 másodperc alatt rakta ki a Rubik-kockát,
belegondolni is szédítõ!

A Nyolcrétû feladványokhoz viszont teljesen más mó-
don közelíthetünk, mindenki a saját útját járva, fokoza-
tosan tud megbirkózni velük. A nehezedõ – kezdõ, hala-
dó, mester és nagymester – szinteken a rejtvények meg-
oldása során tapasztalatokat szerzünk, egy fejlõdõ folya-
mat részesei leszünk, elmélyülünk a játékban. Érdekes,
hogy a magasabb szintû rejtvények megfejtésében az ala-
csonyabb szintû megoldások során kialakult okos érzése-
ink jellemzõen félrevezetnek minket, és mindig valami
újat, mást kell kitalálni az elõzõekhez képest, de a legne-
hezebb rejtvények is megoldhatók speciális tudás nélkül,
némi rugalmasság segítségével. Nem feltétlen matemati-
kai gondolatok, képletek, hanem különbözõ tapasztala-
tokra épülõ homályos, kusza, de okos érzések segítenek
minket a megoldáshoz vezetõ út felfedezésében, melyek
a központi feldolgozás számára mint intuíciók állnak ösz-
sze. Ha ezt a játékot összehasonlítjuk például az i. e. 8. és
4. század között keletkezett Tangrammal, azt láthatjuk
és tapasztalhatjuk, hogy míg a Tangram elsõsorban a kre-
ativitásról szól, és a bizonyítottan 13 különbözõ, konvex
kirakható konfiguráció mellett máig is keletkeznek újabb
és újabb konkáv feladványok, a Nyolcrétû rejtvények el-
sõsorban a szellemi rugalmasságról szólnak. A legtöbb
ember számára egy bizonyos nehézségi szintig öröm a
gondolkodás, de a túl nehéz feladványoknál úgy érezhet-
jük, hogy a megszerzett öröm nem áll arányban a megol-
dás érdekében tett erõfeszítésekkel. A túl könnyû fel-
adatok viszont kevés erõfeszítést igényelnek, de annyit
sem érnek meg. Ha már megbarátkoztunk az elsõre szo-
katlannak tûnõ rejtvényekkel, az örömérzethez egyre

komolyabb kihívás szükséges. A rejtvényfejtés könnyen
szenvedéllyé válhat! Hogy kinek mi a közepesen nehéz
vagy nehéz, de még élvezhetõen nehéz feladat, azt az
egyén tapasztaltsága és képességei határozzák meg. 

A rejtvények megoldásánál nem a teljesítmény, pl. az
idõeredmény a fontos, hanem a megfejtés öröme. A fér-
fiak, akiknek kedveznek a térbeli, geometriai tájékozó-
dást igénylõ vagy absztraktabb feladatok, a megfejtés so-
rán jobban szeretik, ha okos érzéseik a következõ lépés
megtalálásában segítik õket; a pontosabb szóbeli kifeje-
zõkészséget és megértést igénylõ feladatokat kedvelõ nõk
okos érzései viszont az összképre vonatkoznak inkább, és
nem bánják, hogy a feladványok nagy részében nem min-
dig található egyértelmû következõ lépés. 

A rejtvényfejtés tevékenységében olyannyira elmé-
lyülhetünk, feloldódhatunk, hogy ezen élmény mellett
minden más eltörpül, olyan élvezetes lesz a számunkra,
hogy nem akarjuk abbahagyni, azonosulunk a cselekvés-
sel. „A flow állapotát az alábbi nyolc dolog jellemzi akkor is,
ha némelyik közülük idõnként eléggé rejtetten jelenik meg:
>1. Azonosulás a cselekvéssel. Az ember elmerül abban,
amit csinál, cselekedetei spontánná, szinte automatikussá
válnak. >2. Megfelelõ nehézségû feladat. Sem túl könnyû,
sem túl nehéz. >3. Világos célok. >4. Azonnali és egyértel-
mû visszajelzés az eredményrõl. >5. Tökéletes koncentráció
a tevékenységre. >6. A kontroll feladása. A flow állapotá-
ban az ember nem törekszik a helyzet uralására. >7. Az
éntudat elvesztése. Az ember teljesen összefonódik a feladat-
tal, amellyel épp foglalkozik. >8. Az idõérzék ideiglenes el-
vesztése.” Érdemes törekednünk rá, hogy a tanulás során
minél gyakrabban megtapasztalhassák tanítványaink ezt
az élményt, mely hosszú távon is nagy hatású, mindeköz-
ben nemcsak a játékokban, de a tananyagban is jobban
elmélyülhetünk. 

Mérõ László több elõadásában is hallottam már a já-
tékkal kapcsolatban az alábbi jól hangzó megfogalma-
zást: „Létfontosságú, hogy idõnként olyan tevékenységeket is
végezzünk, amelyek nem létfontosságúak.” A játéknak ön-
magában van jutalma, de közben olyan anyagok felsza-
badulását serkentik az agyunkban, amelyek létfontossá-
gúak. A közös játékkal kapcsolatban kiderült, hogy a
flow társas helyzetben is egyéni élmény marad, de inten-
zitása magasabbá válik. Kutatások bizonyították, hogy
azon családok jobb eséllyel maradnak együtt a gyerekek
felneveléséig, amelyek megfelelõ játékmód helyes meg-
választásával (pl. tudásbeli különbségek kompenzálá-
sával) rendszeresen együtt játszanak. Az egyes résztve-
võk átélt flow állapota a közös helyzetben gyakran egy-
máshoz szinkronizálódik, az egyéni flow élményeket erõ-
sítve.

„A Nyolcrétû játék a szellemi rugalmasságot megalapozó
okos érzések kifejlõdését segíti. Ezért különösen alkalmas esz-
köz a konvertálható tudás alapját alkotó speciális fajta kom-
petencia, a szellemi rugalmasság fejlesztéséhez. Távolról sem
az egyetlen ilyen eszköz, de egyszerûségével jelenleg egyedül-
álló.” Az, hogy valaki hogyan játszik, csak keveset árul el
a tényleges tudásszintjérõl, viszont nagyon sokat tudha-
tunk meg belõle az általános kompetenciáiról. 

Osztályommal is megismertettem a játékot, és ahogy
feltételeztem, egybõl belemerültek, nagy sikere volt. Örül-
tem, hogy egybõl elkezdték sorolni azt is, milyen hasonló
kirakós játékokra emlékeznek, pl. Tangram, pentomino
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kirakók; sõt, még azt is megfogalmazták, hogy ezek miben
hasonlítanak vagy térnek el ettõl és egymástól. A gyere-
kek már megszokták, hogy új játékaink kapcsán arra szok-
tam buzdítani õket, hogy õk is találjanak ki saját feladvá-
nyokat. Csak azt a két kérést fogalmaztam meg számukra,
hogy minél változatosabb méretû téglalapokkal fedjék le a
nagy, 8×8-as négyzetet, tehát egy-egy azonos elem minél
kevesebbszer szerepeljen, és hogy az 5×5-ös befoglaló mé-
retet semmiképpen ne haladják meg. Õk választhatták ki,
hogy mely síkidomok legyenek majd a feladványukban fix
helyen, ezeket megegyezés szerint a kódlapon szürkével
jelölték. Differenciálni is remekül lehet a feladatokkal,
nemcsak azzal, hogy több vagy kevesebb fix helyet adunk
meg, hanem nyilván az elhelyezésükkel is. A gyerekek is
jól ráéreznek, hogy az általuk készített feladvány mennyi-
re lesz majd nehéz a társaiknak.

Elõször tervezõlapokat osztottam ki a gyerekeknek,
azon dolgoztak, rajzolgattak választhatóan egyénileg
vagy pármunkában, de késõbb még szívesebben és köny-
nyebben terveztek érdekes feladványokat kézzel fogha-
tó, mozgatható lapkákkal, melyeket laminált sakktáblá-
ink négyzeteivel megegyezõ méretben berácsozott színes
lapokból vágtunk ki. 

Annak a tanítványomnak a feladványát mutatom
most be, aki elsõként tudta lefedni a területet különbözõ
elemeket felhasználva. A rejtvényeink megadási módja
nagyon egyszerû, mindenki elõveszi a saját laminált sakk-
tábláját, és a fix helyekre egy-egy sakkbábut vagy sakkos
kupakot helyez, jelen esetben: A7-A8-B7-B8; E4-F4-
G4; és H8 a rögzített hely, a kirakáshoz pedig most ezek
a lapok szükségesek: 1×4; 2×3; 2×4; 2×5; 3×4; 4×4.
Kikeressük a színes játéklapok közül a játékba kerülõket,
és indulhat a próbálkozás. Biztonságból leellenõriztetjük
a feladvány készítõjével, hogy a kis területek összege va-
jon megegyezik-e a nagy tábláéval. Jelen esetben a felad-
vány 4+3+1, a többi lap 4+6+8+10+12+16 terület-
egység. 8+56 valóban 64, ami megegyezik a 8×8-as táb-
la nagyságával.
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Mi nem törekszünk arra, hogy csak egy megoldása le-
gyen a feladványnak, az épp most bemutatottnál is töb-
bet találhatunk, épp ellenkezõleg, inkább örülünk, ha
többet találunk, én különösen azért, mert ezáltal a terü-
let fogalmának elsajátítását így a gyakorlatban alapozzuk
és erõsítjük meg. Ha ilyen klassz játékot találok, „nem kí-
mélem” a környezetemet sem, velük is kipróbáltatom;
családtagjaim, szomszédaink és tanítványaim ötletei kö-

zül többet aktívtáblás változatban is elkészítettem már,
mozgatható lapokkal, indításkor letakart lehetséges
megoldási változattal, sorra gyûlnek a feladványok. Az
osztály sakkasztalának méretéhez készített lapokat lami-
náltam is, hogy tartósak legyenek, biztos sokat játszunk
majd ezzel a játékkal akár délutáni szabadidõben, akár
órakezdõ bemelegítésként. 

Bingó logikai készlettel
Ahogy ígértem, a cikk végén – ráadásként – még egy

gyors, logikai készlettel játszható játékot is bemutatok. A
bingó hagyományos szabályain bátran lehet variálni, pél-
dául a színes lapok egymás közötti szétosztásával, az egy-
szerre letehetõ formák és az egy helyre, egymásra letehe-
tõ (építhetõ) formák számának változtatásával; azzal,
hogy hármas vagy négyes bingót játszunk, de a négyze-
tekben olvasható feltételek könnyítésével-nehezítésével
is: egyszerre csak egy tulajdonságra kelljen figyelni vagy
többre, szerepel-e benne és/vagy kötõszó, van-e benne
tagadás stb. Ha jól emlékszem, ilyen jellegû táblákat a
Gyereketetõ honlapján láttam elõször, de már én is ren-
geteg játéklapot készítettem különbözõ nehézségi fokon.
Szavak helyett az osztály által jól ismert logikai lapos
szimbólumokat is megadhatjuk, az és-t jelölhetjük „+”
jellel, a vagy-ot például „/” jellel. A játék többek között
alkalmas a közös tulajdonságok megfigyelésére és megfo-
galmazására, a halmazképzésre, a taktikázásra, a vizuális
figyelem fejlesztésére. Ha a gyerekek szerkesztik a táblát,
elõzetes feladatként tehetünk velük fordított irányú pró-
bát, pl. tetszõlegesen kiválasztott 5 elemre tudnak-e
megfogalmazni korrekt meghatározásokat az eddig meg-
ismert táblák ismeretében. Differenciálásra is nagyon jól
használható.

Zárásként egy interaktív kiállításra hívnám fel az olva-
sók figyelmét, mely sok érdekességgel ismertetett meg a já-
tékokkal kapcsolatban. 2018. április 29-ig Budapesten a
Kiscelli Múzeum templomterében tekinthetõ meg egy ér-
dekes, társasjátékokról mesélõ gyûjtemény, ahol csopor-
tok részére vezetés/foglalkozás is kérhetõ. Tematikus el-
rendezésben a játékok fajtáiról tájékozódhatunk: fiús, lá-

nyos, oktató-, térképes, világmodell jellegû, ûr-, város-,
propaganda-, kártya-, sakk-, modern, életút-, társas-, ma-
gános-, kooperatív játékok… Ahogy a tájékoztatón szere-
pel: „A kiállításon bebarangoljuk a társasok világát az Orszá-
gos Kaszinótól a szabadulószobákig, a malomtól a propaganda-
játékokon át a Pandemicig. Vigyázat, interaktív!”

Források
Nyolcrétû út – A szellemi rugalmasság fejlesztése
(Tercium Kiadó, 2017.)
www.gyereketeto.blogspot.com
https://hu.wikipedia.org/wiki/Rubik-kocka 
https://how-to-solve-a-rubix-cube.com/rubik-
kocka-kirakasa-hu/ 
http://www.kiscellimuzeum.hu/jatek
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Nehéz feladatot vállaltam! 
Hogyan írjak Róla? Soroljam a „kartoték-adatokat”?

Mikor, hol született? Mikor végezte el a tanítóképzõt?
Mikor került Budapestre? Hol, melyik iskolákban taní-
tott? Mikor ment nyugdíjba? Mi minden munkában volt
része a tanításon kívül? Milyen elismerésekben, kitünte-
tésekben részesült? – Igen, ezeket mind fel szokták sorol-
ni, amikor egy munkatárs, egy ismerõs elment közülünk. 

Jutka azonban nekem ennél több volt: barát és tanító-
példakép. 

Igaz, emberformáló pedagógus. Olyan tanítónõ, aki
mindig, mindenféle körülmények között felelõsséget vál-
lalt a rábízottakért. Alaposan megismerte körülményei-
ket, ismerte és tiszteletben tartotta igényeiket, szükség-
leteiket, érdeklõdési körüket – hogy nevelni, tanítani
tudja õket. És fontos volt számára további életük is: még
nyugdíjasként is kapcsolatban maradt többükkel, együtt-
érzõ figyelemmel kísérte sorsukat. Gyakran nézegette az
albumot, amelyben minden osztályáról fényképeket õr-
zött.

Én 1969-ben ismertem meg Jutkát. A Bartók Béla út
27. Számú Általános Iskolában kaptam lehetõséget arra,
hogy saját gyakorlatban szerezzek tapasztalatokat a ma-
tematikatanítás alsó tagozatos lehetõségeirõl. Jutka mel-
lé osztottak be. Az õ 1. osztályában kezdhettem a kísérle-
ti munkát: a matematikát nála 4 évig én tanítottam, a
többi tárgyat õ. Jutka minden órámon részt vett megfi-
gyelõként, hogy azután õ is bekapcsolódjon a kísérletbe.
Magam sok óráját láthattam, élvezhettem végig. Tanítá-
sában – a szakmai tudása, munkájának rendezettsége és
gazdag módszertani kultúrája mellett – a minden kisgye-
rekre való személyes odafigyelés, a tapintat ragadott meg.
Különös gondot fordított a gyengébb képességûekre, sze-
retettel gondoskodott fejlesztésükrõl. 

Szép emlékként õrzöm azokat a matematikaóráit,
amelyeket a következõ osztályában láthattam. Több he-
lyen idéztem már, de ide kívánkozik az egyik órarészlete,
amit a tévé is bemutatott. 

Témája a mennyiség és
mérõszám közti viszony
megtapasztaltatása volt.

Két, különbözõ alakú
edényt hasonlítottak
össze a gyerekek: melyik-
be fér több víz. 

Tippelésüket ellenõrizték: a kövérbõl áttöltötték
a vizet a másikba, és az nem lett tele. Együtt megta-
pasztalták, hogy abba még sok vizet tudtak utánatöl-
teni.

Azt is megfigyelték, hogy amikor Jutka néni ez utób-
biból töltötte vissza a vizet a kövér vázába (egy nagy tál
fölött), akkor túlcsorgott a víz, nem fért bele az összes.
Több gyerekkel is elmondatta a tanító néni, hogy me-
lyik edény a nagyobb, melyikbe fér több víz, hogy jól
megjegyezzék.

Ezután azt becsülték meg a gyerekek, hogy a kövér
edénybõl hány kis poharat tudnak megtölteni. Annyi
mûanyag poharat készítettek maguk elé, ahányat szerin-
tük meg fog tölteni a kis, kövér edény vize. A becslést a
próba követte. Kiderült, hogy 6 pohár telt meg ebbõl az
edénybõl. 

Táblára került a mérés eredménye:

Miután újra kimondták a másik edényrõl, hogy abba
több víz fér, következett a becslés: vajon abból hány po-
harat tudnak megtölteni. Ismét becslésüknek megfelelõ
számú poharat vehettek maguk elé a gyerekek.

Az egyik (kifejezetten okos) kisfiú láthatóan a pohár
és a nagy edény magasságát mérte össze szemmértékkel,
és maga elé vett 4 poharat. Jutka néni tõle kérdezte meg:
úgy gondolod, hogy 4 pohár lesz tele? A kisfiú azt vála-
szolta: „Nem, csak 3 lesz tele, a negyedik csak eddig lesz” –
mutatta a pohárnak kb. 2/3-ánál. 

Amikor a 3 pohár már majdnem megtelt, észrevette a
kisfiú, hogy még nagyon sok víz maradt az edényben,
óvatosan odavett még egy poharat, aztán még egyet, meg
még egyet… és azt kellett tapasztalnia, hogy 10 pohár
megtelt. Átélhették közösen azt a – számunkra tán túlsá-
gosan is természetes – összefüggést, hogy a nagyobb
mennyiséget több egység teszi ki, mint a kisebb mennyi-
séget.

Jutka néni bölcsen felépített gondolatmenete és a gye-
rekek szintjének legmegfelelõbb módszerválasztása va-
lódi ismeretre vezetett (amit természetesen még további
tapasztalatok erõsítettek meg a késõbbiek során).

„Nem felmérni! Tanítani!”
C. Neményi Eszter: Búcsú Oravecz Pálnétól, Jutka nénitõl

„Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan.”
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Próbálom visszaidézni, megfogalmazni azokat az alap-
vetéseket, amelyeket Jutka követett, és gondolom, hogy
akár a jövõ iskolája számára is hirdethette volna õket. 

– Abban a korban tudott elõírásokkal, kötött szoká-
sokkal szemben is dönteni a gyerek érdekében, amikor
csak a „kötelezõ” és a „tilos” létezett.

– A nevelésben társa volt a szülõknek, miközben õket
is tanítgatta, formálta.

– Fontosnak tartotta az alapvetõ ismeretek elsajátít-
tatását, de ugyanilyen lényegesnek az egész személyiség
fejlesztését, nevelését.

– A tanító feladatának nem az ismeretek közlését
tartotta, hanem a fogalmak kifejlesztését, a gondola-
tok „kitermelését”.

– Hangsúlyt fektetett arra, hogy megfigyelni, tanulni
is megtanuljanak a növendékei. Ehhez számos jó alkal-
mat biztosított azáltal, hogy türelemmel viselte a tévedé-
seket és a hibák javítását.

– Bár valódi tekintély volt a gyerekek körében, az igaz-
ság megítélését mindig a valósággal való összevetéshez
kötötte. Nemcsak egymás közt vitatkozhattak a gyere-
kek, de Jutka néni igazát is megkérdõjelezhették.

– Igen fontosnak tartotta, hogy a tanítás módszerei a
gyerekek életkorának, fejlettségének feleljenek meg.
Ezért örömmel fogadta a komplex kísérlet alapelvét,
mely szerint az alsó tagozatos tanulásban a saját cselekvõ
tapasztalatszerzésbõl kell építkezni. Ugyanakkor hang-
súlyt fektetett arra is, hogy a megszerzett ismereteiket
megfogalmazhassák a gyerekek. 

– Szívesen fogadta azt az elgondolást, hogy az elsõ év-
ben egyáltalán nem osztályoztunk matematikából, hi-
szen látta a gyerekek örömmel végzett munkájának ered-
ményességét. Lányának, Oravecz Mártának mondta egy
alkalommal a címben idézett hitvallást: „Nem felmérni!
Tanítani!” Ez a dolga a tanítónak. (A mérés, ellenõrzés
ennek csak segédeszköze.)

Igen, igaz, amire figyelmeztettél Jutkám, hogy amikor
elmegyünk, rövid idõ, és már nem fognak emlékezni
ránk. Talán ez nem is baj. Elég, ha adhattunk, és amit ad-
tunk, hasznára válhat valakiknek! Beépül az utánunk jö-
võk gondolkodásába talán anélkül, hogy bárki tudhatná,
kitõl, mibõl formálódott ki a gondolat.

De azért leírom életed néhány fontos munkáját, állo-
mását, hogy akik nálad órákat látogattak, akik meghall-
gattak, vendégeid voltak, felidézhessék a veled való ta-
lálkozás örömét. 

1951-ben a Szarvasi Tanítóképzõ elvégzése után ke-
rültél Üllõre, hogy gyakorló évedben taníts 51 kisfiút.
Onnan helyeztek át a Bartók Béla út 27. Sz. Általános Is-
kolába. Hûséges alaptermészetednek megfelelõen legszí-
vesebben nyugdíjazásodig (1986-ig) itt dolgoztál volna,
de 1976-ban váltanod kellett: a Tárnok utcai Általános
Iskolában folytattad a tanítást.

Miután bekapcsolódtál a komplex matematikataní-
tási kísérletbe, sokan jártak Nálad hospitálni, hogy el-
lessék szép ötleteidet, megfigyelhessék a tanulás okos
irányítását, a tanulás eszközeinek használatát. A meg-
beszéléseken nemcsak a látott órákkal kapcsolatos kér-
déseket beszéltétek meg, hanem sor került a tananyag
épülésének, az idõvel való gazdálkodás nehézségeinek
elemzésére is. Mindig hangsúlyoztad a különbözõ ké-
pességû, tempójú tanulókra való odafigyelés fontossá-
gát, és mintát is adtál a célszerû, mindenkit fejlesztõ dif-
ferenciálás lehetõségeire. Megmutattad látogatóidnak
a gyûjtögetett gyakorló feladatokat és a jobb képességû,
gyorsabban haladóknak talált anyagokat, amik késõbb
két kiadvánnyá bõvültek: „Matematika-feladatgyûjte-
mény az általános iskola 1., illetve 2. osztálya számára.
Szerkesztette Oravecz Pálné” (Engedélyezés: az
1983/84-es tanévtõl.) 

Felkérésre elõ-
adást is vállaltál – pl.
egy Varga Tamás-
nap keretében –, bár
igazán a gyerekek kö-
rében érezted otthon
magadat. Egy televí-
ziós mûsorban is csak
bemutató tanítóként
vettél részt. („Mate-
matika továbbkép-
zés”)

1986-tól, nyugdí-
jasként fejlesztõpe-
dagógusi munkát

vállaltál az Ulászló utcai Nevelési Tanácsadó Intézet-
ben, ahol elsõsorban diszlexiával küszködõ gyerekek fel-
zárkóztatásában segítettél. 

1976-ban Beke-díjjal tüntettek ki és 1984-ben Apá-
czai-díjjal ismerték el pályád szép, eredményes, hiteles
munkáját.

Gazdaggá tett, hogy ismerhettelek! Köszönöm Neked!
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Egy személyes élményemet szeretném megosztani. 
Január végén Brüsszelbe utaztam. A ma ott dolgozó meg-

hívóm, egykori tanítványom jól tudta, nagyon kedvelem Renè
Magritte festészetét. 2017-ben Brüsszel város egy hatalmas
kiállítással emlékezett az ötven évvel ezelõtt elhunyt belga fes-
tõre. Jó apropó volt, hogy vendégül lásson. A látogatás egyik
napján együtt mentünk el a Szépmûvészeti Múzeumba,
amely a kiállításnak helyt adott. Öt szinten helyezték el az al-
kotásokat, zömében az állandó kiállítás képezte az anyagot,
de érkeztek képek Hollandiából, Angliából és Amerikából is.
Komoly élményt jelentett az a kaland. Ennyit bevezetõként. 

A tervezett napon mentünk el a kiállításra. A múzeumba
lépve több gyerekcsoporttal is találkozhattam. Hétköznap
délelõtt volt. Az elõcsarnokban a múzeumpedagógusok vár-
ták a tanítókkal érkezõ gyerekeket, akik 7–8 évesek lehettek,
s rövid szervezés után, kisebb csoportokban egy-egy kép elõtt
ültek le. Beszéltek a látottakról, feladatokat oldottak meg,
rajzoltak, színeztek stb. Megkapó volt látni az „órai” izgal-
mukat, aktivitásukat. Hamarjában 6 csoportot is megszá-
moltam. Egy-egy csoportban 10-12 gyerek volt. 

Az esztétikai nevelés fontosságáról nagyon sokszor beszé-
lünk, a problémafeldolgozásnak jelentõs irodalma van.
Vigotszkij a mûvészeti nevelés kapcsán a következõket fogal-
mazta meg: ,,tágítja a személyiséget, új lehetõségekkel gazda-
gítja, elõkészít a jelenségre való tökéletes reagálásra, vagyis a
magatartásra”, ezért ,,természeténél fogva nevelõ jelentõsége
van”. Azt kell látnunk, hogy a mûalkotások közvetlen befo-
gadása, feldolgozása, átélése a személyiségre közvetlen hatás-
sal van. Fokozza a kreativitást, fejleszti az ízlést, a logikus
gondolkodást, valamint állandó kíváncsiságra nevel.

Személyes véleményem, hogy a mûközpontú szemlélet hi-
hetetlenül fontos. Mit is értünk ezen? Az eredeti mûvel való
találkozás lehetõségét. Az elõbb említett gyerekcsoportok
ugyanis a megtekintett mûveket például eredeti méretben lát-
hatják, azaz nem tankönyvi méretre kicsinyítve. Figyelmük –
egy nagy táblakép esetében – a részletekre is irányul. S a sok-
sok részlet a megismerés folyamatában válik majd egésszé. És
ugyanígy vagyunk a zenemûvekkel is. Saját tapasztalat alap-
ján mondom, hogy a kisiskolás tanulók is – ha rendszeres ze-
nehallgatásra szoktatják õket – egy-egy rövid zenei részlet
meghallgatását követõen, helyes tanítói irányítással nagyon
pontos meghatározásokat tudnak adni a hallott zenemû ka-
rakterérõl pl. táncos, vidám, örömteli, vagy éppen bánatos,
sötét, ijesztõ stb. A megismerés folyamataként pedig a hang-
szerfelismerés is a tudásuk tárgyát képezi. 

A mûvészeti nevelés témaköre igen tág: nemcsak a képzõ-,
a zene-, a táncmûvészet, de az irodalom, a filmmûvészet is ré-
sze, azaz a társmûvészetek összekapcsolása. Bõ egy évtizede

látjuk, tapasztaljuk, hogy az iskolai oktatás-nevelés folyama-
tában szinte alig van jelen a mûvészeti nevelés. Nem kívánom
a heti 1 tanítási órás tárgyak problémáját felvetni, vitára boc-
sájtani. Csak jelezni szeretném, hogy a nevelés fontos része; a
sikeresség, az elégedettség, a boldogság megtalálásának fel-
mutatása. Erre szoktatni kell a gyerekeket. Ki kell lépni a tan-
termek világából, közvetlen élményeket kell biztosítani egy-
egy múzeum-, hangverseny-, színházlátogatással. 

Ebben erõsített meg a brüsszeli tapasztalatom. Az ott mun-
kálkodó gyerekek – minden valószínûség szerint – érzelmeik
kifejezésében, a mûvészetekben való jártasságban gazdagab-
bak lesznek. 

Tanítói praktikák
Karcsi második osztályos gyerek. Társainál kisebb,

rendkívül mozgékony. Ma már a tanórák zömét végig-
dolgozza, de ez nem így volt korábban. Minden érdekli,
kíváncsi, beszédes gyerek, s ez okozza alapnyugtalansá-
gát. Idõben került az iskolába, hat és féléves volt. Az óvo-
da nem jelzett gondot a gyerek iskolába lépésekor. 

Karcsi már az iskolás élet elsõ napjaiban felhívta ma-
gára a figyelmet. Izgett-mozgott, forgolódott. Ha a taní-
tója mellé állt, s ezt nem volt nehéz megtenni, hiszen a
fiú az elsõ padban kapott helyet, akkor nyugodtabbá
vált. Így is elõfordultak olyan pillanatok, amelyek nyug-
tatást, beavatkozást igényeltek. A tanítónõ, Éva néni
alig várta a szülõi értekezletet, kíváncsi volt Karcsi szü-
leire. A második tanítási nap délutánján jöttek össze a
szülõk és a tanító. Ahogyan az lenni szokott, a jelenlé-
võk többségét az anyukák tették ki. Két apuka volt je-
len. Luca szülei együtt jöttek, egy apuka egyedül ült. S ez
a férfi – amint az kiderült – épp Karcsi édesapja volt. Fi-
gyelmes, érdeklõdõ személy benyomását keltette. A ta-
nító által mondottakat sûrûn jegyzetelte. A megbeszé-
lést követõen a helyén maradt, várta, hogy a szülõtársak
egy-két mondatot mondjanak a tanítónak. Mindenkit
maga elé engedett. Mintegy félóra is eltelt, amikor õ is
sorra került. Felállt, a tanítónõ elé lépett, bemutatko-
zásként kezet nyújtott: „Deák Imre vagyok, a fiam Kar-
csi.” Rövid beszélgetés következett. „Kedves Éva néni, a
fiam, a családom nem könnyû eset. Nagyon szeretném, ha
nem ezen az esti órán, de hamarosan idõt szakítana arra,
hogy megismerje a helyzetünket. Tudok alkalmazkodni, bár-
mikor felkeresem önt. Arra kérem, hogy körülbelül húsz per-
cet szánjon ránk.” A tanító már a naptára után nyúlt.
Megállapodtak a találkozás idõpontjában, ez éppen a ta-
nítás ötödik napjára esett. 

Csillag Ferenc Párhuzamos történetek
Ahány ház, annyi szokás
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Pénteken fél 4-kor meg is érkezett az édesapa. Most is
minden elvárásnak megfelelt a megjelenése. Céltudatos,
udvarias személy benyomását keltette. Egy kényelmes
kis szobában foglaltak helyet, ez az iskola olyan zuga volt,
ahol senki nem zavarhatott. Épp az ilyen jellegû megbe-
szélésekre alakították ki. Nem kellettek bemelegítõ kö-
rök, Karcsi apukája röviden a tárgyra tért. „Kedves Éva
néni, nem tudom, mennyire ismerte meg a fiamat ebben a pár
napban. Tény, nem könnyû eset. Értelmes, okos, kíváncsi,
ezek a jó tulajdonságai, ám komoly nyugtalanság is jellemzi,
nem igazán kitartó, a figyelme gyorsan elterelhetõ. Olykor-
olykor a felnõttek dolgába is beleszól, de csak néhány felnõtt
veszi körül, s ez így természetes. 

Hogy ez miért is alakult így? Nos, a fiamat négyéves kora
óta egyedül nevelem, a volt feleségem kilépett az életünkbõl.
Nem kellett küzdenem a fiúnkért, ugyanis a nejem olyan kap-
csolat részese lett, ahol már van két gyerek, azok nevelését
vállalta fel. Igen, Karcsit, a vérszerinti fiát beáldozta az új
kapcsolatért. Annyira eltávolodtunk, hogy az eltelt idõszak-
ban kétszer látogatott meg bennünket. Annyira eltávolodott,
hogy csak Karcsi születésnapján és karácsonykor juttat el
egy-egy ajándékcsomagot. A családi élet praktikus részébe
anyám, Karcsi nagymamája besegít; azaz rendszeresen fõz, a
lakást rendben tartja, ha Karcsi beteg, akkor otthon marad
vele. Az anyám mintegy negyedórára lakik tõlünk. Ez így ép-
pen jó, mert a függetlenségünk megvan, de a segítség sincs
messze. Szóval az életem a fiamról szól.

Hogy mit teszek én? Tervezõmérnökként sokat dolgozom,
de az idõmet magam osztom be, így sok idõt tudok Karcsival
lenni. Mindent megadok neki, megtehetem. A minden nem
csak anyagi jellegû, viszem kirándulni, járunk múzeumba,
sportfoglalkozásra is beírattam. A kapcsolatunk nagyon jó.
Elfogultan szeretem a gyereket, nem vagyok vele elég követ-
kezetes, de talán ezt nem lehet felróni bûnömül. 

És mielõtt kérdezne, azt még el kell mondjam, Karcsi az
utóbbi idõben egyre gyakrabban emlegeti az édesanyját.
Múltkor a következõt kérdezte: »Más, rendes családban van
anya, nekem miért nincs?« Mit is mondhattam volna? 

Nos, ezeket szerettem volna elmondani. Karcsi gyakran
fárasztó viselkedésének ez a közvetlen oka. Arra kérem önt,
adjon tanácsot, mit tegyek annak érdekében, hogy a fiam is-
kolai élete sikeres legyen!” 

Éva nénire csak úgy zúdultak az információk. Hálás
volt, hogy az édesapa ilyen õszinte volt, hogy megosztot-
ta a problémáit. Az eltelt egy hét során már találkozott
Karcsi szertelenségének, nyugtalanságának jeleivel.
Ugyanakkor az is motoszkált a gondolataiban, hogy med-
dig van joga, lehetõsége egy család életébe beleszólni?
Hogy segítenie kell, az biztos, de a határokat meg kell
szabni. Megértés, elfogadás, támogatás, ez természetes,
ennél többet tenni etikus-e? A következõket mondta:
„Örülök, hogy ilyen alaposan bevezetett a család életébe, a
bizalmába fogadott. Ígérem, az itt elhangzottak közöttünk
maradnak. Amit tehetek, az Karcsi iskolai problémáinak ke-
zelése, figyelemmel kísérése. Jó értelemben vett szeretetteljes
nevelése, személyiségének alakítása. Úgy fogom majd a kezét,
hogy azt ne is vegye észre.”

Karcsi tudott édesapja és Éva néni találkozásáról. A
tanító megkezdte azt a különleges pedagógiai munkát,
amely rengeteg feladatot jelentett. Jól tudta, hogy a szok-
tatás, a nevelés folyamata lassú, eleinte csak apróbb ered-
ményeket könyvelhet el sikerként. Óvatosan, jól meg-

fontoltan kellett minden Karcsira irányuló pedagógiai
feladatát megtennie. Nem akart a kivételezés hibájába
esni. Kerülni akarta, hogy az osztály tanulói azt tapasztal-
ják, hogy rájuk kevesebb figyelem jut. 

Mindenesetre Éva néni különleges praktikákat dolgo-
zott ki, hogy Karcsi kitartása növekedjen. Az elsõ lépés-
ként olyan feladattal bízta meg, ami biztosította a mozgás
lehetõségét. Õ volt egy ideig padsorának a „segítõje”. Ez
nem jelentett mást, mint az órai eszközök kiosztását,
majd begyûjtését. Így már egy órán kétszer is elhagyhatta
– tanítói engedéllyel – a fiú a helyét. És õ szedhette össze
a kitöltött munkafüzeteket is. 

A következõ lépés mindenkit meglepett. Már decem-
ber elején jártak, amikor Éva néni egy egyszerû konyhai
órát tett Karcsi asztalára. „Ki ismeri ezt a szerkezetet?” –
hangzott a kérdés. Andrea adta meg a választ: „Otthon a
konyhánkban van. Ha anyukám fõz, akkor beállítja, a csör-
renése figyelmezteti arra, hogy elkészült az étel.” – A válasz
pontos volt, azok a gyerekek, akik még nem láttak ilyet,
megértették a funkcióját. Éva néni folytatta: „Most ezt
Karcsi kapja meg. Csak akkor állhat fel, ha a jelzés elhangzik.
Most be is állítom: 12 percig kell a helyeden maradnod.” –
Karcsi érdeklõdve figyelte a tanító mozdulatait, majd azt
is, hogy a padjára helyezi el az eszközt. És az óra jelzõje
lassan, komótosan indult útjára. Bizony a fiúcska sokszor
odatekintett, mikor is ér célba a mutató. Karcsi többször
is úgy érezte, hogy ez az idõtartam alig-alig kibírható. Az
óra megcsörrenésének pillanata szinte megbénította a
gyereket, nem állt fel. Megvakarta a fejét, s halkan csak
ennyit mondott: „Kibírtam!” – Ezt hallva a mögötte ülõ
Kristóf tapsolásba kezdett, melyet a többiek is folytattak.
A közös öröm lelkesítette Karcsit és tanítóját is. 

Bizony ezt a gyakorlatot sokszor elismételték. Február-
ban már a húszperces intervallumot is könnyedén vette
Karcsi. Ahogy a türelme nõtt, úgy a fegyelme és a figyel-
me is egyre jobb lett. Lassan kezdett felnõni a társaihoz. S
ez azt is eredményezte, hogy az osztálytársai elismerték.
Barátai lettek, sõt a közösség középpontjába került. 

„Éva néni, mi lenne akkor, ha az órát nem tetszene többé
a padomra tenni? Megpróbálom a teljes idõt nyugodtan eltöl-
teni” – mondta egy alkalommal Karcsi. Éva néni átölelte
a gyereket. – „Bátor vagy, ezért megdicsérlek, mielõtt neki-
látnánk a próbának, tedd be az órát a szekrénybe, ne is za-
varjon többet!” – Azon a február végi napon az osztályban
mindenki Karcsira figyelt, a gyerekek egyként szorítot-
tak a fiú gyõzelmének. 

A gyereknek az önfelegyelempróbája sikerült! 
Néhány nappal késõbb Éva néni és az édesapa ismét

találkoztak. Most a tanító volt közlékenyebb. „Elégedett
vagyok Karcsival. Sokat ért, igazi iskolás gyerekké vált. Az
akaratereje is megsokszorozódott. Büszke lehet rá, apuka!” –
Itt valamiféle köszönet hangzott el Deák Imre szájából,
de a tanító ezt figyelmen kívül hagyta. „Ne aggódjon, to-
vábbra is figyelek Karcsira, s higgye el, derék, szorgos, aka-
raterõs ember válik majd belõle! Látom, ön is figyel rá, tehát
mindent megkap a gyerek. Így van ez jól. Hát akkor minden
jót!” 

Karcsi ma már második osztályos. Sikeres tanuló. To-
vábbra is érdeklõdõ, kíváncsi, de tudja, ismeri a kerete-
ket. Éva néni ma is figyeli a fejlõdését, sokszor beszélget
vele, biztatja. Mi pedig tudjuk, hogy ha göröngyös is az
út, akaraterõvel eredményesen végigjárható. 
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„Ilyen nekem is kell!” 
A harmadik osztályos Rozi színes, érdekes személyi-

ség. A családban õ a kisebb gyerek, nõvére, Dia már ha-
todikos. A szülõk nagy gondot fordítanak arra, hogy a
gyerekek mindent megkapjanak, ami az életükben fon-
tos lehet. „Mindent megkapjanak” – jegyeztem le. Mi ez
a minden? Elsõsorban a figyelem, a szeretet, a biztatás, a
meghallgatás, azaz a család melege biztosított. Ugyanak-
kor könyvekkel, játékokkal is jócskán ellátottak. Gyak-
ran meghívják barátaikat a gyerekek, többen is irigyked-
ve nézik azokat a legújabb, különleges játékokat, amely-
lyel Rozi és Dia rendelkezik.

Ám valami van a családban, ami cseppet sem teszi
népszerûvé õket. 

Még óvodások voltak a gyerekek, amikor már külön-
órára vitték a lányokat. Dia háromévesen mûvészi tor-
nába kezdett. Húgának olyan óvodát kerestek, ahol a
nyelvoktatás a mindennapokba be volt építve. A család
nagy produkcióként vezette elõ baráti körben Rozi
„nyelvismeretét”. A német versikék, dalocskák elõadása
minden vendéget meghatott. „De jól is csináljátok, mire is-
kolába megy, már két nyelvet is beszél!” – sóhajtott fel egy
nagymama korú hölgy. Majd következett a zenetanulás.
Beszerezték a márkás pianínót. A gyerekek kezdeti lelke-
sedése rövid idõn belül alábbhagyott. A hangszer fedele
szinte mindig csukva volt. 

Ezt követte az angol nyelv tanulása és ezzel párhuza-
mosan a karate-edzés is. Hogy, hogy nem, egyetlen külön
foglalkozás végére sem került pont, azaz semmi nem zá-
rult le. Pedig a tanárok, az edzõk biztatták, dicsérték a
gyerekeket. Ez a türelmetlenség minden bizonnyal neve-
lési problémából fakadt. Nagyon gyorsan várták, remél-
ték a sikert a szülõk, s ezt gyerekeikbe is betáplálták. 

Más volt a helyzet az iskolai tanulással. Ott kitartóak,
türelmesek voltak a gyerekek. Sok elismerést tudtak ma-
gukénak a lányok. Az osztálytársak egy része csodálattal
vegyes ámulattal figyelte mindkét lány sikerét. Úgy lát-
ták, érezték, hogy szinte tanulás nélkül érnek el minden
eredményt. 

A két gyerek között bõ három év a korkülönbség. Ezért
egyre különbözõk a gyerekek igényei. Dia januárban töl-
tötte be a tizenkettedik évét. A család hatalmas ünnepsé-
get csapott több alkalommal is. Elõször a szûk család jött
össze. A nagyszülõk is ott ültek az ünnepi asztal mellett.
Vidám hangulatban köszöntötték az ünnepeltet. Amikor
a tûzijátékkal díszített torta is elfogyott, akkor következett
az ajándékozás. Dia mindent kapott. Volt ruhanemû,
könyv, játék. Miután ezeket mind-mind kibontotta a gye-
rek, akkor az édesanya eltûnt a másik szobába, percekkel
késõbb egy kisebb csomaggal tért vissza. „Diácskám, most
pedig következik a fõ ajándék! Csak annyit mondok, használd
egészséggel!” – Odatolta arcát a lányának, várta a puszikat,
s miután azok elcsattantak, megkapta az ajándékot. Dia
lehántotta a csomagolóanyagot, s egy okostelefon került
elõ. Mindenkinek leesett az álla. „Anyukám, hát ez csodá-
latos, ez már nagyon kellett. Én leszek az osztályban a máso-
dik, akinek van okostelefonja!” – Az öröm teljes volt. Az ün-
nepelt nem engedte el az ajándékát. Azonnal nyomogatni
kezdte. Profi módon használta. 

Rozi nézte, nézte az ajándékot, elõször sápadt volt,
majd percekkel késõbb vöröslött az arca. „Ilyen nekem is

kell!” – harsogta. – „Kell, kell, kell, akarom!” – majd zoko-
gásba kezdett. Az ünnepi hangulatnak szinte azonnal vé-
ge is szakadt. A nagyszülõk értetlenül nézték a jelenetet,
az édesapa a következõket mondta: „Rozi, képzeld el, úgy
nõttem föl, hogy senkinek sem volt ilyen kütyüje, és itt va-
gyok.” – Ha valami nem szolgálta a megnyugtatást, ezek
a szavak biztosan nem. „Ma meg mindenkinek van ilyen te-
lefonja, csak nekem nincs!” – folytatta a hisztériázást Rozi.
„Kicsim, ha te is eléred a tizenkettedik éved, akkor kapsz ilyet”
– próbálta az anya a lányát vigasztalni. „Nem, én most
akarom, nekem egy ilyen kell!” – Már túl hosszan tartott a
cirkusz, ezért az apa lezárta az ügyet: „Rozi, menj a szobád-
ba, ott sírd ki magad, ne is lássalak! Nagyon haragszom rád,
mert elrontottad Dia születésnapját!” – A gyerek tudta, ap-
ja valóban mérges, tehát legjobb, ha visszavonul. „Hiszen
sírni egyedül is lehet” – gondolta magában a kislány. Dia a
kezében forgatta az ajándékát, lekötötte õt ez a nem várt
meglepetés. Õt meg sem érintette húga dühe, haragja. A
születésnapi hangulatnak vége volt, a nagyszülõk meg-
érezték ezt, s hamarosan el is indultak. Az este némaság-
ban telt. Az apa a tévé elé ült, az anya elrakodott, Dia a
telefonon játszott, Rozi pedig a szobájában duzzogott. 

Amint említettem, a család a születésnapot többször is
megrendezte. Szombaton érkeztek a barátnõk. Minden-
ki hozott valami apróságot az ünnepeltnek, majd elkez-
dõdött a játék, a beszélgetés, majd az uzsonna is. Újra ér-
kezett a torta, de most gyertyákkal. Remek volt a hangu-
lat. Rozihoz is érkeztek barátnõk. Minden kellemes volt. 

Az édesanya egy adott pillanatban csendet kért. „Fi-
gyelem, figyelem! Dia, kérlek, mutasd meg a társaidnak, mit
kaptál tõlünk ajándékba!” – Dia büszkén varázsolta elõ az
okostelefont. – „Azt a!”, „Hûha!”, „Fantasztikus!” – lehe-
tett hallani a meglepett gyerekektõl. Rozi már épp akart
mondani valamit, amikor az édesanyja így szólt: „Van egy
meglepetésem Rozinak, hiszen az õ születésnapja csak július-
ban lesz. Tessék, kincsem!” – s átnyújtott egy ugyanolyan
csomagot, mint néhány napja Diának. 

Rozi nem sokat várakozott, nem szólt egy szót sem,
azonnal a csomagolás bontásához látott. Letépte a fé-
nyes papírt, s ott volt elõtte egy megszólalásig ugyan-
olyan okostelefon, mint amilyet nõvére kapott. A megle-
petés nem látszott a gyereken. Õ is azonnal nekilátott a
szerkezet nyomkodásának. Percek teltek el, az anya szó-
lalt meg: „Rozikám, örülsz az ajándéknak? Mondanál egy
két kedves szót?” – Rozi abbahagyta a babrálást, az anyja
szemébe nézett, majd így válaszolt: „Mondtam, hogy az
okostelefon nekem is kell. Most megkaptam. Nekem lesz ilyen
elõször a harmadikosok között. Jó, hogy megkaptam!” – Eny-
nyi volt a gyerek reakciója. Se köszönöm, se egyéb. 

A szülõ gyengesége, következetlensége elnyerte méltó
„jutalmát” – mondhatnánk némi kárörömmel. Ugyan-
akkor fel kell tegyük a kérdést: vajon milyen felnõtt vá-
lik majd Roziból? 

Ön tudta? A www.tanitonline.hu oldalon a
vizuális kultúra tanításához olyan kiváló di-
gitális alkalmazásokat gyûjtöttünk egybe,

mint például a Magyar Nemzeti Galéria és Magyar Nemzeti Múzeum
kincseit nagy felbontásban, apró részletekig nagyíthatóan bemutató
Zoomin, illetve Google Art Projekt oldalai: Feladatbank › Digitális
tananyagok › Vizuális kultúra. Az ének-zene tanításához pedig gazdag
zenetár található honlapunkon: Feladatbank › Zenetár › 3–4. évfo-
lyam.

! ! !
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Fonyódi Gábor Detektíviskola
Forró nyomon

Most négy bûnözõ nyomába kell eredned. Tudj meg róluk mindent, és csípd
fülön a gazfickókat! A legjobb fegyver a nyomozás során a logika és a figyelmes
olvasás!
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