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Antalka Ágota megfogalmazása szerint pedagógusnak
lenni annyit jelent, mint folytonosan mozgásban levõ,
változó világunk kihívásait észrevenni és felkészíteni rá
azt a nemzedéket, amely majd birtokába veszi. Tanulva
tanítani és megtanítani tanulni.

Honnan meríthetõ elegendõ kedv, erõ és tudás ehhez
az életet formáló hivatáshoz? 

Az Apor Vilmos Katolikus Fõiskola képzési kínálata
lehetõséget biztosít a továbbtanulásra, a folyamatos ön-
képzésre mindazoknak, akik a már meglévõ tudásukat
akarják elmélyíteni, bõvíteni, vagy új ismeretekre kíván-
nak szert tenni. Ehhez ajánljuk szakirányú továbbképzé-
seinket, kiegészítõ mûveltségterületi képzéseinket.

A szakirányú továbbképzések egyik csoportjába tar-
toznak a pedagógus szakvizsgát adó szakirányú tovább-
képzéseink, amelyek keretében a kötelezõ ismeretkörök
mellett a választáson alapuló terület ismeretköreibe tar-
tozó tantárgyi anyag elsajátításával foglalkoznak a kép-
zésekben részt vevõ hallgatók. Ilyen választáson alapuló
ismeretkör pl: a drámapedagógia; a fejlesztõ, differenciá-
ló pedagógia, stb.

Szintén pedagógusdiplomával rendelkezõk számára
kínálunk szakirányú továbbképzéseket nyelvi és zenei
területen.

Szakirányú továbbképzési kínálatunkban gondolunk
azokra is, akik más képzési területen szerezték diplo-
májukat, és fõiskolánkon szeretnék magukat tovább-
képezni. Nekik ajánljuk a Kézmûves, hagyományismeret
oktató és a Népi gyermekjáték, néptáncpedagógus, ha-
gyományismeret oktató képzésünket.

Tanítói oklevéllel rendelkezõk számára kilencféle ki-
egészítõ mûveltségterületi képzést kínálunk.

Várjuk leendõ hallgatóinkat új, budapesti cam-
pusunkon (XX. kerület, Török Flóris utca 227-229.) és
Vácon egyaránt.

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.

Bemutatjuk az Apor Vilmos Katolikus Fõiskola
továbbképzési kínálatát

Apor 2xfØl.qxd  2018.04.24.  13:46  Page 1



1

2 0 1 8 .  M Á J U S  •  5 .  s z á m
Fõszerkesztõ: Fejér Zsolt
A kiadásért felel: a Sprint Kiadó ügyvezetõje
Marketingigazgató: Mester Tamás

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

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

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

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

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

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

TARTALOM

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

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

ISSN 0496-8387
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Posta Zrt. 

Postacím: 1900 Budapest.
Elõfizetésben megrendelhetõ az ország bármely

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

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

levélben a MP Zrt. 1900 Budapest címen.

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

A hátsó borítón a Bp. XIII. kerületi Gárdonyi Géza Iskola volt 2. osztályos tanulóinak munkái láthatók.
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Gyertyánffy István  Gyakorló Általános Iskola
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Az integráció fogalma eredetileg a szociológiában egy ki-
sebbségi csoport (etnikai, vallási, kulturális kisebbség)
többségi társadalomba való behelyezését, beillesztését
jelentette (Fischer, 2009). Az integráció mint oktatás-
szervezési forma, a fogyatékos és nem fogyatékos gyer-
mekek együttnevelését jelenti. A fogyatékossággal élõ
személyek társadalmi integrációja az óvodai/iskolai in-
tegrációval kezdõdik – tehát ezek a gyerekek egy olyan
másodlagos színtéren szocializálódnak, amely heteroge-
nitás szempontjából megfelel az adott társadalomnak
(Fischer, 2009). Ez vélhetõen mind a sajátos nevelési
igényû gyermekek, mind a befogadó közösségek számára
elõsegíti olyan tapasztalatok megszerzését, amelyek a ké-
sõbbi sikeres társadalmi integrációhoz vezetnek. A foga-
lomnak manapság leginkább ezt a jelentését használjuk,
kevésbé vonatkozik a (halmozottan) hátrányos helyzetû
gyermekek (köztük a cigány gyermekek) együttnevelé-
sére. 

A nyolcvanas évek során a nemzetközi szervezetek
(OECD, UNESCO) azt az irányvonalat követték, mi-
szerint a sajátos nevelési igényû gyermek speciális iskolá-
ban való elhelyezése sérti az egyenlõ oktatáshoz való hoz-
záférés lehetõségeit (Alston, Parker & Seymour, 1992;
Baehr & Gordenker, 1992 id. Bakker, Denesse, Bosman,
Krijger & Bouts, 2014). Az UNESCO kiemelten foglal-
kozott az integrált nevelés politikájával. A Jomtienben
rendezett konferencián az integrált nevelés világméretû
megvalósítását tûzte ki (UNESCO, 1990), s ennek elõ-
segítésére speciális pedagógusképzõ programot dolgo-
zott ki, melyet több mint 40 nyelvre, többek között ma-
gyarra is lefordítottak. Magyarország a 2007. évi XCII.
törvénnyel csatlakozott a Fogyatékossággal élõ szemé-
lyek jogairól szóló ENSZ egyezményhez, melyben elisme-
rik a sajátos nevelési igényû gyermekek azon jogát, hogy:

,,A fogyatékossággal élõ személyek a lakóközösségükben élõ
többi személlyel azonos alapon férnek hozzá a befogadó, mi-
nõségi és ingyenes alapfokú oktatáshoz, valamint a középfo-
kú oktatáshoz.” (11. o.)

Magyarországon elõször az 1993-as LXXIX. törvény a
közoktatásról rögzítette az integrált oktatás-nevelés le-
hetõségét a sajátos nevelési igényû gyermekek számára, s
biztosította a szülõk iskolaválasztási jogát. Ugyanakkor a
törvény meghagyta a sajátos nevelési igényû gyermekek
számára létrehozott speciális intézmények rendszerét is,
ezzel biztosítva alternatívát a szülõk választásához. Ma-
gyarországon igen fejlett, kiterjedt és differenciált speci-
ális intézményrendszer alakult ki az 1800-as évektõl kez-
dõdõen, mely a kötelezõ és ingyenes, alapfokú népokta-
tásból kiszoruló fogyatékos gyermekek számára szervezte
meg az oktatást elkülönített formában. Ez az erõs ,,kü-
lönoktatási” tradíció ugyanakkor nem kedvezett az
integrált nevelés gyors elterjedésének. A többségi pe-
dagógusok számára megoldást jelentett, mintegy ,,teher-
mentesítette” õket a sajátos nevelési igényû gyermekek-
kel való foglalkozás alól, ha azokat a gyermekeket, akik-
nél problémákat tapasztaltak a többségi osztályokban, jó
lelkiismerettel küldhették a speciális intézményekbe,
ahol ,,hozzáértõ” szakemberek foglalkoztak velük.
Ugyanakkor a gyógypedagógia oldaláról is sok támadás-
nak volt kitéve az integrált nevelés, mivel a gyógypeda-
gógusok arra hivatkoztak, hogy az egyénre szabott,
sérülésspecifikus oktatást a többségi intézmények nem
tudják biztosítani a sajátos nevelési igényû gyermekek
számára. 

Az integrált oktatás megvalósítása kezdetben kísérle-
ti/kutatási formában, és elsõsorban szakmai körök kez-
deményezésére indult el (Csányi, 1983., 1987.). Az az-
óta eltelt közel 25-30 évben az integrált oktatás-neve-

Perlusz Andrea A sajátos nevelési igényû
gyermekek integrációja
mint a társadalmi integráció
elõszobája

Sorozatszerkesztõ: Hunyady Györgyné és M. Nádasi Mária
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lésben részt vevõ gyermekek száma folyamatosan emel-
kedett, napjainkban minden második sajátos nevelés
igényû gyermek integrált oktatásban vesz részt. Az in-
tegrált nevelés széleskörûvé válását hazánkban olyan
hatások segítették, mint a születések számának csökke-
nése miatt elõálló gyermekszámcsökkenés a többségi
nevelési-oktatási intézményekben, a fogyatékossággal
kapcsolatos paradigmaváltás, mely az egyén és a környe-
zet közötti akadályok fennállásáról beszél, nem a fogya-
tékossággal élõ emberben keresi a hibát, a deficitet, va-
lamint a szülõi jogok érvényesíthetõségének törvényi
garanciái, és a fogyatékossággal élõ személyek érdekvé-
delmének erõsödése a ,,Semmit rólunk nélkülünk” elv
szerint. Ugyanakkor mire Magyarországon széleskö-
rûen elterjedt az integráció, számos fejlettebb ország-
ban már az inkluzív oktatás mind tökéletesebb meg-
valósításáról beszélnek.

Jogszabályi háttér
Az integrált nevelés szélesebb körûvé válásának elõ-

mozdítására az 1993-as Közoktatási törvény olyan pozi-
tív diszkriminációs intézkedéseket tartalmazott, melyek
egyrészt a speciális nevelési szükségletek kielégítését,
másrészt a többségi intézmények fogadókészségének nö-
velését célozták. Ezek igénybevételéhez a sajátos nevelé-
si igényû gyermekrõl készített érvényes szakvéleményre
volt szükség, melyet az adott fogyatékossági típusra spe-
cializálódott Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság állí-
tott ki, komplex vizsgálat alapján. A legfontosabb ingye-
nes többletszolgáltatások a következõk:

– korai fejlesztésben történõ részvétel a fogyatékosság
megállapításától kezdõdõen;

– ingyenesen igénybe vehetõ szolgáltatások a szakér-
tõi véleményben foglaltak szerint (ún. habilitatív-reha-
bilitatív célú órakeret, tanórán kívüli foglalkozások); 

– szakirányú végzettségû gyógypedagógus foglalkozta-
tása (ún. utazó gyógypedagógus);

– sajátos követelmények támasztása [a „Sajátos neve-
lési igényû gyerekek óvodai és iskolai nevelésének irány-
elve alapján (32/2012 EMMI rendelet)];

– felmentések biztosítása egyes tantárgyak, tananyag-
részek tanulása, illetve értékelése alól;

– segédeszközök használatának biztosítása pl. a dolgo-
zatok, vizsgák során;

– lehetõség a számonkérés formájának megválasztásá-
ra (pl. szóbeli vizsga helyett írásban, írásbeli helyett szó-
ban teljesíti a vizsgakötelezettségét a tanuló).

Napjainkban a 2011. évi CXC. törvény A nemzeti
köznevelésrõl biztosítja az integrált neveléshez szükséges
feltételek biztosításának jogi hátterét, melynek 13. pont-
ja a kiemelt figyelmet igénylõ gyermekek, tanulók köré-
be sorolja a sajátos nevelési igényû gyermekeket.

A törvény meghatározása szerint „Sajátos nevelési igé-
nyû gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylõ
gyermek, tanuló, aki a szakértõi bizottság szakértõi vélemé-
nye alapján mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értel-
mi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes elõ-
fordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spekt-
rumzavarral vagy egyéb pszichés fejlõdési zavarral (súlyos

tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral)
küzd.” [2012. évi CXC. tv., 4. § (25)] 

a) Különleges bánásmódot igénylõ gyermek, tanuló:
– aa) sajátos nevelési igényû gyermek, tanuló,
– ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel

küzdõ gyermek, tanuló,
– ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,
b) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról

szóló törvény szerint hátrányos és halmozottan hátrá-
nyos helyzetû gyermek, tanuló.

Mint látható, az új törvényi szabályozás kategória-
rendszere korszerûbb a korábbinál, ugyanakkor tovább-
ra is biztosítja a korábban felsorolt pozitív diszkrimináci-
ós intézkedéseket a sajátos nevelési igényû gyerme-
kek/tanulók számára.

Az integrált nevelés 
gondolatisága 
és a gyakorlati megvalósulás

Az integrált nevelés gondolatisága vélhetõen minden
értelmiségi, pedagóguskolléga számára tiszteletben tar-
tandó és üdvözölt elv. Ugyanakkor a napjainkban is ta-
pasztalható gyakorlat számos ellentmondással terhes.
Érdemes tehát azzal foglalkoznunk, hogy mi nehezíti az
integrált nevelés-oktatás hazai megvalósításának sike-
rességét.

Az együttnevelés egyik mozgatórugója a teljesítmény-
orientált iskolarendszer kritikája volt, az a kihívás, hogy
hogyan tud a pedagógiai hatásrendszer igazodni a tanu-
lói heterogenitáshoz, az egyes tanulók sajátosságaihoz. A
hagyományosan szelektív pedagógia elsõsorban a tanu-
lási teljesítmények eltéréseire, a fejlõdés zavaró tényezõ-
ire koncentrál, amelyet individuális hiányosságként ér-
telmez, s amelyeknek okait általában az érintett személy-
ben vélik felfedezni. (Feuser, In: Mesterházi, 2002)

A magyar nyelvû szakirodalom (Csányi, 1993.,
Perlusz, 1995.) az integrált oktatás szinonimájaként az
egyszerû fogadást említi, mely arra utal, hogy a többségi
intézmények anélkül veszik fel a fogyatékos gyermeket,
hogy igazán ismernék speciális szükségleteit. A befogadó
pedagógus sem tanítási módszereiben, sem a tananyag
hozzáférhetõvé tételében nem alkalmazkodik a sajátos
igényû gyermekhez, hanem tõle maximális alkalmazko-
dást és hasonló teljesítményt vár el, mint az osztály többi
tanulójától. Evans (idézi Csányi 1995.) asszimilációt
említ, amelynek során a többiekhez való alkalmazko-
dás kényszere a fogyatékos gyermeken van. További
jellemzõje a fogadás szintjének, hogy minden, a sajátos
nevelési igényû gyermekkel kapcsolatos probléma meg-
oldásában a gyógypedagógust, esetleg a szülõt tekintik il-
letékesnek, melynek elterjedt formája a külön megsegí-
tés (egyéni fejlesztés a tanítási órák után/helyett, korre-
petálás, stb.). Ezzel szemben a befogadásként (Csányi,
1993.) emlegetett inklúzió alapelve az, hogy minden gyer-
mek, beleértve a fogyatékos gyermekeket is, a lakóhe-
lyéhez közeli oktatási-nevelési intézményben kapja meg
az oktatást, mely intézmények felkészültek a tanulói he-
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terogenitás kezelésére. Ebben az esetben egy olyan át-
gondolt intézményi stratégiáról beszélhetünk, amely az
intézményi mûködés minden szintjét érinti: az osztály-
termi gyakorlat szintjén a pedagógus elkötelezõdését az
egyes gyermek egyedi igényeihez illeszkedõ pedagógiai
módszertan alkalmazására, az intézményvezetés szintjén
a vezetõ elkötelezõdését a minden gyermek számára ha-
tékony oktatást nyújtó iskola mûködtetésére, illetve a
szülõk és a tágabb intézményi környezet bevonására az
intézmény életébe. Az inkluzív iskolai koncepció sze-
rint a tanulási nehézség a tanulási folyamat velejárója,
mindenkinek szüksége lehet rövidebb vagy hosszabb ide-
ig támogatásra, melyet a többségi pedagógusok és a
gyógypedagógusok biztosítanak. Ennek értelmében a
gyógypedagógus elsõsorban a többségi pedagógusnak
nyújt segítséget abban, hogy hogyan tudja a tanulási kör-
nyezetet és a tananyagot a gyermekek sajátosságaihoz
igazítani, ugyanakkor a gyógypedagógus egyéni fejlesz-
tést is végez igény szerint (habilitációs-rehabilitációs fog-
lalkozások). A befogadó pedagógusok és gyógypedagó-
gusok együttmûködése a közös tervezésre és értékelésre
is kiterjed, sõt, az inkluzív osztályokban nem ritka az ún.
team-teaching, amikor a befogadó pedagógus és a gyógy-
pedagógus közösen vezetik a tanítási órákat. Annak elle-
nére, hogy az integrált oktatás-nevelés viszonylag széles-
körûen elterjedt Magyarországon, nem beszélhetünk
inklúzióról, mindössze néhány hazai intézményt említ-
hetünk, mely megfelel az inkluzív oktatás kritériumai-
nak (pl. a budapesti Gyermekek Háza, a szigetvári
Istvánffy Miklós Általános Iskola stb.). A többségi in-
tézményeket erõteljes teljesítménycentrizmus, sze-
lekciós mechanizmusok és többségében a hagyomá-
nyos, frontális oktatási gyakorlat jellemzi. A pedagó-
gusok eszköztára annak ellenére kevéssé bõvült az utób-
bi évtizedben, hogy jelentõs befektetések történtek a pe-
dagógusképzés, -továbbképzés területén. Az integrációt
segítõ gyógypedagógusok feladatköre – annak ellenére,
hogy az utazótanári szolgáltatás általánosan eléri az in-
tegrált sajátos nevelési igényû gyermekeket – többnyire
csak a sajátos nevelési igényû gyermekek egyéni fejlesz-
tésére korlátozódik, nem jön létre valódi együttmûkö-
dés a befogadó pedagógusokkal, a közös tervezésrõl, a
rendszeres konzultációról nem is beszélve. 

További problémát jelent a feltételek hiányossága,
mely azzal függ össze, hogy az integrált nevelés napjaink-
ban a sajátos nevelési igényû gyermekek közel 70%-át
érinti. Ez a volumennövekedés magával hozta az integ-
rált sajátos nevelésû gyermekek összetételének változá-
sát is, komplexebb problémákkal, több nehézséggel kell
mind a többségi pedagógusoknak, mind a gyógypedagó-
giának szembenéznie, s ez nem áll összhangban sem a be-
fogadó intézmények attitûdváltozásával, sem a gyógype-
dagógiai támogatás mennyiségi és minõségi biztosítható-
ságával, annak ellenére sem, hogy a korábban említett
jogszabályi környezet ezt támogatja. Sok helyen még
mindig az tapasztalható, hogy a sajátos nevelési igényû
gyermekek támogatása nem az elõírt óraszámban, illetve
nem megfelelõ szakember biztosításával valósulhat meg,
a befogadó intézmények feltételei sem kedvezõek, pl. a
fejlesztõhelyiség nem áll rendelkezésre, s – mint említet-
tük – nem jön létre valódi együttmûködés a többségi pe-
dagógus és a gyógypedagógus között. Ugyanakkor fontos

látni, hogy az integrált nevelés sikerességének az egyik
legfontosabb kritériuma a különbségeket értékként ke-
zelõ, egyéni bánásmódot és differenciálást megvalósító
többségi osztálytermi gyakorlat, melyhez a gyógypedagó-
gus a speciális tudáselemeket teheti hozzá.

A problémák egy következõ szeletét alkotják azok a
vélt vagy valós vélekedések, melyek az integrált nevelés-
hez szükséges kompetenciák meglétét vagy hiányát je-
lentik. Az integráció sikeressége nem múlhat a heti
néhány gyógypedagógus által biztosított rehabilitációs
órán, ha ehhez nem társul a kívánatos osztálytermi
gyakorlat. Ennek érdekében a többségi pedagóguskép-
zésben és továbbképzésben megjelentek az integrált ok-
tatással-neveléssel kapcsolatos tudások, illetve a többsé-
gi pedagógusok integrált neveléssel kapcsolatos beállító-
dásának pozitív irányú befolyásolása is. A gyógypedagó-
gus-képzés és a tanítóképzés az együttnevelés elsõ ta-
pasztalatainak hatására kezdett közeledni egymáshoz,
megjelent az igény a gyógypedagógiai ismeretek átadásá-
ra a tanítóképzésben is, a 90-es években indultak azok a
kurzusok, melyek az integrált neveléssel és az inkluzív is-
kola koncepciójával foglalkoztak (Papp, Schiffer, 2011).
Az elmúlt évtizedben több, a pedagógusképzést érintõ
integrációs, inklúziós témájú képzési program került ki-
dolgozásra, kipróbálásra hazánkban [pl. az UNESCO
„Hatékony iskolát mindenkinek” programja (Ainscow
1993), a hazai szakemberek bevonásával készült nemzet-
közi INTEGER, az EUMIE és az OCL: Inclusive projekt
(Réthy 2006), az Európai Bizottság támogatásával ké-
szült „az Esélyegyenlõség biztosítása a fogyatékosok szá-
mára” c. dán–magyar PHARE Twinning projekt
(Csányi–Fótiné, 2006.), a Nemzeti Fejlesztési Terv Hu-
mánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1.1 sz. köz-
ponti program „B” komponense keretében 2004–2008.
között megvalósult programja stb.]

A támogatás formái 
és lehetõségei

Az integrált oktatás-nevelés elterjedésével egyértel-
mûvé vált, hogy a sajátos nevelési igényû gyermek szá-
mára a gyógypedagógiai szolgáltatások széles körét kell a
helyi intézményekben vagy a lakóhelyen biztosítani, ami
a gyógypedagógiai intézményekben összegyûlt tudás de-
centralizációját eredményezte. Magyarországon az in-
tegráció növekvõ arányát – a nemzetközi tendenciákhoz
hasonlóan – a hazai speciális intézmények részleges pro-
filváltása, illetve az egységes gyógypedagógiai módszer-
tani intézménnyé (EGYMI) történõ átalakulásuk követ-
te, melynek jogszabályi kereteit a Közoktatási törvény
2003. évi módosítása teremtette meg. A törvény adta le-
hetõségekkel élve az azóta eltelt idõszakban szinte min-
den – addig többségében különnevelést-oktatást végzõ –
gyógypedagógiai intézmény átalakult egységes gyógype-
dagógiai módszertani intézménnyé, szolgáltatásokat
nyújtva az integráltan oktatott-nevelt gyermekek/tanu-
lók számára, egyúttal megtartva a külön oktatott-nevelt
sajátos nevelési igényû tanulók magas szintû szakmai el-
látását is. Az EGYMI-k sokrétû szolgáltatásainak célja a
többségi iskolák segítése a sajátos nevelési igényû gyer-
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mekek befogadásában, az egyes gyermekek sajátos igé-
nyeinek kezelésében (habilitatív-rehabilitatív órák, te-
rápiás kínálat, eszközkölcsönzés stb.). Az EGYMI-k szá-
mára fontos új tanulási helyzetet jelentett a többségi in-
tézményekkel és a befogadó pedagógusokkal való együtt-
mûködés, a megváltozott körülmények közötti feladatel-
látás (Mile, Papp, 2012). Ugyanakkor az integrált neve-
lés sikeressége nem biztosítható a benne részt vevõ sze-
replõk, többségi és gyógypedagógusok és a befogadó in-
tézmények további szereplõi, valamint a szülõkkel törté-
nõ együttmûködés nélkül. Az elmúlt évtizedben számos
pozitív példát láthattunk a többségi és a speciális in-
tézmények között sokrétû és intenzív együttmûködés
kialakulására: pl. team-tanítás, közös tervezés és érté-
kelés a befogadó pedagógusok és a gyógypedagógusok
között, közös programok a sajátos nevelési igényû és az
ép tanulók számára, illetve a szülõk bevonására irányuló
kezdeményezések. 

Napjainkban a nevelési-oktatási intézményekre egy-
szerre nehezedik az iskolahasználók és a közok-
tatásirányítás teljesítményelvárása, mely az intézménye-
ket a mind jobb képességû tanulók, a mind homogénebb
tanulócsoportok kiválogatása irányába tolja. Az iskolák
minõségi elvárásai között nem a pedagógiai hozzáadott
érték, hanem az objektív, számszerûsíthetõ mutatókban
megnyilvánuló eredmény játszik szerepet. Így az oktatási
intézmények között megjelennek az ún. elit és a lema-
radó, hátrányos helyzetû iskolák. Ez nem kedvez az in-
tegrált oktatás–nevelés eredményes megvalósításá-
nak. Dyson, Howes és Roberts (2004) a nemzetközi szak-
irodalom áttekintése alapján arra a megállapításra jut,
hogy a befogadó szemléletû iskolákban bizonyos szintû
egyetértés mutatkozik a felnõttek között abban, hogy a
különbségekre értékként kell tekinteni, és elkötelezet-
tek, hogy minden tanuló számára biztosítsák a tanulási
lehetõségekhez való hozzáférést. Ez az egyetértés azon-
ban korántsem teljes és nem feltétlenül képes kikü-
szöbölni minden feszültséget és ellentétet a gyakorlat-
ban. Ugyanakkor valószínûsíthetõ, hogy a munkatársak
magas színvonalú együttmûködése és a közös probléma-
megoldás, valamint a közös értékek képviselete átterjed
a tanulóközösségre, a szülõkre és az iskola további sze-
replõire. Amint arra Ainscow (2012) rámutat: „A fejlõ-
dés annál valószínûbb lesz, minél inkább felismerik, hogy a
tanulók nehézségeit az iskolák jelenlegi szervezeti keretei, a
tantervi jellemzõk és az alkalmazott tanítási módszerek ered-
ményezik. Végsõ soron az iskoláknak meg kell újulniuk és
olyan pozitív pedagógiai válaszokat kell tudniuk adni a
tanulók közötti különbségekre, melyek a különbségeket
nem megoldandó problémának, hanem a tanulást gaz-
dagító lehetõségnek tekintik.”(12. o.)
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Néhány éve még a tankönyvpiacon is feltehettük kér-
désként a Jókai-novella címét: Melyiket a kilenc közül?
Nem kilenc gyermek, hanem legalább kilencféle tan-
könyv (munkalap, feladatgyûjtemény, példatár stb. –
úgynevezett nyomtatott taneszköz) között lehetett és
kellett választani. Az 1–4. osztályban ténylegesen ki-
lencféle matematika-tankönyvcsalád megrendelésérõl
lehetett/kellett dönteni. Ez valóban a bõség zavara volt.
Köves Gabriella a matematika tankönyveket részletesen
elemezõ doktori értekezésében (2012) azt állapította
meg, hogy csupán kettõ rendelkezik közülük újnak, elvi-
leg eltérõnek mondható koncepcióval, a többi az ismert
módszerek, feladatfajták valamiféle kombinációja. Ez a
túlkínálat valóban fölöslegesnek mutatkozott. A tan-
könyvpiac szûkítése viszont azt jelenti, hogy az egyes tan-
tárgyakhoz elméletileg kidolgozható tankönyvváltoza-
tok kiadására nincs mód. A tankönyvkiadás helyzetérõl
igen jó áttekintést olvashattunk a Tanító ez évi februári
számában Karlovitz János tollából.

Akárhány tankönyv, tankönyvcsalád közül válasz-
tunk, azt sok minden befolyásolhatja: szakmai vélemény,
feltételezett elõnyök, divat, szülõi igény stb. Lényeges len-
ne, hogy a választás a megfelelõ neveléspszichológiai szem-
pontokat is kifejezze.

Mindenekelõtt azt kell tudatosítanunk, hogy a tan-
könyv (és a többi nyomtatott taneszköz) nem öncél, ha-
nem a tanulói személyiség fejlesztésének eszköze. E szem-
pontból a tevékenységkoncepción alapuló pszichológiá-
ban a legfontosabb kérdés az, milyen tevékenység kifejtésé-
re szólít fel, ad lehetõséget a tanulási eszköz. Ez a szempont
közvetlenül tetten érhetõ az ismereteket és képességeket
reprezentáló kérdések, feladatok milyenségében.

Az utóbbi években igen sok kifogás érte a feladat- és
munkalapokat azért, mert a tanulók csak írnak, beszélni
viszont nem tanulnak meg. Ám ha valóban írnának, ti.
produktív szöveget alkotnának, a kommunikációs ké-
pességek hierarchikus elrendezettsége következtében
belsõ beszéd formájában beszélniük is kellene. A kifogás
mégis jogos. A feladatok jelentõs része ugyanis rossz. A
rossz feladat esetében a tanulók csak álírást végeznek, s
ez egyik kommunikációs képesség fejlõdésének sem hasz-
nál. Nézzünk néhány példát! Rossz feladat az, amelyet
csak kiegészíteni kell. Csak egy-egy szó beszúrása folytán
elõáll a helyes válasz a tudás illúzióját keltve. Arról nem
is beszélve, hogy a „jó egész” alapján a tanulók néha még
anélkül is meg tudják oldani a feladatot, hogy valóban
tudnák, mi is az.

A tanulási szakaszban problematikus a feleletválasz-
tásos munkaforma. Ebben az esetben a tanulók csak fel-
ismerik és nem felidézik a helyes választ. Óriási pszicholó-
giai különbség van a válasz felismerése és a válasz elõállí-
tása között. Arról nem is beszélve, hogy a tanulók hamar
rájönnek egy sor taktikai lépésre: a helyes válasz ritkán
áll az elsõ helyen, általában ez a legdifferenciáltabb s így
a leghosszabb stb. Hasonlóképpen felszínes a tevékeny-
ség, ha csak a jeleket kell rögzíteni, ha az összetartozó be-
tûket, szavakat, képeket, számokat kell összekötni. Vá-
lasztásunk egyik fõ szempontja legyen tehát az, hogy mely
taneszköz tesz lehetõvé valódi, produktív, teljes értékû tanu-
lási tevékenységet. 

Második szempont lehet, hogy mely tankönyvcsalád
felel meg a gyakorlás törvényének. Komoly tanulási ha-
tást csak egymásra épülõ feladatok sokaságában érhe-
tünk el. Az utóbbi években „kiment a divatból” a gya-
korlás, mert a felfedeztetés, a képességek fejlesztése bû-
völetében ez mechanikus, lélekölõ dolognak ítéltetett,
mely a produktív képességekkel nem hozható összefüg-
gésbe. Valóban nem, ha a gyakorláson a változatlanul le-
folyó ismétlést értjük, s nem azt, amit jó volna: gazdagon
variált kérdéseket, feladatsorokat. Magasabb szintû ké-
pességek csak akkor fejleszthetõk sikeresen, ha az alapjául
szolgáló képességszinteknek birtokában van a tanuló. Ezért
az olyan elemi képességekben, mint a beszéd, az olvasás,
az írás, a számolás stb. rutinszintet kell kialakítani. Ha
azonban még a számolási „készség” fejlesztéséhez is csak
egy-két, jó esetben három-négy feladat alkot egy feladat-
sort, egy gyakorlási alkalmat, a rutinos tudást nem érhet-
jük el. Jó néhány matematikatanulási segédlet van a pia-
con, de ez az alapvetõ szempont szinte mindegyikbõl hi-
ányzik. 

Elemi feltétel (a gyakorlás következményénél is emlí-
tettem) a variációs szempont érvényesítése. Az iskolá-
ban (és az iskolán kívül is) gyakran tapasztaljuk, hogy az
elsajátított ismeret csak a betanult módon mûködik. A
tankönyveknek kétféleképpen is meg kell jeleníteniük
ezt az elvet. Elõször is változatos formában kell megadni a
kérdéseket, feladatokat. Gyakori tapasztalat, hogy elég a
szórenden változtatni, s a tanulók tömege ad hibás vá-
laszt: „Nem így tanultuk.” A merevség szép példája, hogy
a gyerek rendre vízszintes egyenessel találkozik, ezért a
ferde egyenes nem egyenes, hanem ferde. Erõsen vitat-
hatónak tartom az olyan tankönyvet, amely teljes terje-
delmében változatlan formában és sorrendben tartalmaz
(egyébként formális) feladatokat.

Demeter Katalin Pszichológia 
a tanítási órán (18.)
Melyiket válasszam?
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A variációs elv másik aspektusa, hogy változatos és
egyéni tanulási tevékenységet tegyen lehetõvé. Már hoztam
példákat arra, hogy gyakori az áltevékenység. De maga a
feladatlapos forma is akadály! A tanuló lapján kijelölt
hely utal az elvárt válasz terjedelmére. Válaszváltozatok
számára nincs hely. A matematikai segédleteken példá-
ul a szöveges feladatok megoldására egyetlen rövidke
négyzetsor található. Példatár alkalmazása esetében tet-
szõleges számú megoldásvariáció készíthetõ a füzetben, s
ennek az az elõnye is megvan, hogy érdemi javításra, ki-
egészítésre, értékelésre is mód nyílik. Hasznos tehát, ha a
munkafüzetet mint példatárat használtatjuk, s a tanulók
a füzetben dolgoznak.

Választási szempont lehet a tankönyv nyelvi értékessége.
A kommunikációs képességeket kevéssé fejlesztik a pik-
togramok (a variáltságot eleve kiküszöbölik), s szintén
vitathatóak a redukált nyelvezetû utasítások: Kösd ösz-
sze! Lépegess! Húzd alá! Színezz! Javíts! stb. Az utóbbi
két kérdésben nemcsak a kifejtetlen kód a hiba, hanem
az igekötõ hiánya is. Nemcsak színezni, javítani kellene,
hanem kiszínezni. kijavítani, azaz a munkát nemcsak vé-

gezni, hanem befejezni is. Áthághatatlan szabály, hogy a
feladatokat, kérdéseket a mûvelt köznyelv és a szaknyelv
együttes alkalmazásával kell megfogalmazni, hogy azok
mind a köznyelv, mind a mûveltségi terület (tantárgy)
nyelvezetét gyakoroltassák, nyelvi mintákul szolgálja-
nak. Nem csak nyelvi kérdés, több annál, a szövegek tar-
talma, irodalmi, esztétikai, etikai értéke. Szerencsésen
javul az arány a rossz, didaktikus és az esztétikai-irodalmi
értéket képviselõ szövegek között. 

Végezetül: tankönyveink a spórolós, dotált kiadvány-
okhoz képest egyre szebbek, vonzóbbak – és drágábbak.
Kérdés, hogy megtérülnek-e a tetszetõs külsõ tetemes
költségei. Egy amerikai tanuláspszichológiai kísérletben
azonos témában hasonlítottak össze két tanulócsopor-
tot. Az egyik csoport a témát igen vonzó, érdekes, színes
feladatsoron tanulta, a másik a témához „szokásos” mó-
don illeszkedõ kérdéseken. A téma végére a kutatók:
Wight és Burn jelentõs különbséget tapasztaltak a két cso-
port között. Csakhogy a szokásos feladatsorral tanulók ja-
vára! A vonzó feladatsor tetszett a tanulóknak, érdekes-
nek is találták – csak éppen rosszabbul tanulták meg.

Bíró Ildikó Képi kommunikáció
és szimbólumalkotás mérése
vizuális napló készítésével
„Moholy-Nagy Vizuális Modulok 
– a 21. század képi nyelvének tanítása” cikksorozat, 2.

A vizuális napló készítése olyan feladat, amelyet a készsé-
gek fejlesztésén túl a rajzi szint megállapítására, a diákok
képi gondolkodásmódjának, valamint képi kommuniká-
ciós stílusának mint fontos vizuális képességelemnek a
mérésére is használhatunk. A feladat megvalósítására a
„Moholy-Nagy Vizuális Modulok – a 21. század képi nyel-
vének tanítása” projekt keretében került sor a szatymazi
Szent István Katolikus Általános Iskolában, ahol a hato-
dik osztályosok év eleji elsõ feladatként illusztrált naplót
készítettek. A munka két fázisból állt: manuálisan készí-
tett naplóból és annak digitálisan elkésztett változatából.
Ezek közül most a manuális rész kivitelezését és annak
eredményeit mutatom be. A feladatot felsõ tagozatosok-
kal végeztem el, de adaptálható a 6–10 éves korosztályra
is. Errõl cikkem befejezésében írok.

A 10–12 évesek számára fontos komponens az alkotá-
si folyamat során a személyes hangvétel és tapasztalataik
aktualizálása is. Ez az a korosztály, akikkel már bizton-
sággal végezhetünk olyan több órán átívelõ, komplex
projektfeladatot, ahol a hagyományos eszközöket a digi-
tális képalkotással és szövegszerkesztéssel kombináljuk.
Ebben az életkorban jelenik meg a gyerekek vizuális nyel-
vében a realizmusra törekvés és a képek mögöttes tarta-
lommal való felruházása. A tárgy megjelenítése a gyer-
mekek számára ekkor már nemcsak az általános, hétköz-
napi jelentését hordozza, hanem hangulatot, érzést, gon-
dolatot is közvetít, vagy esetleg egy másik dolgot, amely-
re külsõleg vagy átvitt értelemben hasonlít. Mindez tör-
ténhet a színszimbolika használatával, a figurák mozdu-
latainak, gesztusainak szimbolikájával, vagy a képi kom-

! ! !
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pozíció kialakításának segítségével (Simon és Kárpáti,
2013).

A „Vizuális napló” címû képi kifejezési témát Kárpáti
Andrea alakította a vizuális képességeket értékelõ fel-
adattá. (Kárpáti, 2001, 2015). Idézet a kutatócsoport szá-
mára készített feladat leírásából: „A »Napló képekben«
címû feladat úgynevezett »én-szimbolizációs« munka,
amelyet a rajzi szint megállapítása mellett az alkotók képi
gondolkodásmódjának, kommunikációs stílusának meg-
merésére is használhatunk. Elõnye, hogy a napló lapjain
az iskolai feladatokban nem szokásos tartalmak (minden-
napi élet eseményei, érzések, vágyak, félelmek) kifejezés-
re juthatnak. Jellegzetessége a mûvészi és köznapi, kon-
vencionális és egyéni, »iskolás« és privát-játékos techni-
kák és motívumok keveredése. A naplót csak az alkotók-
kal megbeszélve szabad továbbadnunk, hiszen a képes fü-
zetek olyan világba engednek bepillantást, ami a legtöbb
pedagógus szemei elõl mindig rejtve marad.”

Elõkészítésként a képekkel illusztrált napló mûfajáról
beszélgettünk, majd közösen elolvastuk Jeff Kinney: Egy
ropi Naplója címû könyvének egy fejezetét, és a szöveg-
hez készített illusztrációkat elemeztük. Erre a mûre a for-
mája és hangvétele miatt esett a választásom, mely a gye-
rekek számára hitelesen, plasztikusan és ismerõs módon
ábrázolja azt, ahogyan egy kortársuk keresi saját énjét. A
diákok közül már sokan ismerték a könyvet, amelynek
napló formában elmesélt története szatirikus humorral
és karikatúraszerû képekkel mutatja meg egy kiskamasz
rossz döntésekkel, konfliktusokkal és csalódásokkal tar-
kított személyiségfejlõdését. 

A feladat meghatározásakor kérésem az volt, hogy a
legemlékezetesebb, esetleg legviccesebb nyári élménye-
ikbõl készítsenek egy 8-10 oldalas, képekkel illusztrált
naplót. A nyári élmények hagyományos feldolgozásához
képest a naplóban könnyebben kifejezésre jutnak az ér-
zések, szabadabban keveredhetnek az egyéni technikák
és motívumok az iskolában tanult konvencionális ábrá-
zolásmóddal.

Miközben a tanulók átgondolták, hogy mit szeretné-
nek leírni és megrajzolni, mindenki elkésztette saját A/6-
os méretû, 10 oldalas, cérnafûzött naplófüzetét.

Ez idõ alatt mindenkinek volt ideje kitalálni, mit sze-
retne elbeszélni. Ketten jelezték, hogy a nyári élmények
helyett inkább az iskola elsõ napjait dokumentálnák
naplószerûen, ahogy azt az Egy ropi naplójában látták.
Egyik diák fiktív történetet talált ki, egy másik az életé-
ben hamarosan történõ, várva-várt eseményeket szeret-
te volna elmesélni napló formában. Öt fiú pedig az ér-
deklõdési körében fontos szerepet elfoglaló dolgokról írt
(Kedvenc focicsapatom, Harci repülõk atlasza,
Battlefield, II. világháború). A feladatot elkészítõ 30 di-
ákból végül húszan maradtak a nyári élményeik elmesé-
lésénél. Azért nem tettem kötelezõvé a nyári élmények
elbeszélését, mert szerettem volna, ha mindenki olyan
témát talál, amirõl szívesen ír, és amihez illusztráció-
ként jól megjeleníthetõ képi – esetleg tárgyi emlékei – is
kapcsolódnak. 

A naplót mint tárgyat tehát mindenki egyedileg készí-
tette, és szabadon választott eszközök segítségével, krea-
tív módon illusztrálta. Kivágásokat, beragasztásokat, tár-
gyi emlékeket is tartalmazhatott, lapjai kihajthatóak is
lehettek. 

A tartalom elkészítése során arra kértem a diákokat,
hogy a szöveg és a képek aránya kb. 50-50% legyen. Akár
egy oldalon belül, akár úgy, hogy az egyik oldalon csak
szöveg, a másik oldalon csak kép szerepel. A projekt
ezen részére 4 rajzórát szántam, hiszen azoknak a diá-
koknak is 8 oldalt kellett megtölteniük képpel és szö-
veggel, akik a borítót nem kívánták egyedi grafikával ki-
vitelezni. Az, hogy a 45 perces munkafázisokat 1-1 hét
szakította meg az elkészítés menete során, sajnos né-
hány tanulónál problémát okozott. De a legtöbben, akik
már eleve motiváltan fogtak hozzá, nem váltak motivá-
latlanná, nem unták meg a napló készítését, hiszen min-
denki saját élményvilágát dolgozta fel. Volt idejük ott-
honról apró, a naplóba beragasztható tárgyi emlékeket
is hozni (pl. kagylókat, belépõjegyet, tropikáriumos mat-
ricát, apró görög zászlót pálcikával stb.), illetve olyan
dekorációs elemeket, amelyekkel késõbb a borítót dí-
szíthették. 

Képi metafora 
és expresszív jelek

Az Egy ropi naplója olvasása közben megfigyeltük, ho-
gyan kapcsolódnak annak rajzai a szöveghez: nem csu-
pán azt ábrázolják, ami le van írva, hanem sok esetben
humort, iróniát vagy olyan vizuális többletinformációt
tartalmaznak, amitõl az írott szöveg jelentése megválto-
zik.
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Sok diák munkáján még ebben a korban is felfedezhe-
tõ a kisebb gyermekekre jellemzõ szimbolikus ábrázolási
mód annak ellenére, hogy munkáik már egyre realistáb-
bak. Az absztrakt gondolkodási képességük fejlõdése te-
szi lehetõvé, hogy a képeket metaforaként kezeljék. Ami-
kor a gyerek metaforikusan rajzol vagy fest, képeket hasz-
nál arra, hogy gondolatot vagy érzelmet ábrázoljon a
megjelenített dolog konkrét jelentésén túl. Egy nagyobb
gyerek például már képes felismerni, hogy az egyedül ál-
ló fa magányt sugall. A képek metaforaként való haszná-
latának képessége attól függ, hogy képesek vagyunk-e
egyszerre látni egy jel jelentésének két szintjét. A gyerek
ilyenkor kiválasztja, hogy melyik objektum fejezi ki leg-
jobban a megmutatni kívánt érzelmet, valamint eldönti,
hogy milyen vonalak, formák és színek fejezik ki legjob-
ban az objektumot.

Nemekre jellemzõ képi 
szimbólumok használata

Ebben az életkorban a fiúkra és a lányokra egyaránt
jellemzõ, hogy szeretik az állatábrázolásokat, de az egyes
állatok jelképe a két nem számára egészen más. A ló pél-
dául a lányoknál a kedvesség, bátorság, az anyai szeretet
szimbóluma, a fiúknál társ a küzdelemben, versengésben
vagy menekülésben. A macska és a kutya szintén több-
ször megjelent a naplókban. 

A motívumok 
és kompozíciók forrásai

A gyermekrajzok motívumvilágának három forrását
szokás megemlíteni: az egyéni, kulturális és univerzális je-
gyeket (Kárpáti, 2005), melyek közül mindegyikre talál-
tam példát az alkotásokon.

A gyerekek képi világának kialakításához a forrást a
fotók, könyvillusztrációk, képregények, a televízió, a
konzol- és online játékok, valamint a weboldalak vizuá-
lis mintái jelentik. Mivel a serdülõ korú fiatalok körében
a tömegmédia hatása egyre jobban észrevehetõ, a kultu-
rális jegyekhez tartozó motívumok között már megjelen-
nek kamasz szubkultúra népszerû emblémái, szimbólumai
és kulturális ikonjai. Ebbõl adódóan néhány naplóolda-
lon a közösségi média csatornáihoz kapcsolódó illusztrá-
ciók, feliratok, logók láthatók.

Az egyéni jegyek között kisgyermekkori firkákat, áb-
rákat vagy az emberek és különbözõ tárgyak ábrázolásá-
ra jól begyakorolt sémákat fedezhetjük fel. Mikor a gyer-
mek kialakít egy szimbólumot vagy sémát az emberek áb-
rázolására, azt újra és újra nagyobb változtatás nélkül is-
métli egészen addig, míg valami új tapasztalat annak
megváltoztatására készteti. Ezek lehetnek olyan élmé-
nyek, melyek során az emberi test újabb funkcióit ismeri
meg, s amelyek hatására nagyobb rugalmassággal, válto-
zatossággal kezdi ábrázolni az emberi alakokat.

A háromdimenziós tér 
megjelenítése

Amíg a kisgyermek figyelmét rajzolás közben az ábrá-
zolt dolgok jelentése és mûködése köti le, a nagyobbak

Demeter_Pszic.qxd  2018.04.24.  12:17  Page 9



10

már inkább a hasonlóság elérésére törekednek. Ez a vizu-
ális leírás iránti érdeklõdés általában 8–9 éves kor körül
kezdõdik, ekkor kezdik megérteni a 3 dimenziós tér sík-
ban történõ ábrázolásának kulturális konvencióit
(Winner, 1982). A tárgyak már nem az alapvonalon egy-
más mellett helyezkednek el, hanem megpróbálják egy-
máshoz viszonyított helyzetüket és méretüket egy konk-
rét nézõpontból ábrázolni. A képi elemek takarhatják
egymást, egymáshoz viszonyítva kisebbek vagy nagyob-
bak. A perspektíva vagy képmélység kifejezésére átlós
vonalakat rajzolnak (Craig, 2006).

A jó rajzkészséggel rendelkezõ diákok munkáin már
megjelennek képsíkok. A gépeket, szerkezeteket is pró-
bálták néhányan axonometrikusan ábrázolni, de a na-
gyobb terek, pl. udvar, épület vagy táj még a legjellem-
zõbb nézetbõl jelenik meg a rajzokon.

Az elkészült naplókban firkaszerû ábrákkal is találkoz-
tam. Ám ezek az egyszerû, sematikus ábrák a témát jól
kifejezõ alkalmazásban, valamint a szöveg kontextusá-
ban új jelentésekkel gazdagodtak, néhol karikatúrasze-
rûen jelentek meg. A vizsgálatok szerint ezek a firkák ké-
sõbb, 15–18 éves korban a
graffitinyelvben jelennek
majd újra meg. Jól begyako-
rolt, kedvenc jelek pedig in-
kább a lányok rajzain érhe-
tõk tetten. Ezek azok a szí-
vecskék, emotikonok, me-
lyek annyira jellemzõek a ka-
maszlány-szubkultúra érze-
lemgazdag, giccsbe hajló áb-
rázolásmódjára is (Kárpáti,
2007).

A vizuális naplók értékelése
Az értékelési szempontok Kárpáti Andrea feladatle-

írása alapján a következõk voltak:

1. Feladatorientáció (0–2 pont)
Mennyire értette meg a tanuló a feladatot? Lazán ösz-

szefûzött rajzsorozatot vagy a napi eseményekre reflektá-
ló beszámolót készített?

0 pont: ötletszerû, napló jelleget nem tükrözõ rajzok
1 pont: a rajzok egy része a feladatra reflektáló, egy-

egy esemény megjelenítésére utal
2 pont: a vizuális napló mûfajnak megfelelõ rajzsorozat

2. Technikai színvonal, kidolgozottság (0–3 pont)
Milyen színvonalon kezeli választott eszközeit, anya-

gait? (Minden naplóból csak azt a lapot vesszük figye-
lembe, amely a legjobb ábrázolási technikát tükrözte.

0 pont: a választott technika kezdetleges, a témának
nem megfelelõ használata

1 pont: alacsony színvonalú technikai megoldások
2 pont: a technika ismeretét tükrözõ megoldások
3 pont: a technika ötletes, egyéni alkalmazása

3. Kompozíció (0–4 pont)
Hogyan szerkeszti meg a naplólapot? Hogyan rendezi

el a mondanivalóját kifejezõ képmásokat, jeleket, jelké-
peket? Az értékeléskor a teljes naplóra jellemzõ kompo-
nálási szintet mértem, a kép és szöveg elrendezését is fi-
gyelembe véve. 

0 pont: esetleges, komponálási szándékot nem tükrö-
zõ alkotások

1 pont: néhány lapon érzékelhetõ komponálási szán-
dék, de a lapok többsége nem, vagy csak ötletszerû ábrá-
kat tartalmaz

2 pont: szinte minden lap megkomponált és tartalmaz
illusztrációt, de legtöbbjük lazán kapcsolódik a szöveg-
ben leírt témához

3 pont: a lapok között vannak a témát jól érzékeltetõ
kompozíciók

4 pont: sok az eredeti, ötletes megoldás

4. Motívumok (0–3 pont)
Ez az értékelési szempont a tanuló stílusára, képi re-

pertoárjára utal. A pontszámok ebben a kritériumban
nem a rajzok kidolgozottságának szintjét jelzik. Az érté-
keléskor a teljes sorozatra jellemzõ motívumválasztást
vettem figyelembe.

0 pont: kevés, sematikus, kevéssé kifejezõ alakok és
formák

1 pont: több, sematikus alak és forma
2 pont: fellelhetõek sematikus formák, de ezeket az al-

kotó ötletesen, a témát jól kifejezõ módon alkalmazza
3 pont: ötletes, szellemes saját alakok és formák 

5. Szöveg és kép kapcsolata (0–3 pont)
Hogyan kapcsolja össze a szavakkal megfogalmazható

mondanivalót a látvánnyal? Milyen színvonalon beszéli
a képi nyelvet? Az értékelés alapja a verbális és vizuális
kommunikáció kapcsolata. 

0 pont: az események tartalmához nem kapcsolódnak
az ábrázolások

1 pont: az ábrák kapcsolódnak a szöveg tartalmához,
de kevéssé kifejezõek

2 pont: szöveg és kép szorosan összekapcsolódik
3 pont: ötletes, kifejezõ szövegek egészítik ki a képe-

ket, a képek konnotatív jelentést is tartalmaznak a szö-
veghez képest.
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A munkák értékelése után a következõ részeredmé-
nyek születtek:

Feladatorientáció: 1,83 pont (91%)
Technikai színvonal, kidolgozottság: 1,53 pont (51%)
Kompozíció: 2,6 pont (65%)
Motívumok: 2,27 pont (70%)
Szöveg és kép kapcsolata: 2,27 pont (75,6%)

A feladatorientáció, mint értékelési kritérium hozta a
legjobb, 91%-os eredményt. Ez természetesen annak is
köszönhetõ, hogy a téma megjelölésénél engedménye-
ket tettem, s aki jelezte, hogy nem a nyári élményeit sze-
retné feldolgozni, annak lehetõséget adtam rá. Ezzel igye-
keztem biztosítani azt, hogy a több hétig tartó megvaló-
sítás során õk is motiváltak maradhassanak.

A szöveg és kép kapcsolatának mérési eredménye
75,6% lett, ami azt jelzi, hogy a legtöbben igyekeztek a
leíráshoz ténylegesen kapcsolódó illusztrációt készíte-
ni, nem csupán dekoratív ábrákkal, esetleg az írás képi
minõséggé való átalakításával tették rajzossá az oldala-
kat.

A médiumok, ifjúsági szubkultúra hatása ennél a kor-
csoportnál még csak kevés naplóban volt érzékelhetõ.
Ezek a médiából vagy a szubkultúrából származó motívu-
mokat, szavakat, színösszeállítást jelentik (pl. együttesek
nevei, focicsapatok emblémái, sztárok képmásai, neon-
vagy pink színvilág) De találtam olyan naplót is, amely
zömében a tömegmédiából vett képi megoldásokat hasz-
nálta. 

A motívumok használatának értékelése, amely tanu-
lók stílusára, képi repertoárjára utal, 70%-os eredményt
hozott. Ez azt jelenti, sokan készítettek ugyan sematikus
ábrákat, de ezeket többnyire ötletesen, a témát jól kifeje-
zõ módon alkalmazták. Emellett többen ötletes, szelle-
mes saját alakokat és formákat hoztak létre.

A kompozíciós megoldások területén elért pontszá-
mok 65%-os eredményt hoztak. Vagyis a diákok többsé-
gének sikerült a szöveg témájához illeszkedõ egyéni kom-
pozíciót kialakítani. A vizuális napló készítésének talán
ez a leglényegesebb része, mely során elmélyülnek a té-
mában, (újra) átélik az eseményeket, ezzel segítve gon-
dolataik, érzéseik õszinte ábrázolását, vagyis az önkifeje-
zést.

A technikai színvonal, kidolgozottság területén szüle-
tett a leggyengébb, 51%-os eredmény. Bár többen készí-
tettek színes, részletgazdag rajzokat, a diákok többsége a
napló szöveges részének megfogalmazására koncentrált
jobban, s csak vázlatszerû, sematikus illusztrációkat ké-
szített. 

Végül megfigyeltem a munkákon az iskolában ta-
nultak hatását. Ennek értékelésekor azt vizsgáltam,
mennyire befolyásolja ezt a korosztályt a rajzpedagógia,
amelyben részesülnek. Nagyon kevesen voltak, akiknél
egyáltalán nem találtam az iskolában tanultakra utaló
képi ábrázolási megoldást. De néhány olyan tanuló is
akadt, akik az iskolában tanult ábrázolási sémákat
mechanikusan, a megjelölt témától elrugaszkodva
alkalmazták. A diákok jelentõs része kifejezési esz-
köznek tekintette az „iskolai rajzi stílust”, amit a popu-
láris kultúrából vagy a kisgyermekkorból vett motívu-
maival kombinált, megteremtve ezáltal a saját képi
nyelvét.

A Vizuális napló feladatot az alsó tagozaton is hasz-
nálhatjuk. Rövidebb sorozatokban készüljenek a lapok,
és az elsõ alkalommal részletesen mondjuk el, képi pél-
dákon mutassuk be a napló mûfaját. A példák semmi-
képpen se legyenek mintaképek! A legjobb, ha annyira
magas színvonalúak, hogy képi megoldásaik utánzása
nem jöhet szóba. Négy egymást követõ rajzórán vagy egy
héten át, mindig ugyanabban az idõben, délután, a nap-
köziben is elkészíthetõ, ekkor persze csak az iskolai nap-
ról szólhatnak a lapok. A 6–7 évesek rajzolják le azt a sze-
mélyt, dolgot, jelenetet, ami az adott napon a legfonto-
sabb volt számukra. A 3–4. osztályosok már felírhatják
rajzuk címét a képes napló elsõ oldalára, és rövid szöve-
gekkel is kiegészíthetik rajzukat. Néhány önként jelent-
kezõ szóban mutassa be a hét végén, amire a rajzok alap-
ján emlékszik. A feladat jó lehetõséget kínál a jelkép fo-
galmának érzékletes bemutatására egyéni és a csoport-
ban, városban, országban jól érthetõ, közhasznú jelek,
jelképek megismerésére. 

Az értékelésnél a fentebb részletezett szempontokat
jól lehet használni az alsó tagozatosok munkáinál is. Ha
a tanév során két-három alkalommal visszatér ez a fel-
adat, jól áttekinthetõ a rajzi jegyek fejlõdése az osztály-
ban: az erõsebb feladatorientáció, a választott technika
egyre magabiztosabb alkalmazása, a nap hangulatát egy-
re hatásosabban kifejezõ elrendezés, az ötletes megoldá-
sok növekvõ száma. A hétvégén, otthon készült napló
képekben bizonyosan lesznek olyan információk, ame-
lyeket csak képben tud jól elmondani a kis alkotó. Csak
annak a képes naplóját mutassuk be a többieknek, aki
ezt szeretné!

Köszönetnyilvánítás
A közlemény alapját képzõ kutatás az MTA–ELTE

Kultúra Szakmódszertani Kutatócsoport, „Moholy-
Nagy Vizuális Modulok – a 21. század képi nyelvének ta-
nítása” projekthez kapcsolódik. A tanulmány elkészíté-
sét a Magyar Tudományos Akadémia Tantárgypedagó-
giai Kutatási Programja támogatta.
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in: szerk. Csapó B. és Vidákovich T.: Neveléstudomány az ez-
redfordulón. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 113–206. 
Kárpáti Andrea (2005). A kamaszok vizuális nyelve. Akadé-
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Simon T., Kárpáti A. (2013). A vizuális kommunikáció össze-
tevõi és online mérése 10–12 éves korban. In: Kis-Tóth Lajos
szerk.: Változó életformák, régi és új tanulási környezetek. Új ku-
tatások a neveléstudományokban sorozat, 2013. Eger, Lyceum
Kiadó, 253-267.
Winner, E. (1982). Invented Worlds. Cambridge: Harvard
University Press
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A) Tájépítés lepedõn
Hosszabb szövegek, könyvek olvasásakor a gyerekek

számára a legtöbb gondot általában a leírások elképzelé-
se és értelmezése jelenti. A cselekményekben gazdag je-
lenetek vagy a párbeszédes részek olvasása jóval egysze-
rûbb feladat számukra. 

Berg Judit Ruminije – többek között – azért is népsze-
rû olvasmánya a 8–10 éves korosztálynak, mert a szerzõ
az életkori olvasási szintnek megfelelõ arányban adagol-
ja a különbözõ szövegtípusokat, vagyis nem hosszú tájle-
írásokat – sok az akció, a párbeszéd. Ezzel (meg persze a
megfelelõen adagolt szókinccsel és grammatikával) a
gyengébb olvasástechnikájú gyerekek közül is sokaknak
megadja a bevonódás és a gördülékeny olvasás lehetõsé-
gét és élményét. 

Sok gyerek számára sajnos még a Ruminiben találha-
tó rövid és nem is túl részletezõ leírások elképzelése sem
egyszerû. Játékos gyakorlással próbáltunk segítséget adni
nekik ahhoz, hogy tapasztalatot szerezhessenek és a bel-
sõ képalkotás örömére ráérezzenek.

Az alábbiakban olyan célzott, cselekvésre, alkotásra
késztetõ játékos és alkotófeladatok következnek,
melyek belsõ képteremtést kívánnak, így tehát a szö-
vegértés és a szövegalkotás fejlesztését egyaránt szolgál-
ják. Berg Judit Rumini címû könyvének negyedik és ötö-
dik fejezetéhez (A lakatlan sziget, Fabatkák) kapcsolód-
nak.

Szándékaink szerint más irodalmi mûvek feldolgozá-
sához, egyéb tájleíró szövegrészek megjelenítéséhez is si-
keresen alkalmazható ötleteket, feladattípusokat gyûj-
töttünk össze.

1. Kép- és látványgyûjtés
A lakatlan sziget címû fejezet közös olvasása elõtt, az

egyéni olvasásemlékekre támaszkodva közösen össze-
gyûjtöttük, mi mindent tudtunk meg a Batka-szigetrõl.
Számba vettük, hogy együttes erõfeszítéssel hány infor-
mációt tudunk felidézni. A késõbbiekben kiderül majd,
ezek közül melyik volt helytálló.

2. Kifejezés- és szógyûjtés
A következõkben azokat a fontos szavakat rögzítet-

tük, amelyek Batka-szigettel kapcsolatban jellegzetes-
nek tûntek, és amelyekrõl a gyerekek emlékeik alapján
úgy érezték, hogy valószínûleg elõfordulnak az adott szö-
vegrészben. 

Szókártyákat is használtunk. Az elõre megírt készlet-
bõl kitettük a táblára azokat a szavakat, amelyeket a gye-
rekek is megemlítettek.

Magyar Kinga–Petik Ágota–Ruzsa Ágnes Álljatok fel!
Szövegértés!
Szövegértés-fejlesztés: mozgás,
játék, nyomozás, kincskeresés,
kaland – cikksorozat 
a Kincskeresõ Iskola tárházából

IV. Képteremtés, látványalkotás
„A belsõ kép fiziológiai változásokat idéz elõ a gyerekben. Az tud
jól olvasni, aki spontán tud belsõ képeket létrehozni. A változá-
sok, melyek a szervezetünkben zajlanak olvasás közben, elmélyí-
tik az érzelmi azonosulást. Belsõ kép nélkül az olvasás unalmas,
érdektelen.” Vekerdy Tamás
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Ellenõriztük, hogy hány találatuk volt. Ezekkel a kár-
tyákkal – a gyerekek által javasolt további szavakkal bõ-
vítve – többféle szókincsfejlesztõ játékot is játszottunk
késõbb.

3. Nyomozás a szövegben
A nyomozásnak, vagyis a megjelenítéshez szükséges

információk keresésének három szintje is lehet:
– hallás alapján,
– közös olvasás (hallás-látás) során,
– néma olvasás alapján.

A szigettel kapcsolatos információk kiemelése, szûré-
se megtörténhet:

– a könyvben, úgy, hogy a tanulók ceruzával aláhúz-
zák a lényegi információkat a 32–53. oldal közötti rész-
ben. (Ez idõigényes, csak haladóknak ajánlott módszer)

– tanítói segítséggel a könyvbõl kimásolt kis szöveg-
kártyákon (ld.: alább) jelölik csoportban vagy párban az
adott szempontból lényeges információt. (Vagy esetleg
áthúzzák a sziget megjelenítése szempontjából lényegte-
len, elhanyagolható részeket.)

A szövegkártyák:
1. A kapitány Sebestyénre nézett:
– Kicsi sziget, nagy heggyel a közepén. Úgy 5-6 mér-

földnyire lehet.
2. Néhány óra múlva már szabad szemmel is jól lehe-

tett látni a szigetet. A középen magasló hegyet minde-
nütt harsányzöld erdõ övezte.

3. A szigeten szinte azonnal gyönyörû, friss vizû forrás-
ra bukkantak. Cincogi doktor beleszagolt, aztán kortyolt
is egyet a kristálytiszta vízbõl.

4. Hamarosan maguk mögött hagyták az öblöt, és egyre
feljebb kapaszkodtak a sziget közepén álló hegy oldalán.

5. – Várd ki a végét – dörmögött Balikó, mert attól tar-
tott, Negró társaságában nem lesz valami nagy mulatság
a hegymászás sem. Egy hirtelen kanyar után egy kis tisz-
tásra értek.

6. A tisztás szélén pirosló gyümölcsöktõl roskadozó fát
pillantottak meg.

– Állj! – vezényelt Negró.
Megálltak. A gyümölcsök a fa tetejérõl csüngtek le, a

földrõl lehetetlen volt elérni õket.
7. Fél órán át kanyarogtak a legsûrûbb erdõben. Hol

felfelé kaptattak, hol gyökerekbe kapaszkodva ereszked-
tek lefelé.

8. A tisztás egyik oldalát vörös törzsû, recés levelû fák
szegélyezték, a másik oldalt meredek sziklafal határolta.

9. Az erdõ néha olyan sûrû volt, hogy a fabatka útmu-
tatása nélkül a két egérke át sem jutott volna. 

10. – Errefelé csak barnás meg szürkés fatörzseket lá-
tok – tekergette a nyakát Ajtony.

(A kártyák letölthetõ formátumban megtalálhatók
honlapunk Olvasóink küldték gyûjteményében.)

4. Építkezés
Ezt a feladatot csoportokban végeztük. Megfelelõ he-

lyet (lehet szõnyeg, padló, asztal, pad) kerestünk a tevé-
kenységhez. 

Ezeket az alapanyagokat használtuk az építkezéshez:
– lepedõ
– sok újságpapír
– színes fonalak, filcdarabkák
– színes papírdarabok, papírcsíkok
– apró termések
– kavicsok
– apró építõkockák
– logikai lapok
– matematikaórán használt színes rudak

A célkitûzés így szólt: – A szövegbõl megszerzett tudáso-
tok alapján építsétek meg Batka-szigetet! Hangsúlyoztam:
Természetesen nem tudunk mindent a szigetrõl. Szükség lesz
a fantáziánkra is. Amit viszont biztosan tudhatunk, az jelen-
jen is meg!

Közvetlenül a munka megkezdése elõtt az elsõ lépése-
ket megmutattam az egész osztálynak. 

A lepedõ alá elhelyezett, különbözõ méretû laza gom-
bóccá összegyûrt újságpapírokkal alakítottam ki a sziget
domborzati viszonyait. Kék fonallal jelöltem a patako-
kat…

Az alkotókedv felébresztéséhez csupán ennyi is elég
volt. A gyerekek azonnal ráugrottak a feladatra. Batka-
szigeteket építettünk. Igazából persze csak egy ilyen szi-
get létezik, a gyerekek mégis sokféle ábrázolást hoztak
létre. Errõl késõbb jót elmélkedtünk.

Szerencsére a Ruminiben nem találunk részletes ábrá-
zolást a sziget egészérõl, rögzített külsõ kép nem befolyá-
solta a képteremtõ folyamatot.

5. Szigetleltár – ellenõrzés táblázat alapján
Elkészültek a tájak. Minden gyerek kiválasztott két

olyan szigetet a kínálatból, amelynek az építésében nem
közremûködött. E két szigetrõl kellett a táblázatban meg-
adott szempontok alapján értékelést, úgynevezett leltárt
készíteni.

lakatlan bennszülött meredek
övez kikötõ recefice fa
sûrû szakajtó sziklafal
öböl felderítõ roskadozó
bazár felderítõ út szegélyezték

horgony repedezett forrás
fõzet kaptató tisztás

hasadék Szélkirálynõ harsányzöld
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Batka-sziget leltára

a) Válasszátok ki az elsõ megfigyelendõ szigetet!
b) Írjátok be a sziget számát a megfelelõ helyre! 

c) Olvassátok el figyelmesen a szempontokat!
d) Amelyik szempont teljesült a megfigyelt szigetre, azt pi-

páljátok ki az állítás mellett lévõ kis négyzetben!
e) Tegyétek meg ugyanezeket a második megfigyelt sziget-

tel!

Végül összegeztük és megbeszéltük az eredményeket.
Megállapítottuk, melyik szigetet sikerült a szövegben ta-
lálható információk szerint a lehetõ legpontosabban
megalkotni.

Folytatása következik a Tanító júniusi számában (A szerk.)

Felhasznált források
Berg Judit: Rumini. Pozsonyi Pagony Kft. 2011.
Vekerdy Tamás: Felnõttek és gyerekek – Mit akarunk egymástól? Saxum
Kiadó, Budapest 2006).
Szövegértés-szövegalkotás, Kompetenciafejlesztõ feladatbank tanítók-
nak. Raabe-Klett, Budapest.
Tanítók kincsestára – Módszertani kézikönyv. Raabe-Klett, Budapest.
Tóth Beatrix: Anyanyelvi kompetenciák élményközpontú fejlesztése.
ELTE TÓFK, Budapest, 2003.
Gyerekközpontú módszerek (A kulturális alapkészségek cselekvésre tá-
maszkodó fejlesztése). Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.,
2012.

SZEMPONTOK SZIGET
SZÁMA:

SZIGET
SZÁMA:

1. … kicsi sziget nagy heggyel a
közepén…

2. A középen magasló hegyet
mindenütt harsányzöld erdõ
övezte.

3. … maguk mögött hagyták az
öblöt…

4. … és egyre feljebb kapaszkod-
tak a sziget közepén álló hegy
oldalán.

5. … egy hirtelen kanyar után
egy kis tisztásra értek.

6. A tisztás szélén pirosló gyü-
mölcsöktõl roskadozó fát pil-
lantottak meg.

7. Fél órán át kanyarogtak a leg-
sûrûbb erdõben.

8. A tisztás egyik oldalát vörös
törzsû, recés levelû fák szegé-
lyezték, a másik oldalt mere-
dek sziklafal határolta.

9. … gyönyörû, friss vizû forrásra
bukkantak.

10. Errefelé csak barnás meg szür-
kés fatörzseket látok.

! ! !

G. Gõdény Andrea–Venyercsán Judit

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

Szent-Györgyi Albert

Tanulni, tanulni,
tanulni… ?
Tanul(j)unk tanulni! (2.)

Az alább bemutatott olvasásóra az ELTE Gyertyánffy Ist-
ván Gyakorló Általános Iskolában, Venyercsán Judit és
osztálya1 együttmûködésével, sõt, szülõk bevonásával2

jött létre a tanulástanulás folyamatának abban a fázisá-
ban, amikor az idegrendszer már tanulásra készen áll.3 Egy

olyan, tanulásmódszertani fókuszú anyanyelvi nevelés4

jegyében szervezõdött, amely megtörhetné a PIRLS-vizs-
gálatokon amúgy jól teljesítõ alsó tagozat eredményeiben
rendre megmutatkozó, nem túl örvendetes tendenciát,
miszerint 4. osztályos tanulóink az élményszerzõ olvasmá-
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nyokhoz képest lényegesen gyengébben értik meg a tudomá-
nyos jellegû szövegeket,5 holott ez volna a tantárgyi tanulás
alapja. Ezt a megalapozást szolgálná az anyanyelvi neve-
lés integráns részét képezõ olvasásfejlesztés az ismeret-
közlõ szövegek körében; amelyek feldolgozásának elsõd-
leges célja korántsem az ismeretszerzés, noha a kívánatos
gondolkod(tat)ó, tanulásmódszertani fókuszú foglalatos-
ság nyilvánvaló tudásbõvüléssel, újtudás-épüléssel jár. 

Koncepcionális választás, hogy képességfejlesztõ jel-
legû óra reprezentálja törekvéseinket, amely élmény-
technikákkal (társasjáték, drámapedagógia) és a tanulás
tanulását célzó módszertani elemekkel (jegyzetkészítés,
mozaikmódszer)6 operál. A képességfejlesztõ jellegû órák
nemcsak kompetenciaképzõ funkciójuk miatt fontosak,
hanem azért, mert a hazai praxisra az új olvasmányok kö-
zös feldolgozásának sorozata jellemzõ alsó tagozaton,
amit (többek között) az a téves képzet vezérel, hogy az
olvasókönyv valamennyi szövege (és leginkább) közösen
feldolgozandó. Így aztán kevéssé csodálható, hogy olva-
sáshasználat vonatkozásában nemzetközi összehasonlí-
tásban – magasabb iskolafokozaton különösen – egyre
kevésbé kielégítõek az eredmények. Holott az olvasó-
könyv a differenciált olvastatás és az egyéni olvasás
(tan)eszköze egyúttal. (Ne feledkezzünk meg róla, hogy
nagyon sok kisgyerek egyetlen ’olvasgatós’ könyve az ol-
vasókönyve…) 

Az olvasásóra a Mozaik Kiadó harmadik osztályos ol-
vasókönyvének történelmi olvasmányait egybegyûjtõ,
Idõutazás címet viselõ fejezetére épül, a Hunyadiak köré
szervezõdõ altémára, de az elõzmények is jelen vannak az
óra anyagában. A történelmi olvasmányok specifikus
szövegcsoportot képeznek az olvasókönyvekben, feldol-
gozásuk sok kérdést és problémát vet fel; már csak azért
is, mert szövegtípus szempontjából meglehetõsen vegyes
ez a tematikai korpusz: vannak köztük irodalmi, ismeret-
terjesztõ és publicisztikai szövegek is. A szövegek irodal-
miságáról hajlamos megfeledkezni a feldolgozás, s a mon-
dákat, legendákat történelmi tényként kezelni; holott
kiváló alkalom lehetne a kritikai olvasás, gondolkodás
fejlesztésére a tények és a fikció szétszálazása. Gyakran
igen hosszúak az olvasmányok, különösen a mondák, le-
gendák és a történelmi elbeszélések; nyelvezetük régies,
ezért nehéz a gyerekek számára; idegen és ismeretlen tár-
gyi-környezeti világgal, gondolkodásmóddal, élethelyze-
tekkel, kapcsolati dinamikával szembesül az olvasó.
Mindez alkalmat adhat minikutatásra, online és nyom-
tatott források használatára, a médiatudatosság fejlesz-
tésére. A megértési nehézségek diagnosztizálásának és a
megértés mikéntjének tapasztalata hozzájárulhat az
önálló ismeretszerzés igényének és képességének kiépü-
léséhez, nem csupán az ismeretlen (vagy megváltozott
jelentésû) szavak, kifejezések nyomába eredve, hanem a
megváltozott tér, épített környezet, életmód után kutat-
va. A korosztály kronológiai érzéke, történeti tudata,
gondolkodása nem csak a történelem tanulásához nem
eléggé fejlett, de a múlt szövegeinek megértése is nehéz
számukra. Éppen ezért semmiképp sem lehet cél a törté-
nelemtanítás, pusztán alapozásról lehet szó! A tanulási
képességek fejlesztésére azonban kiválóan alkalmasak
volnának ezek a szövegek.

Az egocentrikus gondolkodástól való elszakadási fo-
lyamat 6–7 éves korban elindul ugyan, de az alsó tagoza-

tot végigkíséri. Az idegent, a mást nehezebben értik még
az alsós gyerekek, kevésbé képesek a nézõpontváltásra,
empátiára. Ám a szövegekkel való foglalatosság transz-
ferhatása révén fejlõdnek is ezek a képességek! Így a
(nem túlzott mennyiségû, jól megválasztott) szövegek
élményalapú és tanulásmódszertani alapozású feldolgo-
zásának számtalan hozadéka lehet, ami az identifikációs
funkciónál jóval komplexebb jelentõséget jelöl ki a szö-
vegcsoport számára. A tolerancia és az empátia fejlõdé-
sében, a más elfogadásában, a tér-idõ szemlélet fejlõdésé-
ben, a tanulás tanulásában legalább akkora a szerepük,
mint a nemzettudat alakulásában.7

Az itt bemutatott órára a tanév végén került sor. Az
óra narratívája értelmében a középkori Budára8 induló
játszó személyek csoportmunkában, fürtábra9 készítésé-
vel mozgósították a fejezet(rész) feldolgozása során szer-
zett tudásukat, hogy aztán a csoportok a társasjátékúton
sikeresen célba érjenek, és célba juttassák azt az ifjút, aki
Itáliából szintén elindult Mátyás udvarába. Hogy ki õ,
arra Az elsõ magyar nyomtatott könyv c. olvasmány10 néma
olvasásával kellett rájönniük a gyerekeknek.11

A néma olvasás meglehetõsen elhanyagolt területe az
olvasástanításnak, holott elsajátításához nem elegendõ
a „követõ olvasás” gyakorlata (amikor az osztályban va-
laki hangosan olvas, a többiek pedig némán követik a
szöveget); ilyenkor ugyanis hiányzik a valódi néma olva-
sáshoz szükséges intim alaphelyzet.12 Ráadásul a követõ
olvasásnál a tempót a hangosan olvasó diktálja, így nem
alakulhat ki a néma olvasást jellemzõ nagyobb sebesség.
Kétségtelen, hogy a néma olvasás tanítása és az olvasot-
tak megértésérõl való meggyõzõdés nem könnyû; mivel
alapvetõen belsõ, intim tevékenység kívülrõl való meg-
közelítésérõl van szó. Ám aki csak hangos olvasással ké-
pes az olvasottak megértésére, sosem válik olvasó em-
berré; ami pedig gátja lehet önmaga és a világ megértésé-
nek – és ez aligha volna kívánatos. Éppen ezért nagyon
fontos, hogy minél elõbb kezdjük el a néma olvasás beve-
zetését az ismeretközlõ szövegek körében, fokozatosan
növekvõ terjedelmû szövegdarabokkal; miközben az él-
ményszövegek esetében akár még a felsõ tagozaton is
megtarthatjuk a tanítói felolvasás szokását, épp az él-
mény biztosítása végett, ami elengedhetetlen tapasztalat
az élményszerzõ olvasás igénnyé válása szempontjából.

Az óra menete: 
1. Budára érkezés a társasjátékkal (csoportmunká-

ban).
2. Az olvasmány néma olvasása, ráismerés Hess And-

rásra.
3. Az elsõdleges szövegértés visszajelzése; a csoportok

átrendezõdése színhúzással. 
[A színek egy-egy felnõtthöz irányították a gyerekeket

(tanító vagy szülõ), aki a szükséges mértékben segítette a
hozzá került gyerekeket a jegyzetkészítésben (felolvasás,
a lényeg kiemelése nyomatékosítással stb.). Természete-
sen nem ülhetnek minden órán bent a szülõk, de
olvasópárok kialakításával is megoldható a feladat: egy-
másnak olvasva is készíthetik a jegyzetet a gyerekek. Az
olvasottak megbeszélésével, kulcsszavak kiemelésével
indul a folyamat, majd a jegyzet közös összeállítása jön,
amit a megosztás követ: a csoportok reflektálnak a jegy-
zetekre – megbeszélik, megvitatják, értékelik az elké-
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szült munkákat. Az olvasással párhuzamos jegyzetelés
ugyanis nehéz feladat, az eszközszintû írás sem alakul ki
hozzá még kellõ mértékben harmadik osztályban; ill. ne-
héz az írott szöveg és a jegyzet közötti „ingázás” a figye-
lem és a tekintet számára. Különösen, hogy meglehetõ-
sen összetett gondolkodási mûveleteket végez az agy: in-
formációt keres, kiemeli, értékeli, szelektálja, rendezi…
Ezért jó gondolat a jegyzetelés tanításának elsõ fázisában
az akusztikus csatorna támogatásával segíteni a gondol-
kodást, jegyzetkészítést; természetesen az írott szöveg le-
hetséges használatával.]

4. Az olvasmányhoz kapcsolódó kiegészítõ informáci-
ókat tartalmazó szövegdarab megismerése, kulcsszavak
kiemelése, jegyzetkészítés írólapra. 

5. Visszarendezõdés az eredeti csoportokba, beszámo-
lás a jegyzet alapján a csoporttagoknak az olvasottakról.
[A mozaikmódszert jelen esetben úgy alkalmazta a tanító,
hogy az eredeti csoportok tagjai mind másik csoportba
kerültek, ahol egy felnõttel és az új csoportjuk tagjaival
együtt dolgoztak a szövegen (olvasás, jegyzetelés); majd
visszaülve eredeti csoportjukba, elmondták egymásnak,
mi mindent tudtak meg a másik csoportban.13

6. Totó kitöltése csoportmunkában, a Hess Andrásról
szóló olvasmány és a kiegészítõ szövegek alapján a jegy-
zetek használatával.

A kiegészítõ szövegek:14

1. A középkorban egy-egy kódex másolása több hóna-
pig eltartott. A vaskosabb kötetekhez szükséges perga-
men elõállítása egy egész birkanyáj életébe került. A le-
másolt szövegeket ezután miniatúrakészítõ szerzetesek
ékesítették, majd könyvkötõk kötötték be vastag bõrkö-
tésbe. A kötést ötvösök és ékszerészek díszítették. Az el-
készült kódex értéke egy közepes vagy nagyobb birtok ér-
tékével vetekedett. A pannonhalmi apátságnak 72 kó-
dexe volt, a bakonybéli apátságnak 84. Mindkettõ sok-
nak számított. 

2. Hess András 1473-ban nyomtatta ki Mátyás udva-
rában a Budai krónika néven ismertté vált könyvet. Ez
a magyarok történetét két részben írja le a kezdetektõl
Mátyás koráig. Nyomdászati ritkaságnak számít. Ha-
zánkban az Országos Széchényi Könyvtárban és az ELTE
Egyetemi Könyvtárában õrzik egy-egy példányát. Külföl-
di gyûjteményekben további nyolc példány található be-
lõle: Bécsben, Párizsban, Prágában, Rómában, Szentpé-
terváron, Lipcsében, Krakkóban és New Jerseyben. 

3. A Thuróczi krónika szerzõje Thuróczi János.
Könyve 1487-ig foglalja össze a magyarok történetét. A
mûvet 1488-ban nyomtatták ki Augsburgban. A kiadó
Mátyás királynak ajánlotta. A pergamenre nyomtatott
díszpéldány ajánlása aranyfesték felhasználásával ké-
szült. Ez az elsõ ismert aranyfestékkel készült nyomtat-
vány a világon. Ugyanezt a festéket használták a könyv-
ben a Szent László-legenda egyik jelenetét ábrázoló kép
készítéséhez is. A könyvben királyokat és csatajelenete-
ket ábrázoló fametszetek is vannak. 

4. Mátyás király halála után a Corvina könyvtárat már
senki nem gyarapította. A késõbbi királyok gyakran aján-
dékozták külföldi követeknek az értékes könyveket. II.
Lajos különösen sokat elajándékozott. Mikor Budát el-
foglalták a törökök, a könyvek egy részét Konstantiná-
polyba szállították. Néhány példányt kétszáz évvel ké-

sõbb II. Abdul Hamid szultán visszaadott. A könyvek
nagy része tûzvész áldozata lett vagy a gondatlan kezelés
miatt tönkrement. Mára csupán 216 maradt belõlük.
Magyarországon 53 corvinát õriznek. A többi példány a
világ híres könyvtáraiban található.

Játéktábla
Társasjáték

Kérdések15 – A piros körökhöz
1. Hogy hívták Kinizsi Pál lovát? (1)16 (Villám)
2. Hogy hívták azt a félelmetes medvét, akit Kinizsi

megölt az erdõben? (2) (Jónás)
3. Kinek a lánya volt Magyar Jolánka? (2) (Magyar

Balázs)
4. Hol választották királlyá Hunyadi Mátyást a hagyo-

mány szerint? (1) (a Duna jegén)
5. Milyen állat volt a Hunyadi család címerében? (2)

(holló)
6. Mi emlékeztet ma is a nándorfehérvári diadalra? (3)

(a déli harangszó)
7. Mióta építettek kõvárakat Magyarországon? Miért?

(2) (a tatárjárás óta, védhetõbbek, a tatárok a tüzes nyi-
laikkal a favárakat könnyen felégették) 

8. Honnan származott, hol született Mátyás király? (3)
(Kolozsvár)

9. Hogyan halt meg Hunyadi János? (1) (Nándorfe-
hérvárnál, pestisben)

10. Hogy emlegették Hunyadi Jánost, a híres hadve-
zért? (2) (törökverõ)

11. Mi a neve Mátyás híres könyveinek és könyvtárá-
nak? (3) (corvinák, Corvina)

Ki vagyok én?17– A kérdõjeles mezõkhöz
1. Híres hadvezére voltam a királynak, legnagyobb

gyõzelmünket Nándorfehérvárnál arattuk a török had
fölött. Törökverõnek is neveznek. (Hunyadi János)

2. Mindent megtettem fiam kiszabadításáért, még egy
levelet is írtam neki Prágába. (Szilágyi Erzsébet)

3. Csak egy molnárlegény voltam, mégis hadvezér és vár-
kapitány lett belõlem Mátyás király idejében. (Kinizsi Pál)

4. Mátyás király zsoldos hadvezére vagyok, gyûlölöm
Kinizsit. (Holubán)

5. Hûségesen szolgálom az öreg molnárt, a fiát én ne-
veltem fel, miután az édesanyja meghalt. (Orsik néne)

6. Egy gyönyörû csizmát vittem ajándékba Mátyás ki-
rálynak. Száz botütés lett a fizetségem. (a varga)

7. Híres bíró voltam, de sajnos nem ismertem fel Má-
tyás királyt, amikor álruhában nálam járt. Így a téli tüze-
lõnek való fáimat pakoltattam vele az udvaromon. Meg
is bûnhõdtem érte. (a kolozsvári bíró)
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8. Mátyás király szolgája vagyok. Azért kapok fizetsé-
get, amit álmomban sem gondoltam. Ez a szolgálat azon-
ban nehezebb, mint hittem, a sok alvástól már kezd el-
menni a kedvem. (Bujkó)

9. Mátyás király idejében Erdélyben én voltam a vaj-
da. Mikor a szultán hada Kenyérmezõhöz ért, megütköz-
tünk velük, bár gyõzelemre nem számíthattunk. Kinizsi
Pál serege mentett meg bennünket, és segítségükkel vé-
gül megfutamítottuk a török sereget. (Báthori István)

10. Százötvenezer fõs, hatalmas török hadammal 1456
nyarán érkeztem Nándorfehérvárra, de nem tudtuk el-
foglalni a várat, így katonáimmal együtt el kellett mene-
külnöm a vár alól nekem is. (II. Mohamed szultán)

11. Szerzetes vagyok, sok katonámmal érkeztem Nán-
dorfehérvárra. A gyõzelem kivívásában az általam veze-
tett sereg volt Hunyadi János legnagyobb segítsége.
(Kapisztrán János)

12. Szerb vajda vagyok, az én apródom volt egykor
Hunyadi János. Én már akkor tudtam, hogy ez az ifjú még
sokra fogja vinni. (Lazarevics István)

13. Édesanyám meghalt, édesapám Mátyás király
egyik hadvezére. Édesapámat, ha lehet, mindenhova el-
kísérem. Egyszer egy vadászat után Kinizsi Pál egy ma-
lomkereket használt tálcának, hogy engem innivalóval
kínáljon. (Magyar Jolánka)

14. Hunyadi László és Hunyadi Mátyás nagybátyja va-
gyok, az édesanyjuk a nõvérem. (Szilágyi Mihály)

Villámkérdések18 – A kör nélküli mezõkhöz
1. Hogyan temették el Attilát? (a Tisza medrében,

három koporsóban) 
2. Sorold fel a hét vezért! (Álmos, Elõd, Ond, Kond,

Tas, Huba, Töhötöm) 
3. Hogy hívták Álmos édesanyját? (Emese)
4. Hol koronázták meg István királyt? (Székesfehér-

váron)
5. Hol volt az elsõ magyar országgyûlés, amit Árpád fe-

jedelem tartott? (Pusztaszeren)
6. Melyik magyar vitéz gyõzte le a görög óriást? (Bo-

tond)
7. Melyik vezérnek õrzik Jászberényben a kürtjét? (Lehel)
8. Ki volt az Andrássy nemzetség õsapja a monda sze-

rint? (Andorás vitéz)
9. Kit nevezünk második honalapítónak? (IV. Bélát)
10. Hol élt IV. Béla lánya? (kolostorban, a Nyulak szi-

getén)
11. Kit bízott meg Dzsingisz kán Európa elfoglalásá-

val? (Batu kánt)

A játék izgalmát fokozza, ha a ’forgandó szerencse me-
zõit’ is kialakítjuk a játéktáblán, például ilyen üzenetek-
kel, utasításokkal: 

1. Mátyás küldött neked egy lovat, amivel gyorsabban
haladsz. Lépj elõre három mezõt! 

2. Sajnos, a közelben török sereg táborozik. Lépj vissza
egy mezõt! 

3. Egy szekér felvett útközben, egész nap velük utaztál.
Lépj elõre két mezõt!

4. Eltévedtél az erdõben, idõbe telt, mire újra rátalál-
tál az útra. Most nem léphetsz elõre. 

5. Betértél egy fogadóba, ahol finomat ettél és ittál,
amitõl erõre kaptál. Lépj elõre hármat. 

A totó kérdései:

1. Mirõl szól a Thuróczy krónika? 
1 Magyarország történetérõl.
2 A hunok történetérõl.
X A görögök történetérõl.

2. Hol nyomtatták ki a Thuróczy krónikát?
1 Münchenben.
2 Augsburgban.
X Amszterdamban.

3. Milyen festéket használtak a Mátyás királynak aján-
lott díszpéldány készítésekor?

1 Vörös.
2 Ezüst.
X Arany.

4. Mennyi idõ alatt készült el egy kódex?
1 Egy hónap.
2 Több hónap.
X Két év.

5. Kik díszítették a lemásolt szövegeket?
1 Könyvkötõk.
2 Ékszerészek.
X Miniatúrakészítõ szerzetesek.

6. Mennyit ért egy kódex?
1 Nagyobb birtokot.
2 Kisebb birtokot.
X Egy kisebb házat.

7. Hány példány maradt fenn a Hess András által
nyomtatott Budai krónika címû könyvbõl?

1 tíz
2 kettõ
X nyolc

8. Melyik könyvtárban nem található példány a Budai
krónikából?

1 Az Országos Széchényi Könyvtárban.
2 A Szabó Ervin Könyvtárban.
X Az ELTE Egyetemi Könyvtárában.

9. Melyik évben érkezett Hess András Magyarországra?
1 1743
2 1473
X 1347

10. Melyik király ajándékozta Mátyás király halála
után az értékes corvinákat külföldi követeknek?

1 II. Lajos.
2 I. Lajos.
X I. Ulászló.

11. Melyik városba szállították Buda elfoglalása után a
corvinák egy részét?

1 Bécsbe.
2 Rómába.
X Konstantinápolyba.
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12. Hány példány maradt fenn napjainkig a hajdani
könyvekbõl?

1 16
2 116
X 216

13. A Budai Vár melyik részén állították fel Hess And-
rás nyomdáját?

1 A bencés kolostor tornyánál.
2 A domonkos kolostor tornyánál.
X A ferences kolostor tornyánál.

13+1. Mátyás király könyvtáránál csak egy embernek
volt nagyobb könyvtára. Ki volt õ?

1 A római császár.
2 A bécsi császár.
X A római pápa.

Végül szituációs kártyákat húzhattak a csoportok, és a
szituációnak megfelelõen riportot készíthettek a fejezet
olvasmányaihoz kapcsolódóan, amit drámajátékkal elõ-
ad(hat)tak a következõ órák valamelyikén. (Attól füg-
gõen, mennyi elkészítési/felkészülési idõt igényelt a cso-
port.) Jól tesszük, ha megengedjük, hogy a gyerekek ma-
guk is alkothassanak szituációkat a feldolgozott olvas-
mányok alapján a riportkészítéshez. Jóllehet, nem alsós
szövegalkotási mûfaj a riport, a netgenerációk általában
elegendõ tapasztalattal rendelkeznek ahhoz, hogy játék
keretében próbálkozhassanak ezzel a szövegmûfajjal; ter-
mészetesen megfelelõ elõkészítéssel (beszélgetéssel ar-
ról, mi a riport, rövid bejátszás/ok megtekintése stb.). 

Szituációk: 
– Mátyás király és az öregember (ok. 200–201.): Má-

tyás, öregember, riporter, az egyik nagyúr
– Mátyás király és a varga (ok. 202.): Mátyás király, a

varga, az egyik õr, riporter
– A kolozsvári bíró (Kinizsi Pál 3. fejezet közepétõl):

bíró, Mátyás király, a hajdú, aki nyakon csípte az álruhás
királyt, riporter 

– Mátyás király könyvtára (ok. 206.): a könyvtolvaj
fiú, Mátyás király, könyvtárosok, riporter

– Az elsõ magyar nyomtatott könyv (ok. 207. o.): Hess
András, Mátyás király, riporter

Az órán készült jegyzetekkel a továbbiakban is foglal-
kozott az osztály: szóbeli szövegalkotási gyakorlatok kap-
csolódtak hozzá az összefüggõ beszéd képességének fej-
lesztése céljából; szem elõtt tartva azt, hogy az iskolába
lépõ gyerek kommunikatív beszéde erõsen szituatív jel-
legû, és (legalább) hároméves (tudatos és módszeres) is-
kolai fejlesztés eredményeképpen várható a kontextusos
beszéd, a kidolgozott kódok használatának dominanciá-
ja az alsós gyerekek nyelvhasználatában. 

A jegyzeteken alapuló szóbeli szövegalkotási gyakor-
latok (kifejtés, tömörítés, netán elõadás/prezentáció) a
szóbeli felelet mûfajára való felkészülést is szolgálják.
Ezek a gyakorlatok azonban nem számonkérési forma-
ként funkcionálnak az alsó tagozaton, annál fontosabb
viszont a felsõ tagozaton alkalmazott számonkérési for-
mákra felkészítõ szerepük. Gyakori tapasztalat ugyanis,
hogy a felsõ tagozatra érkezõ gyerekeket úgy feleltetik
szóban a pedagógusok, hogy nem tanulták, nem gyako-

rolták a szóbeli felelet mikéntjét. A folyamat következõ
állomása a negyedik évfolyamon az írásbeli felelet mûfa-
jára való közös felkészülés a jegyzetek érthetõ és infor-
matív, ám tömör szöveggé formálásának gyakorlásával.

Mindeközben nem szabad megfeledkeznünk arról
sem, hogy a tehetséggondozás is feladatunk; és az online
generációk körében egyáltalán nem elképzelhetetlen a
prezentációkészítés alsó tagozaton sem; különösen, ha
támogatjuk a konstruktív pedagógia család-pedagógus-
gyerek hármasságában (együtt)mûködõ tudásépítést,19

ami korántsem azonos azzal, hogy a szülõk írják a gyerek
helyett (vagy akár a gyerekkel) a házi feladatot…

***

Az órán használt nyomtatott eszközök letölthetõk a
www.tanitonline.hu oldal Olvasóink küldték gyûjtemé-
nyébõl. (A szerk.)
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3 L. Gyarmathy Éva: Tanulás és harmónia, Tanító 2017,4.
4 L. a sorozat elõzõ részeit a Tanító szept.–dec. számaiban.
5 Bõvebben l. a sorozat 2. részét a Tanító 2017 novemberi számában.
6 A kooperatív tanulás mozaik módszerrel a ’tanítva tanulás’ egyik megvalósu-
lása. A csoport minden tagja kap egy témát, amit megtanul, elsajátít (olvasás,
jegyzetelés, feladatmegoldás). A következõ körben megtanítják egymásnak a
már elsajátított ismereteket a gyerekek (magyarázat, ismertetés, vázlatírás,
feladatok). A módszer olyan tananyagoknál használható, amelyek több egy-
ségre bonthatók, és nem épülnek egymásra. Minden csoporttag tudásának
hasznosulni kell a siker érdekében. L. http://fejlesztok.hu/ images/modsz-
erek/kooperativ_technikak.pdf
7 Az élményközpontú témafeldolgozás és tanóra egyik lehetséges példája
Bencsik Sára (ELTE TÓK) tématerve és óravázlata, ami a történelmi olvas-
mányok problematikájával foglalkozó, 2017 júniusában megvédett szakdol-
gozatához készült. Elérhetõ honlapunk Olvasóink küldték gyûjteményében
8 Az órán használt képet l. http://typographia.oszk.hu/html/kepek/
nyomdak/buda/nagy/buda15.jpg
9 Lehetséges sablonokat l. pl. https://www.google.hu/search?q=f%C3%
BCrt%C3%A1bra+sab-
lon&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiyrvLuw8
7ZAhWBI1AKHXVpCUoQ7AkINA&biw=1680&bih=944
10 Mozaik Kiadó, 3. osztály, 207. oldal.
11 Az Itáliából érkezõ személy lehetséges öltözékét ezzel a képpel szemléltette
a tanító: https://www.atelier-mascarade.com/costume-renaissance-h1,fichev
19568.html
12 L. Benczik Vilmos, A néma olvasásról, http://benczikvilmos.fw.hu/ane-
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Elõzõ írásunkban (ez év áprilisi szám) az új olvasmányt
feldolgozó órát gyakorló nyelvtanóra leírása követte. Ez-
úttal az új szöveg olvasását új anyagot feldolgozó nyelv-
tanóra bemutatására kerül sor. Az olvasmány Kormos
István A Pincérfrakk utcai cicák címû meséje (1. rész). A
nyelvtanóra anyaga pedig a melléknév fogalmának meg-
alapozása, kialakítása. 

Az olvasmány feldolgozásához ezúttal is a szöveg szin-
tenkénti elemzését ajánljuk. Az elsõ szint, a szöveg globá-
lis megragadásának szintje, az olvasandó szöveg mûfajá-
nak megállapítása. Ez az elsõ önálló tanulói olvasást kö-
vetõen történik. 

A második szint az elemek tisztázása. A tanulók ismételt
önálló olvasás közben megjelölik azokat a szavakat, kife-
jezéseket, amelyekkel kapcsolatban kérdésük van. (Saj-
nálatos, hogy a könyv a feltételezett ismeretlen szavakat:
pl. repkény eltérõ színnel kiemeli, ezzel korlátozza a tanu-
lók kritikai olvasását. Ezt a mintát ne kövessék a tanítók,
ha maguk készítenek nyomtatott taneszközt.) Ezeket a
kérdéseket a szöveg rendjében haladva a tanulók teszik
fel, s a tanulótársak adnak rá választ. A tanulói kérdés-
sort szükség szerint a tanító kontrollkérdései követik:
pincér, frakk pincérfrakk; magos kõfal; repkény, ráfolyik a
repkény; kerekes kút; víztükör, vadon élõ stb. 

A szöveg feldolgozásának harmadik szintje az értelme-
zésé. Az önálló néma olvasást követõ kérdésekre a tanu-
lók röviden, írásban adnak választ. Melyik utcában játszó-
dik a mese? Milyen a ház, amelyet megismertünk? Mely sze-
replõkkel találkoztunk ebben a részletben? Mindegyik kér-
dés lehetõséget ad egyéni válasz megfogalmazására, eze-
ket érdemes szóban összegyûjteni. A táblára csak a gya-
kori választ írjuk fel a helyesírás javítására, további vála-
szok javítására elég szóban felhívni a figyelmet az írás-
módra. A megbeszélést, értékelést visszajelzés követi:
Kinek van három, két stb. jó válasza? 

A negyedik szint az értelmezés szintje. Az olvasáshoz,
amely esetleg az elsõ hangos olvasás, a következõ kérdé-
seket tehetjük föl: Mely mesés és humoros fordulattal talál-
kozunk a mesében? (A hosszában kettévágott autóbusz-
szal.) A tanulók önállóan írásban adnak választ, amelyet
közös megbeszélés keretében értékelünk. A megbeszé-
lést követõen a mesés kifejezések, elnevezések, fordula-
tok körében vizsgálódunk: Húzzátok alá a mesés elnevezé-
seket! (Pl. Pincérfrakk utca) Keressetek mesés fordulatot!
(Visszafiatalodás)

A mese második és harmadik részének feldolgozása kö-
vetheti a fenti gondolatmenetet. Az olvasmány feldolgo-
zását követõen térünk rá a melléknév fogalmának tanítá-
sára, melyhez ezt a mesét használjuk. Elõször néhány gon-
dolat magáról a melléknévrõl és tanításáról általában.

Meg kell állapítanunk, hogy a szófajok bemutatása
nem következetes. Míg ugyanis a fõnevek esetében rész-
letesen kitérnek a tankönyvek a toldalékolásukra, ezál-
tal a mondatbeli szerepeikre, addig a melléknevek tár-
gyalásakor – a fokozást kivéve – a szótári alakokkal talál-
kozunk csupán. Holott a melléknevek esetében sem te-
kinthetünk el ezeknek a jellemzõknek a megismerteté-
sétõl. Mivel a mellékneveket sem csupán szótári alak-
jukban használhatjuk fel, foglalkozzunk a Milyenek?
(alacsonyak, derûsek, távoliak stb.), Hogyan?, Mennyi-
re? (jól, lassan, tétlenül; nagyon; stb.), Milyenre?, Mek-
korára? (barnára, tisztára; kicsire, nagyobbra; stb.), Mi-
lyenné? (bölccsé, gyakorivá, simává stb.) kérdõszavakra
válaszoló alakjaival is.

A melléknév toldalékolási lehetõségeinek bemutatá-
sával tehát mindenekelõtt következetesek vagyunk a szó-
fajok jellemzése során. További hozadéka ennek a mun-
kának, hogy alkalmat ad egy-két különbözõ nyelvtani
szerkezet tartalmi hasonlóságának felismertetésére. Ilyen
változatokat kapunk például, ha a melléknevet jelzõként
és névszói állítmányként is használjuk: öreg békák ! a
békák öregek. Az ilyen összefüggések tudatosítása nem-
csak a szófaj felismerését teszi biztosabbá (a ragok nem
változtatják meg a szófajt), hanem – és ez talán még fon-
tosabb – jelentõs mértékben hozzájárulnak a szövegértés
fejlesztéséhez is. Továbbá a ragos melléknevek kellõ is-
merete megelõzi azt a késõbbi, gyakori hibát, hogy a tanu-
lók a mondatrészek és a szófajok, jelen esetben a mellék-
nevek fogalmát keverjék. Például a határozók tanulása-
kor a szépen, a jól szavak szófajának a megállapításában el-
bizonytalanodnak, mert korábban, a melléknév fogalmá-
nak kialakításakor nem találkoztak a ragos alakokkal. 

Nézzük a melléknév tanításának bevezetõ feladatait,
gyakorlatait! A feladatsor nem óravázlat, a kérdések
mennyisége meghaladja egy tanítási óra lehetõségeit.

A) A melléknév fogalmának megalapozása

1. Melyik mesében találkoztatok az alábbi szókapcso-
latokkal? Idézzétek föl, hol szerepelnek, kire vagy mire

Demeter Katalin és Szegfû Mária „A magyart is
tanulni kell…” (4.)
A melléknév mint új tananyag
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vonatkoznak a mesében! (Szókapcsolatok a táblára ír-
va.) Felidézés szóban.

csöpp utca, fûrészes manó, magos kõfal, öreg békák, kere-
kes kút, békés budaiak, tökéletes csattanó, fehér cicalány,
költõi lélek, díszes kompánia

2. Állapítsátok meg a fenti szókapcsolatok második
tagjának a szófaját! Írjátok le õket a tanultak szerint cso-
portosítva!

Ellenõrzés, értékelés, visszajelzés.

3. Mi mond többet: utca vagy csöpp utca, lélek vagy köl-
tõi lélek? Fogalmazzátok meg, hogy az elsõ szavak mivel
egészítik ki a fõnevek jelentését! Tanulók: Megtudjuk,
hogy az élõlények, élettelen és gondolati dolgok milyenek. Ta-
nító: Ezeket a szavakat melléknévnek nevezzük. A mellék-
nevek tulajdonságot jelentõ szavak. Élõlények, élettelen dol-
gok, (elvont) fogalmak milyenségét (adott esetben mértékét)
fejezik ki.

B) A melléknév fogalmának alkalmazása

1. A fenti melléknevek közül írjátok le azokat, ame-
lyek külsõ, látható tulajdonságot fejeznek ki! Figyelje-
tek, mert lehetséges, hogy egy szónak kétféle jelentése
van! (Díszes kompánia – ebben az esetben a díszes nem
látható tulajdonság!)! Ellenõrzés, értékelés, visszajelzés.

2. a) A történetben miknek a tulajdonságát jelöli a
haragosfekete, a patyolatfehér melléknév? 

b) Melyik szín neve illik a felsorolt szavakhoz? Táblán
vagy szóban:

gesztenye, mogyoró, csokoládé
tenger, ég, ibolya 
pipacs, paprika, tûz
Néhány szín mondatba foglalása.

Soronként egy színárnyalat nevét írásban foglaljátok mon-
datba! Néhány válaszváltozat fölolvasása. Megbeszélés:
a melléknév–fõnév kapcsolat kiemelése.

3. Írjatok rokon értelmû szavakat a csöpp, az öreg, a tö-
kéletes melléknevekhez! Gyûjtõmunka, válaszváltozatok
értékelése, saját munka kiegészítése, pl. a tökéleteshez: hi-
bátlan, mintaszerû, kifogástalan, makulátlan, példaszerû
stb.

C) A melléknevek a mondatban

Milyenek?, Mekkorák?

1. a) Melyik szereplõrõl szól ez a leírás? (Szóbeli köz-
lés)

Így villog az a két nagy sárga szeme. Ezek az apró, tûhegy-
fogai.

b) Válaszoljatok az alábbi kérdésekre! (Szóban.) A
megfelelõ szövegrész hangos olvasásával a válaszok he-
lyességének ellenõrzése.

Milyenek a szemei? (A szemei nagyok, sárgák.)
Milyenek a tûhegy-fogai? (A tûhegy-fogai aprók.)
Milyen más külsõ tulajdonságai vannak a macskának?

2. Olvassátok el az olvasmány 1. részét! Egészítsétek
ki a mondatokat az odaillõ melléknevekkel! (Füzetben.)

Az autóbuszok … (Milyenek?). (aranyszínûek)
A békák… (Milyenek?). (öregek)
A lányok … (Milyenek?). (szõkék)
A budaiak … (Milyenek?). (békések)
Ellenõrzés, értékelés, visszajelzés az érintett szöveg-

rész hangos olvasásával.

3. Keressetek önállóan két-két melléknevet az alábbi
fõnevekhez! (Például: A mesék érdekesek és tanulságo-
sak.) Szóbeli munka.

állatok, barátok, utcabeliek

Hogyan?, Mennyire?

1. a) Figyeljétek meg a következõ szókapcsolatok elsõ
szavát! Alkossatok két csoportot aszerint, hogy a szókap-
csolatok elsõ szava a Hogyan? vagy a Mennyire? kérdés-
re válaszol! Táblán vagy hallás után:

sejtelmesen suhog, túlságosan prózai, nagyon szereti, hosz-
szan bámul 

Táblán:
Hogyan? … (sejtelmesen, hosszan)
Mennyire? … (túlságosan, nagyon)
Az elsõ szókapcsolat után visszajelzés annak ellenõr-

zésére, hogy a tanulók értik-e a feladatot. Szükség szerint
szókapcsolatonkénti értékeléssel haladás.

b) Fogalmazzatok írásban egy-egy mondatot a túlságo-
san és a hosszan melléknévvel! Ne a fenti szókapcsolato-
kat használjátok!

Ellenõrzés, értékelés, visszajelzés.

2. Gyûjtsetek szóban tulajdonságokat a macskákról: mit
tudnak pompásan, remekül, nagyszerûen, kitûnõen, hibátla-
nul csinálni, tenni? (Ezek rokon értelmû, ragos mellékne-
vek.) Egy szabadon választott szókapcsolatot írjatok le!

3. Olvassátok el az Olvasókönyv 41. oldalán az utolsó
bekezdést!

Másoljátok le a mellékneveket a szövegrészletbõl! El-
lenõrzés, értékelés: föltétlenül várjuk el a ragos mellék-
nevet! Szóban adjatok rokon értelmû megfelelõket a
melléknevekhez!

A fenti feladatsor minden bizonnyal túlhalad egy taní-
tási óra keretén. A további órákon a következõ kérdé-
sekre is készíthetünk feladatokat: Milyenné?, Milyenre?,
Mekkorára? és többes számú alakjaikra (könnyûvé, jóvá,
helyessé, helyesekké; pirosra, szépre, színesre; apróra,
hatalmasra, hatalmasakra, közepesre stb.) 

A fentiekbõl ismét láthatjuk, hogy a nyelvi jelensége-
ket teljes értékûen csak szövegkörnyezetben jeleníthet-
jük meg.

Tulajdonnév Köznév

Élõlény Élettelen Gondolati dolog
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Varázsolló
Áprilisi cikkemben említést tettem a Matematika

Összeköt Egyesület nemrég megrendezésre került Medve
Matek élménynapjáról, melyen Mérõ László nyitó elõadá-
sát követõen kilenc helyszínen, két idõsávban változatos
mûhelymunkák vártak minket. Egyik választásom ez
volt: Vágjunk bele! Már a címébõl is sejtettem, hogy izgal-
mas lesz Kecskés Boglárka matematika szakos egyetemi
hallgató gyakorlati foglalkozása. Papírt hajtogattunk,
vagdostunk, próbálkoztunk, kísérleteztünk, felfedez-
tünk, megtapasztaltunk, rácsodálkoztunk, sikerélményt
szereztünk, varázsoltunk. El is neveztem az ilyen típusú
feladványokat VARÁZSOLLÓ-nak, így emlegetjük a ta-
nítványaimmal. Angol neve: fold and cut (hajtogasd és
vágd). A lényeg: vegyünk magunk elé egy papírlapot, vé-
gezzünk rajta egyenes hajtásokat, lapítsuk le a papírt,
majd egy konkrét helyen berajzolt egyenes vonal mentén
vágjuk szét a lapot. Cél, hogy ezzel az egy vágással, kihaj-
togatás után bizonyos – elõre meghatározott – alakzat
keletkezzen. (Egy rövid megjegyzés: a Tanítóképzõ tech-
nika módszertan óráján megtanultuk anno, hogy a he-
lyes szóhasználat arra, hogy ollóval kivágunk valamit egy
papírlapból: nyírás. Sajnálatos módon nekem még nem
sikerült használnom ezt a kifejezést, mert mindig eszem-
be jut a példamondat: „Nyírjuk ki a Micimackót…”, én
pedig az életet preferálom! Tehát elnézést kérek, ha vé-
gig következetesen megmaradok a vágás kifejezésnél
emocionálisan kevésbé érintett, pl. mértani alakzatok
esetében is.)

Volt már az osztályommal elõzetes tapasztalatunk a
hajtogatással-vágással kapcsolatban, hisz már harmadi-
kosok, kézmûves órán és szabadidõben is több alkalom-
mal készítettünk hópihéket és kis terítõket, sablon és
szabad tervezésû elképzelések alapján egyaránt; az origa-
mi alaphajtásokat is jól ismerik a gyerekek. Az élmény-
napon látottakhoz hasonlóan vezettem be az új témát,
bár nem bírtam ellenállni a kísértésnek, hogy hangulat-
keltésként, motivációként elõzetesen gondosan meghaj-
togatott papírlapból csiribú-csiribá! egy vágással kivág-
jak az osztálynak egy szép kis halacskát, mint egy bûvész-
trükk. (Az ábrán a pontozott és a szaggatott vonal a ki- és
behajtásra utal az origamileírásoknak megfelelõen.) 

Mindenki nagyon lelkes volt, megígértem, hogy tanu-
lunk majd érdekes hajtogatásokat és kitalálhatunk saját

alakzatokat is. Bemelegítésként arra kértem mindenkit,
hogy a kapott kis papírlapját hajtsa félbe, majd újra félbe
(lényeg, hogy a hajtásvonalak egymásra merõlegesek le-
gyenek, demonstrálás a táblánál egy nagyobb méretû pa-
pírlapon, pl. elõször fentrõl le vízszintes irányú hajtás,
majd balról jobbra függõleges irányú hajtás), és az így ke-
letkezett négyrétû lapból próbáljanak kivágni egyetlen
egyenes vágással egy síkidomot. Milyen alakzatokat kap-
tunk? Rombuszt, négyzetet, téglalapot, kis háromszöge-
ket, vagy esetleg teljesen szétesett a lap? Melyik részén
érdemes vágni? Aki négyzetet kapott, hogyan, milyen
irányban vágta el a lapot? Tudna-e mindenki négyzetet
kivágni? Kipróbáltuk, hogy a hajtáscsúcstól (a hajtásvo-
nalak találkozásától) mindkét hajtásvonal irányában 3
cm-t mérünk ki, és így az egyenlõ távolságnak köszönhe-
tõen valóban négyzetet kaptunk. 

Volt, aki méltatlankodott, hogy hiába jelölte be a
csúcstól 3 cm- re a két pontot, mégsem 3 cm oldalú négy-
zetet kapott. Hát persze, hisz a 3 cm nem az oldalhossz,
hanem a négyzet átlójának a fele. Kihajtogattuk, meg-
néztük, tényleg. Többen is kíváncsian méregették a
négyzet oldalának hosszát, kicsit nagyobb, mint 4 cm-

„Minden jó rejtvény lényege: racionális világunkban színtisztán racionális
eszközökkel képes biztosítani számunkra egy kis mindennapi misztikus él-
ményt.” Mérõ László

F A R K A S H Á Z I  C S I L L A

Órakezdõ ötletek
matematikából (15.)J Á T É K
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ben egyeztek meg, ami egész jónak mondható a hajtoga-
tási pontatlanságot belekalkulálva. A vágásvonal az
egyenlõ oldalú, 3 cm-es szárhosszakkal (befogókkal) ren-
delkezõ derékszögû háromszög alapja (átfogója). Halkan
jegyzem csak meg, mert nem minden kolléga ért egyet az
ismeretek tanmenetben foglaltaknál korábbi felvillantá-
sával, hogy a napköziben kötetlen beszélgetés során szó-
ba hoztam a görög matematikus-filozófust, Pitagoraszt,
aki több mint 2500 évvel ezelõtt született, és akinek a
nevéhez fûzõdik az a híres számolási mód, ami alapján
derékszögû háromszögek esetén két oldal ismeretében
megkaphatjuk a harmadik oldal hosszát. Már jóval ko-
rábban babiloni, egyiptomi, görög, indiai és kínai mate-
matikusok is ismerték ezt az összefüggést, sõt a bizonyítá-
sát is, az ókori egyiptomiak például ügyesen használták
ki földterületek mérésénél és a piramisok építésénél. 

Az egyik fiú egyetemista bátyjának pólójáról emléke-
zett Pitagorasz nevére és egy rajzra, amin a lerajzolt (de-
rékszögû) háromszög minden oldalához hozzáragasztot-
tak egy-egy négyzetet. Nem volt nehéz beazonosítani,
hogy mire gondolhatott, egybõl ráismert, ahogy a táblára
felrajzoltam. Kivártam, hátha mást is érdekel ez a külö-
nös rajz, így is lett. Nézegették, számolgattak, szoroztak,
összeadtak, nem volt rossz ötlet egybõl egy könnyen leol-
vasható példát mutatni nekik: 3×3+4×4=5×5. Nem
is gondolnánk, hogy milyen furcsa helyekrõl jutnak elõ-
hívható információk a gyerekek birtokába! 

Forrás: http://matek-fizika.info/mat_online/04_Sikgeometria/Pita-
gorasz_02_tetel.html 

Visszakanyarodva az órakezdõ feladatokhoz, egy alka-
lommal egy varázsollós kísérletezgetésnél többre nem
nagyon jut idõnk, hacsak nem követi a matekórát egy
rajz- vagy kézmûves óra, ahol vissza lehet pótolni a más-
ra fordított perceket. A tanítók nagy lehetõsége, hogy a
szaktanároktól eltérõen szükség és feladatok függvényé-
ben átcsoportosítással könnyedén tudunk módosítani az
osztály idõbeosztásán.

A következõ matekóra elején az új feladványt a gyere-
kek saját maguknak alkották meg: vonalzó segítségével
mindenki rajzolt a lapjára egy nagy háromszöget. Meg-
próbálták pontosan egymás fölé hajtogatni az oldalvona-
lakat, hogy az olló egyszerre tudja majd elvágni a lapot a
kívánt módon. Akinek kezdetben nehézséget okozott a
feladat, elõször kivághatta magának a háromszöget, úgy
próbálta egy egyenesbe hozni az oldalakat, utána már a
teljes lappal is könnyebben boldogult. Fontos, hogy
hagyjuk próbálkozni a gyerekeket, és akkor segítsünk

csak a következõ lépés megtalálásában, ha elakadnak
vagy kifejezetten kérik.

Az alábbi linken egy
videófelvételrõl kez-
dõk számára is könnye-
dén megtanulható a
hajtogatási mód:
https://www.youtube.
com/watch?v=
osRYfdy3sTg. Elõször a
háromszög oldalai men-
tén leélezzük és hátra-
hajtjuk a papírt, majd szép sorban haladva a
csúcsokból kiindulva egymásra hajtjuk a szom-
szédos éleket, majd visszahajtjuk a papírt (jelö-
lõhajtás). Hogy jobban látszódjon, ceruzával
meg is rajzolhatjuk ezeket a felezõvonalakat, melyek egy
pontban találkoznak. (Lehet, hogy csak egy ábránd, de
hátha valakinek beugrik majd a felsõ tagozaton, amikor a
háromszögbe írt kör középpontjáról tanulnak, hogy hiszen
már nemcsak látott, de hajtogatással meg is határozott egy
ilyen nevezetes pontot.) Hajtsuk meg a három sátorhaj-
tást a metszéspontból kiindulva, és illesszük úgy egymásra
a rétegeket, hogy a háromszög oldalai egy egyenesbe esse-
nek, majd következhet a vágás és a kihajtogatás! 

Készülhetnek további feladványok egymásnak is, le-
het csereberélni! Mit figyelünk meg, mi a különbség az
egyenlõ szárú, a szabályos és az általános háromszögek
hajtogatásánál? 

Frissen szerzett tapasztalataim alapján érdemes elõ-
ször több, legalább három-négy elõre megrajzolt hajtoga-
tást elkészíteni a gyerekekkel, mielõtt arra kérnénk õket,
hogy õk maguk keressék meg az ábrákban a megfelelõ
hajtásvonalakat, mert ehhez a feladattípushoz elõször
szükség van egy kis rutinra és újfajta szemléletmódra.
Hívjuk fel a figyelmet a környezetbarát papírhasználatra,
a hajtogatáshoz lehetõleg munkahelyen leselejtezett
vagy újrahasznosított papírt vegyünk elõ! Mi színes ma-
gazinokkal is dolgoztunk. 
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Ezen a videón (http://www.etudes.ru/en/
etudes/fold-cut-problem/) mutatós animáció
segítségével a háromszög mellett az ötágú csil-
lag hajtogatását is láthatjuk. Készítsünk elõ
egy 8,5 cm × 10 cm-es (vagy arányaiban ezzel megegye-
zõ) papírlapot! Mi kis igazítással az A/5-ös mérettel dol-
goztunk. A csillag készítésének lépései az alábbiakban
láthatók. A második ábra hajtása csak egy jelölõhajtás,
segédvonal a következõ lépéshez, fekete-fehér nyomta-
tásban ez kevésbé látszik. Az ötödik ábrával kapcsolat-
ban nekünk az vált be, hogy nem elõre hajtjuk a lapot,
hanem hátra, így a vágásnál jól látható, hogy hol helyez-
kedik el a kis háromszög, ennek függvényében kalkulál-
hatjuk a vágás vonalát. A hatodik ábrán látható hajtoga-
tást fagyinak nevezték el a gyerekek. 

Forrás:http://www.dltk-kids.com/usa/fold_and_cut_
star_shape.htm

Hogy kaphatnánk csak a vágás irányának megváltoz-
tatásával csillag helyett szabályos ötszöget vagy tízszö-
get? Mikor lesz tömzsi vagy karcsú a csillagunk? Hogyan
hajtogassunk, hogy négyágú, hatágú, nyolcágú csillagot
kapjunk?

További varázsolló feladatok: rajzoljunk egyenes vo-
nalakkal kis házikót, karakteres körvonalú növényeket,
állatokat, tárgyakat és tervezzünk hajtásvonalakat hoz-
zájuk! Próbáljuk kivágni saját monogramunkat, hozzunk
létre számokat! Eric Demaine hon-
lapján (http://erikdemaine.org/
fonts/simplefoldcut/) megtalálha-
tók az ABC betûi és az arab számok
is hajtási segédlettel együtt, nagyon
jó szórakozás meghajtogatni és ki-

vágni minél többet közü-
lük, a lányomat is rá tud-
tam venni, hogy kipró-
bálja!

2018: 

Történelmi érdekességek
a Varázsollóról

Az elsõ ismert publikáció 1721-bõl származik Japán-
ból, egy olyan könyvbõl (Wakoku Chiyekurabe, Kan Chu
Sen), amely számos módját tartalmazza a matematikai
intelligencia mérésének. A szerzõ nemcsak a feladato-
kat, de sok hajtó-vágó feladvány megoldását is közli. 

A Harper’s New Monthly Magazine egyik (1893-as)
számában az amerikai zászló terveivel kapcsolatban tesz

említést egy 1777-es eseményrõl, mely alkalmával a
Kongresszusi Bizottság bemutatta George Washington-
nak Betsy Ross újítását. Õ az eredetileg szereplõ tizenhá-
rom hatágú csillag helyett ötágúakat javasolt. Szemlél-
tette is, hogy milyen egyszerû módszerrel hozhatók létre
ilyen formák, és végül ennek alapján készült el az ameri-
kaiak nemzeti jelképe. Korántsem biztos, hogy ez valós
történet, de még így is egy korai szakirodalmi publikáci-
ónak számít a témában. 

Mielõtt Houdini híres szabadulómûvésszé vált volna,
közönséges bûvészként tartották számon. Az 1922-ben
megjelent Paper Magic (Papírvarázslat) címû könyvében
szó esik az ötágú csillag készítésérõl. David Lister szerint
úgy tûnik, hogy nem õ írta a könyvet, viszont valószínû-
síthetõ, hogy õ maga használta ezt a trükköt. 

Egy másik bûvész, Gereld Loe részleteiben is tanulmá-
nyozta a hajtogatást-vágást Paper Capers (Papírcsínyek)
címû 1955-ben megjelent könyvében, továbbá azzal is
foglalkozott, hogy hogyan lehet együtt kivágni több geo-
metriai alakzatot, mint például csillagokból álló láncot. 

Martin Gardner a híres Scientific American sorozatá-
ban foglalkozott a témával, lenyûgözte Loe azon képes-
sége, hogy az ABC valamennyi betûjét ki tudta vágni ez-
zel a módszerrel. Õ volt az elsõ, aki nyitott problémaként
kezelte az összetett sokszögek kivágását. 

Milyen sokszögeket lehet kivágni a fold and cut techni-
kával? Több úton is látványosan bizonyított, hogy min-
den (nem összetett) sokszög megfelelõen kivitelezett haj-
togatássorozat után kivágható egy egyenes vágással. A
Martin Demain, Erik Demain és Anna Lubiw nevéhez
fûzõdõ egyenes váz módszer úgy húzza össze a felületet,
hogy a szélei párhuzamosak maradnak (plusz csúcsoknál
szögfelezõ/tükörtengely). 

Marshall Bern, David Eppstein és Berry Hayes kör-
lemezmódszere körlapokra alapoz: minden csúcspont egy-
ben az adott körlemez középpontja. Számomra nagyon

érdekesek voltak a bizonyítások is, a hajtogatás
és vágás témáról részletesen olvashatnak, sõt vi-
deó-elõadást is láthatnak a http://erikdemaine.

org/foldcut/ honlapon angol nyelven. A képek is magu-
kért beszélnek!

Mindenkinek sok sikert kívánok a hajtogatásokhoz és
alkotó kreativitást új formák, hajtogatássorozatok terve-
zéséhez!
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– Ön nemrégen vette át az alsó tagozat vezetését. Megvá-
lasztása elõtt volt valamilyen tisztsége a Pedagógus Karban?

– A Nemzeti Pedagógus Kar Budapesti Etikai Bizott-
ságának tagja, majd elnöke voltam. Két hónappal ezelõtt
azonban a tagozatvezetõi megbízatásom kezdetekor er-
rõl a posztról természetesen le kellett mondanom.

Szakmailag igyekeztem mindig jelen lenni, ami azt je-
lenti, hogy amióta tanítok, aktívan részt veszek a szak-
mai tudásmegosztásban, hol adóként, hol vevõként.
Mindig is mélyen érdeklõdõ voltam a hivatásom iránt,
ezáltal is ezt teszem. 

– Hogyan épül fel az önök szervezete?
– A tagozatunknak több mint százhatvan tagja van.

Ha többen leszünk, természetesen szükség lehet kisebb
egységek létrehozására, de most még sajnos nem tartunk
ott. Most még a közösségépítés folyik. 

– Van a tagozatnak meghatározott idõszakonként találko-
zója, ülése?

– Szeretném, ha idõszakonként személyes eszmecserét
is folytatnánk a tagokkal szakmai konferencia keretében,
ezt mindenképp tervezzük. Szerintem egy tagozat mun-
káját az is meghatározza, hogy mennyire van igény rá. Ezt
az igényt igyekszem, illetve remélem, igyekszünk majd ki-
alakítani. Amíg minden gördülékenyen halad, addig az
lehet a szerepe a tagozatnak, hogy megerõsítsen bennün-
ket a munkánkat illetõen. Itt a lehetõség, hogy a kollégák
errõl a gördülékenységrõl elmondhassák a véleményü-
ket, és megosszuk szakmai jártasságból eredõ ötleteinket.

Jelenleg a kolleganõmmel „brainstormingolunk”, hogy
kiépüljön egy valódi közösség. Felsejlett néhányunkban,
hogy egy-egy ilyen szakmai konzultáció, illetve szakmai
konferencián való részvétel során, amit a tagozat szervez
a Nemzeti Pedagógus Kar égisze alatt, pontot lehessen
szerezni, ami beszámítható lenne a kötelezõen 7 éven-
ként megszerzendõ pontokba, amely a pedagógusok to-
vábbképzését biztosítja. [ld. CXC. tv. 62. § (2) bek.]

– Mennyire lefedett országosan a tanítói tagozat? Jobban
mondva a tanítói társadalom mekkora részét érik el?

– Széles körben lefedett, vannak jobban érzékenyített
térségek, területek. Bízom a tagozat minél szélesebb kör-
ben való kiterjedésében.

– Milyen csatornákon keresztül tudnak érintkezni?
– Egyrészt fenn vagyunk a honlapon. Ott önállóan sze-

repel a tagozat a kar honlapján, másrészt e-mailben is
megtalálnak, ahogy ön is megtalált. Szerintem engem
elég könnyû megtalálni, akár a munkahelyemen is. In-
nentõl kezdve a tagozat bejárható és elérhetõ. Örömmel
veszem, ha bárki felveszi velem a kapcsolatot.

– Vannak kiadványaik, melyek eljutnak a tanítókhoz?
– Egyelõre csak az internetes csatornáinkon érhetnek el.
– Milyen témákban keresték meg önöket?
– Eddig a két hónap alatt még nem ért el hozzám meg-

keresés. Nagyon szeretném, ha megkeresnének, kezde-
ményeznének, elmondanák a véleményüket. Minél töb-
ben jelentkeznek, annál több mindenre lesz lehetõsé-
günk.

Legnagyobb eredményünk, hogy megalakultunk. A
legpozitívabb eredményünk az lenne, ha a tanítók, akik
az oktatás elsõ lépcsõfokaiban legjártasabbak, aktívan
vennének részt a tagozat szakmai munkájában. Ameny-
nyiben kérdezik a tanítói közösséget, és szakmai vélemé-
nyükre szükség van, ott lesznek és helyt állnak, egyelõre
azonban nem sok alkalommal tapasztaltam, hogy bár-
mely kérdésben, ami tanítói rálátást igényel, hiányolták
volna a tagozat véleményét.

– Az NPK keretein belül milyen célokat tûz maga elé a ta-
gozat?

– A tagozat legfontosabb célja nem szakadhat el a ta-
nítói munkánk minden egyes napjára kitûzött céljaitól.
Tán banálisnak hangzik, de a legfontosabb összességé-
ben az, hogy hitelesek legyünk a gyerekek elõtt. Akkor
leszünk hitelesek, ha szeretjük, amit csinálunk, csak így
tudunk a gyermeknek olyat nyújtani, amibõl profitál,
csak ebbõl – szerintem bátran hívhatom így – szenve-
délybõl kaphat olyan szemléletet, amit beépíthet a saját
személyiségébe. 

A Nemzeti Pedagógus Kar Tanítói
Tagozatának vezetõjével beszélgettünk
– Korányi István interjúja Mayer Virággal

Régóta szeretnénk bemutatni olvasóinknak a Nemzeti
Pedagógus Kar Tanítói Tagozatának munkáját, ezért
örömmel tesszük közzé a tagozat nemrég megválasz-
tott, új vezetõjének gondolatait. Mayer Virággal olyan
interjút igyekeztünk készíteni, melybõl nemcsak a tago-
zatvezetõ, hanem egy tanító kollégánk szakmai hitvallá-
sának leglényegesebb elemei is kirajzolódnak. (A szerk.)
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Nem hiába kacsint ki a gondolataimból a személyiség
kifejezés, miszerint elsõdleges feladatomnak a minden-
napokban a személyiség helyes irányú fejlesztését tar-
tom. Meg szeretném jegyezni és értékelni, hogy vélemé-
nyem szerint helyesen változott meg a korábbi közokta-
tási törvény neve köznevelési törvényre. A nevelésünk-
re egyre nagyobb szükség van. Így én elsõként – a közne-
velési törvénnyel összhangban – a nevelést célzom meg.
Az óravázlataimat is tudatosan úgy írom, mégis elméleti-
leg hibásan: a tananyag valamilyen nevelési cél, és ehhez
szükséges eszköz pedig maga a tananyag.

Igyekszem szem elõtt tartani, hogy az iskolai ismeret-
szerzés ne elõzze meg az önfejlõdés sajátosságait. Az ön-
fejlõdés szükségképpeni eleme pedig az individuum,
amely fogalom csak közösségben, annak vonatkozásá-
ban kap értelmet. Emiatt tartom fontosnak a cselekvés-
be ágyazott tudatosulás ezen formáját, amely elõsegíti a
gyermekek szocializációját, és a törvény által kitûzött
társadalmi leszakadást elkerülve egy egészségesebb én-
kép kialakítását eredményezi a fenntartható fejlõdés ér-
dekében. Jellemzõ célrendszere az önfejlõdésnek az er-
kölcsi normák érvényesülése, és a reflexív együttmûkö-
dõ magatartás kialakítása lehet. Nincs is annál szebb és
hatékonyabb nevelési módszer, mint, ha valaki elkezd
tartozni egy közösséghez, ami húzza õt felfelé.

Hasonlóképpen, de nyilván más szempontokat figye-
lembe véve, közösségként tekintek a tanítói tagozatra is.
Minden területen szükség van az újratudatosításra, ami
motivációval bír. Az – akár egymásközti – eszmecsere, a
véleményalkotás részben ehhez mind hozzájárulhat.
Emiatt biztatok minden kollégát, hogy csatlakozzon a ta-
nítói tagozathoz. Persze, azt is szívesen veszem, gondo-
lom a többi tag is, ha tagságon kívül csatlakozik a párbe-
szédünkhöz, akár e-mail formájában. 

– Az oktatásnak megvannak a keretei. A jelen keretek kö-
zött mennyire könnyû vagy nehéz megvalósítani azokat a cél-
kitûzéseket, melyeket megfogalmazott? Úgy is kérdezhetném,
hogy a környezetet mennyire tartja adaptívnak a célok meg-
valósításához?

– Ez a pedagógus személyiségétõl is függ. 
– Ezt úgy értsem, hogy a pedagógus bemegy a tanterembe,

magára csukja a teremajtót, és rajta múlik, hogy ott mi törté-
nik?

– Nem egészen, nem csak rajta. A nevelés nagyon ösz-
szetett folyamat.

– Mik azok a tényezõk, melyek befolyásolhatják még ezt a
folyamatot?

– Nyilván számtalan dolog van, ami még befolyásol-
hatja, vagy úgy fogalmaznék, ami hozzátehet ehhez. 

A legnehezebb számomra az, amikor a szülõ nem part-
ner gyermeke fejlesztésében, márpedig egyedül nem
megy, úgy értem, az iskola és/vagy a nevelõ egyedül ezt
nem tudja megoldani. Hasonló problémák ellen viszont
a személyiségünkön kívül csak legszélsõségesebb esetben
van a kezünkben eszköz. 

– A struktúra mennyiben segítõ, vagy gátló tényezõ?
– Mire gondol a struktúra alatt?
– A központosított intézményfenntartói rendszerre, és eb-

ben az iskolavezetés szerepére.
– Hogy ez mennyire befolyásolja a személyiségközpon-

tú nevelést?
– Igen.

– Errõl szól az egész köznevelési törvény, már akkor-
tól, mikor a közoktatási törvényt köznevelési törvény-
nek nevezték el. Másrészrõl az iskola profilja is nagyban
meghatározó.

– Csépe Valéria vezetésével most folyik a Nat megújítása.
Ebbe a munkafolyamatba bekapcsolódnak? Van akár for-
mális vagy informális kapcsolatuk az alsó tagozatot érintõ
munkacsoporttal?

– A Nat megújítása – ahogy tudom – átfogó és nagyon
sokrétû munka. Ami a közoktatást érinti, nagyobb mér-
tékû fejlesztésekrõl hallunk nap mint nap, ami gazdasági
(ld. digitális fejlesztés) és nemzetközi (ld. példaértékû
finn oktatási rendszer) kérdéseket vetnek fel. Ezen kér-
désekben nem egy tanító tud elsõsorban helyt állni, és
szerintem nem is neki kell. Tudomásom szerint, talán
éppen a Nat átfogóbb megújítása miatt, bevezetése kito-
lódott 2020-ra.

– A tanítók véleménye hogyan érvényesülhet ebben a mun-
kafolyamatban?

– Nem tudom, hogy pontosan hol tartanak a Nat meg-
újításában, ebbe egyelõre nem látok bele. Azt tudom el-
képzelni, mint ahogy korábbi dokumentumokkal is meg-
történt, hogy hatályba lépése elõtt megküldik nekünk
véleményezésre. (Mint pl. néhány nappal korábban ér-
kezett meg hozzám is az elõterjesztés a tanév rendjérõl,
miszerint legyünk szívesek ezt elküldeni minél több kol-
légának.) Valószínûleg a Nat-ot mint tudományos ala-
pokon nyugvó dokumentumot is hatályba lépése elõtt
közreadják majd szakmai véleményezésre. A tanítói ta-
gozat munkáját, segítségét ebben, valamint véleménye-
zési lehetõségét is ezen a ponton látom.

– Mik azok a pontok, melyekrõl azt gondolja, hogy azokon
mindenképpen változtatni kell?

– Nagyobb mértékû digitális fejlesztésekrõl hallunk a
napi sajtóban. Ezek a fejlesztések valóban elõnyünkre
válnának. Mint már említettem, a nevelés-oktatás egy
nagyon összetett feladat, ezért nehéz pontosan most né-
hány szóban meghatároznom, hogy mi kerüljön a tan-
anyagba. Azt tudjuk, hogy leterheltek a tanulók, a kér-
dés, hogy ennek mi az oka? Sokszor a szülõi elvárások na-
gyobbak, mint az intézményi elvárások. Szerintem a na-
gyobb tantárgyi koncentrációra érdemes hangsúlyt fek-
tetni. Súlyozni kellene a Nat alapján tanítandó és feldol-
gozandó tananyagokat. Fontosnak tartom, hogy az óra-
számok, a feldolgozandó tananyag és az elsajátítandó
készségek idõ függvényében teljesíthetõek legyenek a
kisgyermekek megterhelése nélkül, de ezek szerintem
egyértelmûek mindenki számára. Amit még látok, hogy
a gyerekeknek egyre nehezebb az olvasókönyvekben, il-
letve dolgozatokban megjelenõ szavak(!) értelmezése. A
tankönyvek száma és súlya is problémát okoz. Mindemel-
lett én híve vagyok a lexikális tudásnak, de a használha-
tó lexikális tudás híve. Hiszen a magyar nyelv minél igé-
nyesebb használata az önálló gondolkodás alapja.

Mindenesetre most még nem tartunk ott, hogy a Nat
megújító munkáját értékeljem.

– A Tanító honlapján alapvetõ módszertani kérdésekben
igyekszünk megismerni kollégáink minél szélesebb körének
véleményét. Kérem, válaszoljon ezek közül néhányra. 

Ön szerint 1–2. évfolyamon maximum mennyi lehetne a
tanórai munkára és házi feladat elkészítésére együttesen for-
dítandó idõ?
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– A legtöbben négy órát mondanak, amire rájöhetne
még 1-2 készségszintû óra. A nagy létszámú osztályok-
ban azonban véleményem szerint akármilyen játékos
készségszintû óra megterhelõ lehet a gyermeknek. Házi
feladatként szerintem éppen elegendõ annyi, amennyi-
vel az önálló feladatmegoldást hangsúlyozva mélyíthetõ,
tudatosítható a tananyagrész.

A fentieket kiegészítve a gond az, hogy ha nem az is-
kola terheli le a gyermeket, akkor sok esetben elõfordul,
hogy a szülõ különórákkal teszi ezt meg. A fõ kérdés in-
kább az, hogy ennek mi az oka? Ilyenkor ugye, nincs iga-
zán ideje a gyermeknek a regenerálódásra az igénybevett
koncentráció miatt.

– Mekkora arányban szükséges szabadon választható ke-
retet biztosítani az intézmények számára?

– Azt érdemes figyelembe venni, hogy mely tényezõk-
nek van jelentõsége ennek megállapításában. Lokális
eredetû jelenségekre mindenképpen oda kell figyelni,
valamint az iskola profiljára.

– Melyik mûveltségterület módszertani kultúrájának javí-
tását tartja a legsürgetõbb feladatnak? 

– Azt lehet olvasni és hallani több oktatással kapcso-
latos nyomtatott és elektronikus sajtóban, hogy az elsõd-
leges cél a digitális technológia, az informatika fejleszté-
se, hiszen ez fogja sikerre vinni a magyar oktatást. Ezzel
egyetértek. Az informatika sok mindenre kihat a közok-
tatásban, vegyünk csak egy egyszerû szemléltetõ anya-
got, akár bármely órán. Így azt gondolom, szinte minden
tárgy módszertani kultúrájának az alapja lehet megfelelõ
feltételek teljesülése esetén. Ezt természetesen csak a
magyar nyelv egyidejû óvása mellett tudom elképzelni.
Az informatikai úton történõ információcseréhez szük-
ség van egy alapvetõ tudásra és kulturáltságra is.

– Ön szerint a rendszerváltás óta mennyire változott a ta-
nítók módszertani kultúrája?

– Koromnál fogva akár zavarba ejtõ is lehetne a kér-
dés, de a családomban több generációra visszamenõleg
mást sem hallottam, mint az oktatás-nevelés örömeit és
bukatóit. A nagymamám is tanító volt és édesanyám, bár
már elmehetett volna nyugdíjba, szintén tanít. Manap-
ság a differenciálásra nagy hangsúlyt fektetünk, koráb-
ban egy osztályban még több gyermek volt, akár 50-60
fõ. Ezt, mármint a differenciálást, akkor aligha lehetett
volna megoldani egy fõ nevelõnek. Említhetjük ugyan-
akkor ezzel párhuzamosan a pedagógus önkéntes háttér-
be vonulását a tanórákon; ezt hívja a „szaknyelv” back-
groundnak. A frontális osztálymunka ezáltal háttérbe
szorul, és a nevelõ ezzel a visszavonulással a gyermekek
aktív részvételét ösztönzi. Az aktív gyermektõl pedig
minden munkafolyamat kreativitást igényel. Ez frontáli-
san vezetett osztálymunka keretében vezetett passzív ta-
nulói magatartás esetén nem lehetséges.

Ezen a ponton szükséges még megemlíteni a különbö-
zõ munkaformákhoz kapcsolható és jól bevált módszere-
ket.

Amivel szerintem több kollégám egyetért, hogy az SNI
gyermekek integrációja nem minden esetben valósítható
meg. A fentiek alapján hiszek az integrációban, sõt kivé-
teles nevelési eszköz lehet a pedagógus kezében, de sok
egyéb magatartási problémával rendelkezõ gyermek meg-
nehezíti a hatékony integrációt. Hiába van törvény által
meghatározva az egy osztályban tanuló SNI gyermekek

száma, a nagy létszámú osztályokban a problémás gyere-
kek arányai kitolódhatnak, ami összességében csökkenti
a nevelõ-, és így az oktatómunka hatékonyságát is.

– Mi az alsó tagozat legfontosabb feladata?
– A válaszlehetõségek közül hozzám a következõ áll

legközelebb: „A szûkebb-tágabb környezetükért felelõs-
séget és feladatot vállaló fiatalok útnak indítása, követ-
hetõ és követendõ példák, értékek képviselete.”

A köznevelési törvény céljai között szerepel a hazafias
nevelés a minõségi oktatás zálogaként. Ez a megfogalma-
zás munkám során azt a tartalmat kapja, hogy nevelé-
sünkkel erõs gyökereket kell adnunk a gyerekeknek. „Ki-
csiben” ez az osztályra is leképezhetõ: biztonságot kap és
eredményesebb lehet az a gyermek, aki része a közösség-
nek, tudja hova forduljon, kihez tartozik. A különbözõ –
olykor személyiségromboló hatású – szubkultúrák is ez
alapján vannak olyan erõs hatással tagjaikra. Minél job-
ban táplált, tehát értékes, erõs gyökereket növeszthet-
nek gyerekek vagy növeszthetünk a gyerekeknek, annál
szebb lesz a termés, akkor elmondhatjuk majd, hogy gyü-
mölcsözõ a munkánk.

– A valamennyi tanuló fejlõdését támogató, hatékony ta-
nulásszervezés megvalósításához a külsõ vagy belsõ feltételek
hiányoznak inkább ön szerint?

– A külsõ tárgyi feltételek hiánya kormányzati szinten
is szempont, nem hiába kap oly nagy hangsúlyt a digitális
technológia fejlesztése.

Egyelõre sok kollégám érzi szükségét annak, hogy kéz-
zel készített, módszertanilag megújult eszközöket gyárt-
son. Módszertani felkészültségre a kollégák is szinte min-
dig nyitottak, érdeklõdõek, de bizony a szakmai fejlõdé-
süknek igen komoly ára van, amit sok esetben magunk-
nak kellene megfizetniük.

Aki a pályán van, mind belülrõl motivált. Külsõ lehet
az életpályamodellnek azon része, amikor a pedagógus el-
készíti a portfólióját. Leül és végignézi, mi mindent tett az
elmúlt években, fõként, ha errõl pozitív visszajelzést kap.
Számomra nagyon motiváló tud lenni, amikor bemutató-
órát tartok, vagy esetleg én megyek egyet megtekinteni,
majd a kollégákkal kielemezzük az órát. Gyakran elég
csak egy kreativitást igénylõ problémát megemlíteni va-
lakinek, csak beszélni róla, és egy pillanat alatt megszüle-
tik az addig elképzelhetetlennek tûnõ megoldás. Életem
során csak olyan tanítóval találkoztam, akinek valamely
szempontból számomra is példaértékû attitûdjei voltak.
Minden bizonnyal ezért vagyok itt, és ezért tud velem er-
rõl most is beszélni. Érdemes egymástól is tanulnunk.

– Az ön által most említetteket és a tanítók véleményét ho-
gyan artikulálják az oktatáspolitika döntéshozói felé?

– Vannak területi és országos szervek, azok közvetítik
felénk az információt (gondolok itt például egy módosí-
tott dokumentum véleményezésére), mi pedig az orszá-
gos vezetõségnek adjuk át az információkat, illetve az
esetlegesen felmerülõ igényeket. Eddig még nem kaptam
tanítótól a tagozaton keresztül olyan kérést, ami miatt
cselekednem kellett volna.

– Köszönöm, hogy megosztotta velünk gondolatait. Be-
szélgetésünk zárásaként mit üzenne olvasóinknak?

– Talán nem is üzenem, de kérem, hogy kommunikál-
junk. Ne csak egymás közt, hanem éljünk ezzel a lehetõ-
séggel a tanítói tagozaton belül. Most itt van erre egy fó-
rum, egy szervezet.
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– Hosszú évtizedek óta foglalkozik alternatív pedagógiá-
val, a mai napig aktívan dolgozik. Elõadásokat tart a Tanító-
képzõ Fõiskolán, továbbképzéseket vezet, idõnként órákat lá-
togat és rendszeresen publikál. Mindig is a pedagógiával sze-
retett volna foglalkozni?

Winkler Márta: – Eredetileg gyógyszerésznek készül-
tem. (Nevet.) Az édesanyámat azonban nem lehetett
megtéveszteni, õ már gyerekkoromban tudta, hogy gye-
rekekkel fogok foglalkozni. Folyton játszottam velük, is-
kolát, színházat szerveztem nekik. Õ pedig addig tette fi-
noman a megjegyzéseket, amíg magam is beláttam, hogy
az én utam a pedagógia, nem a gyógyszerészet.

– Ezek szerint az édesanyjának köszönhetjük, hogy tanító
lett.

– Az édesanyámnak, a gyerekkoromnak. Nekem és a
testvéreimnek kivételesen jó, meleg, biztonságos gye-
rekkorunk volt. Édesanyánk egyfolytában énekelt, me-
sélt, a kedvünkért rengeteg verset, dalt megtanult. Na-
gyon fontos volt neki, hogy milyen a személyiségünk, mi
iránt érdeklõdünk. Én például nagyon mozgékony vol-
tam, minden idõmet a természetben töltöttem. Nyolc-
éves lehettem, amikor anyám elé álltam azzal, hogy sze-
retnék egy kis farmot, állatokkal. Emlékszem, azt mond-
ta: „Én megszerzek neked minden állatot, de ez a farm a
te gondod lesz!” Így is lett. Túl azon, hogy madarat lehe-
tett volna velem fogatni, rengeteg elõnyöm származott
ebbõl. Megtanultam az idõmet beosztani, dolgozni, fele-
lõsséget vállalni.

– Az a benyomásom, hogy a Kincskeresõ Iskola alapjai
ezekig az idõkig nyúlnak vissza.

– Én is így érzem. Azt adtam tovább, amit otthon kap-
tam. Ilyen múlttal az ember felnõttkorában egyszer csak
elkezd „látni”. Rájön, hogy a közelségnél nincs fonto-
sabb, illetve, hogy a társas kapcsolatoknak hatalmas ere-
jük van. Karácsony Sándornál olvastam, hogy „az iskola

nem más, mint a tanulók és a tanárok viszonyulása egy-
máshoz”. Ezek voltak nekem is a meghatározó szempon-
tok, amikor elkezdtem tanítani.

– A Kincskeresõ Iskola módszere a közös játékra és az él-
ményalapú tanulásra épül. Mindez a pályája kezdetétõl fog-
va tudatos volt önben?

– Már a pályám elején nagyon sokat játszottam a gye-
rekekkel, de eleinte csak ösztönösen. Utána kerestem el-
méletet hozzá. Hadd említsek egy késõbbi példát. Ami-
kor elõször vettem elõ a gyerekeknek a színesrúd-készle-
tet, azt mondtam: „Csináljatok vele azt, amit szeretné-
tek!” Építettek egy hatalmas tornyot. Számos más mó-
don játszottak vele. Mire a matematikaórán dolgozni
kezdtünk a rudakkal, szinte mindent tudtak azok tulaj-
donságairól. Mérei Ferenctõl azt tanultam meg, hogy a
játék a gyerekeknek nem ok, nem cél, nem eszköz, ha-
nem maga a gyermeki létezés. A tanulás észrevétlenül
jön hozzá. A gyerekek annyira szeretnek játszani, hogy
észre sem veszik, amikor bonyolultabb, hosszabb szöve-
geket is gyorsan megtanulnak, ha tudják, hogy majd is-
mét jön hozzá a sok mozgás, a sok játék. Miután ezt meg-
fogalmaztam magamnak, elkezdtem kísérletezni. Renge-
teget olvastam, tanultam másoktól, közben pedig folya-
matosan kerestem az inspirációt. A tananyagot mindig
az adott gyerekcsoportomra aktualizáltam, válogattam,
állítottam össze, folyamatosan új segédanyagokat készí-
tettem. Egymástól tanultunk, együtt csináltunk min-
dent. Az évek folyamán aztán alkotó, teremtõ mûhellyé
formálódtunk.

– Nem furcsállták az iskolában ezt akkoriban? Abban a
poroszos, fojtogató légkörben…?

– Dehogynem. Volt is bajuk velem bõven. (Nevet.)
Állandóan ki akartam törni. Ki nem állhattam például a
leszögezett padokat. Megláttam az udvaron a kiselejte-
zett asztalokat, székeket, elkértem õket az igazgatótól, a
szülõkkel pedig újjávarázsoltuk mindegyiket. Ettõl kezd-
ve ide-oda húztuk a székeket a gyerekekkel, a szerint,
hogy a kijelölt foglalkozás milyen teret igényelt.

– Mikor volt a legtöbb szabadsága a kísérletezéshez?
– Talán a hetvenes években.

Aktualitásával, lényegre törõ problémafelvetésével kiemelkedik a tucatjával megjelenõ
hasonló témájú írások közül az alább olvasható interjú. Winkler Mártával készítette
Bakóczy Szilvia a www.hogyanmondjamelneked.hu oldal számára, s úgy gondoltuk, ér-
demes a Tanító olvasóinak figyelmébe ajánlanunk. (A szerk.)

Életemben egyszer sem adtam
egyest vagy intõt, mert 
mindkettõt a személyes 
kudarcomnak éreztem volna*

* Eredeti megjelenés: https://hogyanmondjamelneked.hu/elmeny-
pedagogia/2018/01/28/eletemben-egyszer-sem-adtam-egyest-vagy-
intot-mert-mindkettot-a-szemelyes-kudarcomnak-ereztem-volna
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– 1988-ban nyitotta meg a Kincskeresõ Iskola kapuit. Mik
lettek a legfontosabb alapelvek?

– Egy pedagógusnak nagyon fontos tudnia, hogy mi-
lyen tehetség, milyen kincs rejtõzik a gyerekben. Ugyan-
ilyen fontos az is, hogy erre a gyerek maga is ráébredjen.
Utána ezt gondosan fel kell dolgozni, ki kell bontani. Így
könnyebben meglátja késõbb azt is, hogy miben állnak a
nehézségei. Tudtam minden osztályomban, hogy kik a
gyors felfogásúak, kik a szociálisan jól mozgók, kik a visz-
szahúzódók, a legtöbb figyelmet igénylõk stb. Rádöbben-
tem arra is, hogy legjobban a gyerek tud a gyerektársának
segíteni. Egy figyelemmegtartással küzdõ gyereknek pél-
dául rengeteget számít, ha egy jó csapattal dolgozhat. Fo-
lyamatosan figyeltem az egyes gyerekek csoportban el-
foglalt helyét, és a belátásom szerint, vagy a gyerekek jel-
zését mérlegelve idõnként változtattam rajta.

– A gyerekek és a szülõk partnerek voltak a reformokban?
– Mindenben partnerek voltak. Az osztályaimban a

terem átrendezését rábíztam például a mozgást különö-
sen igénylõ gyerekekre, többnyire a fiúkra, akiket játéko-
san „mérnököknek” neveztem. Õk gyorsan megtervez-
ték, hogyan lenne jó az elrendezés, majd a többiekkel pil-
lanatok alatt átalakították a környezetet. Ami pedig a
szülõket illeti, mindenben támogattak, mert azt látták,
hogy örömet jelent gyerekük számára az iskola.

– Hogyan osztályozta a teljesítményüket?
– A legnehezebb dolgom mindig az volt, amikor szám-

jegyekkel kellett kifejezni a gyerek teljesítményét, mert
azt csak saját magához, az adottságaihoz, érdeklõdésé-
hez, akaratához, a ráfordított munkájához tudtam viszo-
nyítani. Inkább sosem írtam be egyest vagy intõt az ellen-
õrzõbe. Úgy éreztem, mindkettõ az én kudarcom lenne.
Helyette tovább küzdöttem, együtt a gyerekkel.

– Könyveiben sok szó esik a rítusokról. Miért van ezeknek
akkora jelentõségük?

– Óriási erejük van a rítusoknak. Egy-egy népi játék-
ban, dramatizált jelenetben a gyerekek megismerik saját
magukat. Felfedezik, hogy mi mindent képesek bemu-
tatni a közösség elõtt. Rádöbbennek, hogy a hangjukkal,
mozdulataikkal önállóan is és a társaikkal együtt is képe-
sek kifejezni magukat. Amikor például egy Betyár farsan-
goló panyolai népjátékban vagy Mosonyi Aliz Boltos me-
sék címû remek jeleneteiben elõjöhetnek olyan tulaj-
donságaik, amelyek különben nem jutnak felszínre. A rí-
tusok kilépést jelentenek a hétköznapokból, felfrissítik a
mindennapi munkába belefáradt gyereket, nevelõt, szü-
lõt. Célt és erõt adnak, vidám hangulatot teremtenek. Jó
lenne, ha erre gondolnának azok az iskolák, amelyek a
mai napig az egyformaságot támogatják. Ha egy gyerek-
nek mindössze abból áll a tanulás, hogy ugyanazokat az
egyenfeladatokat oldja meg napról napra társaival
együtt, abban nem sok öröme lesz.

– Egy korábbi interjúban azt mondta, ma már nem szíve-
sen tanítana nagy létszámú osztályban.

– Igen, és ez tõlem nagy szó, mert én – mindenkivel el-
lentétben – nagyon szerettem a népes osztályokat. A leg-
elsõ csapatom 45 fõs volt. Nagyon örültem, hogy ennyi
gyereket a gondjaimra bíztak. A sok gyerek sok színt ho-
zott magával, igaz, sok tennivalót is. (Nevet.) A nagy lét-
számmal rengeteg mindent lehet kezdeni, harmadikos
korukban például már kórust szerveztem belõlük. Sokfé-
leképpen alakítottam belõlük csoportokat, folyamato-

san figyeltem az ott elfoglalt helyüket, ha kellett, annak
megfelelõen változtattam.

– Miért volt könnyebb akkoriban nagy létszámmal dolgoz-
ni, mint ma?

– Mert sokkal közelebb voltak egymáshoz a családta-
gok. A gyerekek több idõt töltöttek az anya mellett. Meg-
hallgatták õket, sokféle alkalom volt a beszélgetésre. Ma
elrohannak egymás mellett a családtagok, jó, ha levéllel
üzengetnek egymásnak.

– Milyennek látja összességében a mai gyerekeket?
– Ma egyáltalán nincs nyugalom. Sosincs megállás. A

gyerekek nem tudják feldolgozni sem az iskolai ismerete-
ket, sem azt a rengeteg ingert, ami éri õket. Többek kö-
zött ezért van egyre több problémás gyerek.

– Több idõt kellene otthon, együtt eltölteni?
– Lényegesen többet, és azt lényegesen nagyobb nyu-

galomban. Ehhez képest én azt tapasztalom, hogy amint
a szülõknek van egy kis idejük, elrohannak valamilyen
programra, wellness hétvégére. Nincs ezekkel semmi baj,
feltéve, ha nem csak abból áll az élet, hogy a hétvégén is
ide-oda rohannak, hétköznap pedig folyton valamilyen
különórára cipelik a gyerekeiket. Nincs alkalma a gye-
reknek a meghitt kuckójában átgondolni a napi esemé-
nyeket, kijátszani magából a rosszul sikerült dolgokat.
Egy másik nagy probléma szerintem az, hogy a szülõk
nem engedik õket egyedül megküzdeni a konfliktusaik-
kal. Amint baj van, szinte azonnal beavatkoznak, az is
elõfordul, hogy rögtön „kikapják” õket az iskolából. Pe-
dig a gyerekeknek a konfliktusok kezelését is meg kell ta-
nulniuk. Ez elég régóta probléma. Magam is találkoztam
olyan szülõvel, aki nehezen hitte el, hogy látom és értem
a problémát, tudom a megoldás útját. Bízni kell a peda-
gógusban, és fõként bízni kell a gyerekünkben.

– A pedagógusoknak miben kellene változtatniuk ahhoz,
hogy a gyerekek kiegyensúlyozottabbak legyenek?

– Jól tanítani csak felszabadultan lehet. Nem szabad
mindig tartani valamitõl, a tananyag mennyiségétõl, a
folyamatos idõhiánytól. Nyomás alatt, az idõ szorításá-
ban nem lehet jó a légkör. A tanító hangulata is minta,
amelyet követnek a gyerekek. A félelmet, a szorongást is
átveszik tõlünk.

– Milyen a jó légkör?
– A jó légkörnek mindenekelõtt a nyugalom az alap-

ja. Legyen vidám, gyereknek való. Én szerettem min-
dennap énekkel, ritmusjátékkal, zenével indítani, aztán
változatos ösztönzésekkel egyre inkább elmélyülni az az-
napi feladatokban. Jól kell szervezni, vezetni a tevékeny-
ségeket, hogy jusson idõ egymásra, a játékra, a felfedezõ
tanulásra.

– Ön szerint ma van annyi mozgásterük a pedagógusok-
nak, hogy ezt meg tudják adni a diákjaiknak?

– Nagy baj, hogy a feljebbvalók nem jól rendelkeznek
az egyre nehezebb munkát végzõ pedagógusok idõbeosz-
tásával, adminisztrációs terheirõl. Ettõl függetlenül, egy
pedagógusnak annyi mozgástere van, amennyit teremt
magának a tanulás idejében. Ez akkor sikerülhet, ha jól
ismeri a hozzá tartozó gyerekeket, nevelési és tanulási
szempontból kijelöli magának az utat és következetesen
elvégzi feladatait.

– Szinte hallom, ahogy most egyszerre szisszen fel sok ta-
nár és szülõ, hogy „de így akkor mi lesz az emelt szintû érett-
ségivel, a nyelvvizsgával, a felvételivel”?
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– Ha az alapok jók, ha a gyerekek lelkében rend van,
ha a környezetében jól élhet – beleértve az iskolai kör-
nyezetét is –, ha az önismerete korához illõ, ha megtanult
tanulni, akkor a gimnáziumi évekre önállóvá, igazi alko-
tóvá tud válni. Ezekkel a tulajdonságokkal pedig menni
fog a felvételi vizsga. Ehhez persze az is kell, hogy õ dönt-
se el, hol szeretne továbbtanulni, ne érezze ezt kényszerí-
tésnek.

– Vekerdy Tamás sokszor hangoztatja: a hazai oktatási
rendszerrel az a legnagyobb baj, hogy ahelyett, hogy alulról
építkezne, felülrõl építkezik. Vagyis az egyetemek követelmé-
nye határozza meg a gimnáziumok követelményrendszerét,
ez pedig kihat már az alsó tagozat elvárásaira is.

– Egyetértek vele, ez tényleg nagy probléma. Mégis
abban hiszek, hogy a hogyan a mit-nél egyre inkább fon-
tosabb.

– Pályája elején az egyik osztályvezetõ azt mondta önnek,
hogy az lesz a jövõ, amit akkoriban ön csinált az óráin. Hogy
látja, az lett a jövõ?

– Néha azt érzem, olyan, mintha 50 évig nem csinál-
tam volna semmit. Ugyanakkor mintha nyomokban
mozdulna valami. Egyre elterjedtebb az alternatív peda-
gógia, bár ahogy említettem, nem elég bátrak a tanítók,
tanárok. Engem is folyton meg akartak fogni, mégsem
féltem. Mert mindent meg tudtam indokolni módszerta-
nilag, pszichológiailag, lebontva az egyes gyerekekre. El-

magyaráztam a szakfelügyelõknek, hogy nekem csak a
gyerek a dolgom. Mellé tettem az eredményeket, õk pe-
dig kénytelenek voltak a végén igazat adni nekem, utána
hagytak békében dolgozni.

– A nem formális pedagógiai módszerek mára viszonylag
ismertek. Mit tanácsolna a mai pedagógusoknak ezeken belül?

– Az egyik legfontosabb kérdés az órákon az, hogy mit
szeret a gyerek? Mivel lehet motiválni? Én például hihe-
tetlen mennyiségû autómárkát tanultam meg a kedvü-
kért. Egy másik osztályomat a vulkánok érdekelték, ve-
lük a vulkánokról kellett beszélni, emlékszem, ahogy a
férjemmel ezeket böngésztük otthon a könyvekben.

– Rengeteget lehet hallani az IKT-módszerek fontosságá-
ról, többek között épp a gyerekek érdeklõdésével összefüggés-
ben. Ön szerint is fontos ezeket beemelni a mindennapi tanu-
lásba?

– Meghallgattam nemrég egy elõadást a tabletek fon-
tosságáról a tanításban. Utána odamentem az elõadó-
hoz, és megkérdeztem, hogy az érzelmek eljuttathatók a
tableten keresztül? Nem volt túl udvarias a válasza, in-
kább nem is idézném. Tudom, hogy fontos szerepet ját-
szanak a gyerekek életében ezek az eszközök, és bizonyo-
san lehet jól használni õket az órán, de az én vélemé-
nyem az, hogy ha egy gyerek csak a gombokat nyomogat-
ja, a fantáziája elszegényedik, és elõbb-utóbb a gép fog
gondolkodni helyette.

! ! !

Németné Dávid Irén

A Toldi Tanodában jártunk

2018. február 7-én a Magyar Pedagógiai Társaság Haj-
dú-Bihar megyei tagozatának és a debreceni Karácsony
Sándor Pedagógiai Egyesületnek közös szervezésû prog-
ramján vettem részt.

A Tanoda 2012 óta mûködik Toldon, egy 300 fõs zsák-
településen, ahol sem bolt, sem posta, de még csak egy
kocsma sincs. (Ez utóbbi bizonyára nem is hiányzik.) Az
alapítvány vezetõje L. Ritók Nóra. A tanodai munkát
egy szakmai vezetõ, két tanodapedagógus és 10-15 ön-
kéntes végzi.

Tanulólétszám 35-40 fõ, szabadidõs programjaikkal
55-60 fõt érnek el. Jellemzõen hátrányos helyzetû, hal-
mozottan hátrányos helyzetû roma gyerekekkel, fiata-
lokkal és felnõttekkel dolgoznak.

A Tanoda szerdától szombatig 10-tõl 19 óráig, pénte-
ken pedig 10-tõl 17.30-ig van nyitva, 10 és 14 óra között
magántanulók, felnõttek és iskolába készülõ óvodások
látogatják, 14 és 17.30 között általános iskolások, 17.30
és 19 óra között pedig közösségi programok vannak.

A Tanodában teljesen egyénre szabott pedagógiai
munka folyik, minden tanulónak van mentora, egyéni
fejlesztési terve. Legfontosabb fejlesztési területek: olva-
sási motiváció, szövegértés, matematika, idegen nyelv
(angol és német). Projektszerûen foglalkoznak még ter-
mészettudományokkal és történelemmel is. Szükség ese-
tén segítenek a házi feladatban, dolgozatra való készülés-
ben, de ezek nem tartoznak fõ tevékenységeik közé.

A gyerekek tanodai munkában való részvétele telje-
sen önkéntes, de megvannak a szabályai.

Esti programjaik, szabadidõs tevékenységeik változa-
tosak – filmklub, kézmûves programok –, de kettõt érde-
mes kiemelni. 2013 óta foglalkoznak társasjáték-peda-
gógiával, mely programjuk országosan ismert és elismert,
számos cikk, elõadás, workshop és képzés kapcsolható
hozzá ezen a területen. Disputa klubjuk pedig 2015 óta
mûködik, jelenleg két korosztállyal is, itt elsõsorban vita-
kultúra-fejlesztéssel foglalkoznak.

A Tanoda tulajdonképpen egy önkéntes kezdemé-
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nyezésbõl nõtte ki magát, mely eleinte csupán napközis
táborokra fókuszált, mely forma azonban a mai napig
szerves része munkájuknak. Éves szinten az iskolai szü-
netekhez köthetõen 5-6 egyhetes napközis tábort szer-
veznek Toldon, ahol a szabadidõs tevékenységek, az in-
formális tanulás kerül elõtérbe.

A Tanoda szakmai munkája mindenki számára hozzá-
férhetõen, átláthatóan a ped2.hu oldalon található, ahol
szakmai blogot is vezetnek.

A látogatás alkalmával bepillantást nyerhettünk a Ta-
noda gyakorlati munkájába. Kalauzunk Lencse Máté
volt, aki a Tanoda szakmai vezetõje. Rövid idõ után rá-
jöttünk, hogy a fiatalember szívvel-lélekkel végzi felada-
tát, a Tanodát a gyermekekkel együtt, szinte a sajátjának
tekinti. Jól érzékelteti mindezt, hogy pl. spontán így be-
szélt, mikor a településen sétáltunk: ,,Ez az utca a leg-
hosszabb utcánk.” Igazi, ,,lánglelkû”, pesti fiatalember,
aki nem röstell hetente kétszer elutazni szinte a világ vé-
gére, Toldra.

Szakmai továbbképzésünk alkalmával láthattunk szá-
mítógépes foglalkozást, tornát egy fogyatékos kislánnyal,
s megnézhettük a roma fiatalasszonyokat, miközben ép-
pen csodás Mesedobozokat festettek.

Megtekintettük a konyhát is, amiben hagyma- és sze-
derlekvárt fõztek õsszel a roma asszonyok, szintén érté-
kesítésre. Mindenhol példás tisztaság, de rendkívül puri-
tán körülmények fogadtak bennünket. 

Az egész program nagyon elgondolkoztatott, számta-
lan gondolat ébredt bennem. Például, hogy mi az, ami-
ben, szerény véleményem szerint, a legtöbbet adja? 

A m o t i v á c i ó b a n. A motiváció felkeltése, mely
ezerszer fontosabb, mint egy bárki által kigondolt, pláne
jogszabályba foglalt tudáslista elsajátítása. (Knausz Imre
2018. február 2-ai elõadásából idézve.) Azzal, hogy a mo-
tivációra fordítják a legnagyobb gondot, ráhangolják a
gyerekeket, fiatalokat arra, hogy tanulni érdemes. 

Az olvasás iránti érdeklõdés felkeltését az egyik legna-
gyobb erõsségüknek tartom. Az olvasást nem teszik kö-
telezõvé, hanem jutalmul kapják a gyerekek. Gondol-
junk csak például a már oly sokat emlegetett PISA-
felmérésekre. Ezek gyenge eredményei elsõsorban abból
adódtak, hogy tanulóink egyre kevésbé szeretnek olvas-
ni. Az értõ olvasás hiányosságai pedig már ennek egye-
nes következményei.

Nagyszerûnek tartom a Tanodában, hogy a nélkülöz-
hetetlen alapképességek fejlesztése mellett arra is fóku-
szálnak, ami a valós életben szükséges. Vagyis például a
környezetükben lehetõséget adó anyagok felhasználásá-
ra, a maguk által elõállított ,,termékek” értékesítésére.

A Disputa foglalkozásokon, mely dráma, szövegértés,
megtanulják a helyes vitakultúrát, a kulturált vitatko-
zást. Mert nem mindegy, hogy hogyan, milyen módon
próbálják érdekeiket érvényre juttatni, elfogadtatni.
Megtanulnak logikusan gondolkozni, érvelni.

A sok-sok kézmûves feladat (rajzolás, festés, korongo-
zás stb.) fejleszti figyelmüket, finommotorikájukat, ön-
megvalósításukat, esztétikai érzéküket. Amit önként,
örömmel és sikeresen végeznek, az nem teher számukra.
Gyakran készítenek többen is együtt egy-egy nagyobb
képet. Ez is nagyon fontos, hiszen a munka folyamán ki-
alakul a kollektív felelõsségük, megtanulnak együtt gon-
dolkozni, együtt alkotni, együtt örülni.

Nagyon tetszett például az a játék is, amihez csupán
egyetlen dobókocka volt a kellék. Nem bonyolult a sza-
bály megismerése, de figyelmet igényel a játékosoktól.
A játékot egyszerre 2-3 gyermek is játszhatja: az lesz a
gyõztes, aki leghamarabb éri el a dobásai során a 100 pon-
tot. Hogy még izgalmasabb legyen a játék, aki 1-est dob,
az elveszíti az addig gyûjtött pontjait. A játék közben fej-
lõdik a gyermekek figyelme, kitartása, nem utolsósorban
a szóbeli számolási készsége, s a fegyelme is. Ráadásul rá-
mutat arra is a játék, hogy az életben is érhetnek kelle-
metlenségek, akár katasztrófák is, de azokat is el kell fo-
gadni, fel kell dolgozni, s lehetõleg kulturáltan kell az
ilyen helyzeteket is kezelni.

A Tanoda személyiségfejlõdés egészét szem elõtt tar-
tó, komplex szolgáltatást nyújt, melyet az oktatási rend-
szerben nem megfelelõen elismert, a társadalmi periféri-
ára szoruló gyermekek és fiatalok sajnos többségükben
nem kapnak meg. (TanodaPlatform) 

Fénykép forrása: ped2.hu

Ezt a munkát csak õszinte empátiával, szeretettel, elhi-
vatottsággal, nagy pedagógiai hittel és természetesen ma-
gas szakmai felkészültséggel, kultúrával lehet végezni.

Az eredmények lehet, hogy csak évtizedek múlva fog-
nak mutatkozni. Ez hosszú távú program, amihez kell a
hit és a türelem. S szükséges a folyamatos társadalmi
megértés, támogatás.

A tanodapedagógusok tehetséggondozást végeznek,
munkájuk egyben a tehetségek felismerésére, fejlesztésé-
re és folyamatos figyelemmel kísérésére is irányul.

A tanodapedagógusok a gyermekekrõl egyéni feljegy-
zéseket készítenek részletes szempontok szerint. Ezekben
rögzítik a gyermek erõsségeit, gyengeségeit és fejlõdési
eredményeit, amivel nem utolsósorban az iskolai munká-
ban segítséget nyújtanak az érdeklõdõ pedagógusoknak a
gyermekek fejlõdésének további támogatásához.

Örülök, hogy bepillanthattam ebbe a folyamatba. To-
vábbi sikereket kívánok minden tanodás diáknak és pe-
dagógusnak!
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A család óvó, védõ, szeretõ funkciója nagyon fontos. Amit a
gyermek a szülõktõl kap, az minta, tehát azt viszi tovább, hi-
szen egyszer õ is szülõvé válik.

A pedagógusok naponta látják, tapasztalják, hogy a szere-
tetteljes családi légkörben élõ gyerekek könnyen válnak a kö-
zösség aktív tagjává, maguk is az emberi kapcsolatokban, a
barátságokban kezdeményezõk, kommunikációs készségük
kiemelkedõ. Kiegyensúlyozottságuk jól érzékelhetõ, nagyobb
érzelmi hullámzásokon csak ritkábban esnek át. Az otthon
melegséget közvetít, ahol mindent meg lehet beszélni, ahol fi-
gyelnek és segítik egymást. Természetes élethelyzetekben el-
sajátítják a gyerekek a szûkebb és tágabb környezet szereplõ-
inek tiszteletét, szeretetét, sõt még a támogatás nagyon ko-
moly feladatát is, tehát életkoruknak megfelelõ szinten megis-
merik a felelõsséget. Ez az ideális állapot. 

Tudjuk, akad olyan család is, ahol az egyensúly megbom-
lik, az egyik szülõ kilép a kapcsolatból, eltávolodik a család-
tól, a gyermekeitõl. Különös ez a helyzet, a felnõtt pár kapcso-
lata megromlik, kihûl, s ennek elszenvedõi sok esetben a gye-
rekek, így a korábbi rend megbomlik, átalakul. Pedig milyen
féltõ gonddal, izgalommal várták a család új tagját. Milyen
nagy terveket szõttek a gyermekneveléssel kapcsolatban. Ám
ennek egyszer csak vége szakad, s a felnõtt felek (már nem
partnerek) más-más eszközzel kívánnak állítólagos jogaik-
nak érvényt szerezni. Nem állítom, hogy minden elvált csa-
ládban az említett folyamat játszódik le. Igen, magam is tu-
dok olyan esetekrõl, ahol a felek – épp a gyermekek érdekében
– felülemelkednek a személyes eltávolodáson. Ez mindenki
számára megfelelõ lehet. De vannak olyan esetek is, amelyek
komoly sérüléseket, sebeket okoznak. Ahol a szereplõk kap-
csolata annyira megromlik, hogy a gyermek egy végtelen csa-
ta részesévé válik. Gondoljunk csak a láthatás körüli vitákra,
vagy az iskolaválasztás kérdésére, de meg kell említenünk a
szabadidõ gyerekkel történõ megszervezésének problemati-
káját is. Ha egy kapcsolat megromlik, s a felnõtt felek nem
elég intelligensek, akkor az energia a gyerekszeretet helyett
bosszúhadjáratban ölt testet. Különféle eszközökkel – zsaro-
lás, pénz, kedvenc édesség – állítják a gyermeket szembe az el-
lenféllel, aki nem mellesleg a gyerek szülõje. Egészen kifino-
multak, ám meglehetõsen gusztustalanok az eljárások. Há-
borúban élni nem lehet, hiszen a csatáknak áldozatai van-
nak. Különösen szomorú ez, ha az áldozat éppen a kisgyer-
mek. 

Démokritosz a következõket mondta: „A gyermeknevelés
veszélyes dolog: ha sikerül, rengeteg küzdelem és gond az ára,
ha nem sikerül, fölülmúlhatatlan fájdalom.” – Egyikünk sem
kíván a gyermekének fájdalmat, ám sokszor találkozunk

olyan helyzetekkel, amelyek tanítványaink fejlõdését messze-
menõen befolyásolja, s a maradandó öröm helyett nagy-nagy
fájdalmat hordoz. 

Az említett esetekben a pedagógus csak a távolból figyelhe-
ti a gyermek személyiségének alakulását; tapasztalhatja a ki-
zökkenést, a szomorúságot, a kétséget, a bizonytalanságot.
Csakis személyes szeretetével segíthet a tanítványán. A vál-
ságos helyzetben õ adhat biztonságot, szeretetet, de csak bizo-
nyos korlátokig. Nem válhat a csaták részesévé, s nem válhat
családtaggá! A tanító részérõl ennek az egyensúlynak a meg-
találása talán a legnehezebb feladat.  

Következõ két történetünk iskolás gyerekek családi hely-
zetérrõl számol be. 

A gyerekek rángatása 
A történet Zoliról és Lilirõl szól, valamint szüleikrõl és

nagymamájukról. Az ifjak – a leendõ szülõk – vagy két
évig együtt jártak, majd úgy döntöttek, hogy kapcsolatu-
kat házasságkötéssel erõsítik meg. Nagy esküvõt rendez-
tek, sok rokon, barát volt együtt. A férj fejlesztõmérnök-
ként dolgozott egy vállalatnál, a feleség gazdasági ügyin-
tézõként egy másik munkahelyen. Minden nagyon szé-
pen indult. Az ifjú pár Lili édesanyjának lakásában ka-
pott helyet. Teljesen elválasztva élhették önálló életü-
ket. A régi nagy lakás minden elõnyt biztosított. Ráadá-
sul a mama nem kívánt a fiatalok életébe beleszólni; „él-
jék a maguk önálló életét!” – mondta barátnõinek, s való-
ban, a maga részérõl biztosította a fiatalok abszolút füg-
getlen életét. 

Zoli a házasságkötés utáni második, Lili az ötödik év-
ben érkezett. A nagyanyai segítség a második gyerek ér-
kezésekor nagyon jól jött, de nem volt túlzott. Mindenki
el volt ragadtatva a gyerekektõl, a szülõk gondoskodó vi-
selkedésétõl. Az óvodás évek zökkenõmentesen teltek, a
gyerekek szépen fejlõdtek. Amikor Zoli a hatodik évét
betöltötte, akkor egy alapítványi iskolát kerestek a gye-
reknek. A választást a szülõk elsõsorban a barátok javas-
latai alapján hozták meg. A társaságban csodálatos tör-
téneteket hallottak egy bizonyos iskoláról. Ilyen ajánlá-
sok hangzottak el: „a gyerekek szabadsága nagy, korlátla-
nok a lehetõségek, s a tudás elsajátítása játszi könnyedséggel
megy”, és persze az idegen nyelv tanulásának lehetõsége
is felcsigázta a szülõk érdeklõdését. Zoli tavasszal felvéte-
lizett ebbe az iskolába, s természetesen sikerrel járt. A be-
íratásnál tudatosult a szülõkben az is, hogy az extra szol-

Csillag Ferenc Párhuzamos történetek
Családi kultúrák
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gáltatásoknak ára van, s bizony havi tandíjat szed az is-
kola minden gyerek ellátásáért. „A havi 42 ezer nem is sok,
ha azt vesszük, hogy rengeteg terhet levesz az iskola a vál-
lunkról.” – mondta az apa. Így Zoli sorsa egyelõre el is
dõlt. 

Zoli a kezdetektõl nagyon jól érezte magát az iskolá-
ban. Kedves tanítói voltak, sok-sok barátra lelt. Minden
szépen ment egészen harmadik osztályig, amikor is az
édesapa munkahelyet váltott. Az új környezet nagyobb
felelõsségû munkát, több külföldi utazást is jelentett, ez-
zel együtt a fizetése is nagyságrendekkel magasabb lett,
tehát a személyes ambíciói is megvalósulhattak. A gyere-
kek anyjára pedig nagyobb teher hárult. Reggel mindkét
gyereket neki kellett óvodába, iskolába vinnie, a közös
feladatok így egy kézben összpontosultak. A nagyanyai
segítség ismét nem maradt el, Lilit mindennap õ hozta el
az óvodából. Talán ez volt az elsõ mozzanat, amikor a
család függetlensége csorbát szenvedett. 

S jött Lili iskolába indulása is. Miután testvér gyerek-
rõl volt szó, az említett iskola a hagyományaihoz híven a
második gyerek esetében kedvezményt biztosított, tehát
a két gyerek tandíja 62 ezer forint lett. A kislány is jó kö-
zösségbe került. Minden úgy volt, ahogy azt elképzelték.

A gyerekek apja sokat volt távol. Mindig külföldi uta-
zásokra hivatkozott. S hogy a távollétének hangsúlyt is
adjon, Zolinak és Lilinek hozott valami filléres ajándé-
kot, a felségérõl mintha megfeledkezett volna. Az anyá-
nak rossz érzései voltak. Nem úgy mûködött már a házas-
ságuk, mint korábban. Párja állandóan fáradt volt, bezu-
hant az ágyba, s reggelente sietve távozott. Sajnos sem-
mit nem beszéltek meg. 

Zoli ötödikbe készült, Lili másodikba, amikor egy au-
gusztusi este a vacsora közben az apa a következõket
mondta. „Vége a luxus életnek! A gyerekek mennek a körze-
ti iskolába, nem fizetem tovább a tandíjat. Havonta a 62 ezer
forint sok, nem éri meg. Holnap menjetek le a szomszéd isko-
lába, intézkedj, vegyék át a gyerekeket! Ez kötelességük!” –
Egy szó nem sok, annyi sem hagyta el sem az anyuka, sem
a gyerekek száját. Senki nem tudta mire vélni ezt a dön-
tést. Ám az este még tartogatott egy jókora meglepetést.
Már a gyerekek lefeküdtek, amikor az apa a következõk-
kel állt elõ: „Jó, ha tudod, rövidesen elköltözöm. Egy sokkal
szebb és igényesebb párra leltem. A cégnél közgazdász osz-
tályvezetõ. Az elmúlt félévben vele utaztam be a fél világot.
Neki is vannak igényei, ezért csípek le a tandíjból.” – Ezeket
hallva az asszony heves zokogásban tört ki. Férjét nem
hatotta meg a dolog, kényelembe helyezte magát, s a táv-
irányító után nyúlt. Nem volt kíváncsi felesége vélemé-
nyére, érzelmeire. Õ lezártnak tekintette az ügyet. Per-
cekkel késõbb a vérig sértett asszony már anyja szobájá-
ban volt, s elmesélte a szakítást és a gyerekek jövõjét. A
nagymama hihetetlen indulattal lépett a fiatalok lakré-
szébe.

„Fiatalember, hagyja el azonnal a lakásomat!” – kiabálta
percekkel késõbb az anyós a vejének. – „Egy perccel sem
maradhat itt tovább!” – Az apa szûrét tehát – nem érdem-
telenül – kirakták. „Kislányom, a gyerekeket nem mozdít-
juk! Én majd hozzájárulok a tandíjukhoz. Nem hozhatjuk a
gyerekeket rossz helyzetbe!” – ezzel legalább az iskolavál-
tást elkerülhették a gyerekek. Az anya pedig a házassági
kudarcot nem tudta feldolgozni. Mindenkivel, sajnos a
gyerekeivel is folyamatosan éreztette bánatát. Egy mo-

soly nem ült az arcára, egy jó szó nem hagyta el a száját.
Minden erejét összeszedve azon törte a fejét, miként áll-
hat bosszút egykori férjén. 

Csak egy dologra nem számított anya és lánya. Arra,
hogy egy végtelen, sokszereplõs pereskedés és intézkedé-
si sorozat indult el az említett augusztusi napon. Mert
nem csak elválni kellett, de a gyerekelhelyezési per is el-
kezdõdött, és mind a mai napig tart. A család életében
rendszeres szereplõ lett a kerületi gyámhatóság, a család-
segítõ szolgálat, de még a rendõrség is. Az apai láthatást
– ideiglenes jelleggel – közös megegyezéssel a hatóság
szabályozta. Pénteken 3 órakor érkezett az apa a gyere-
kekért, lent a kocsijában várta õket. Ha csupán 5-10 perc
késéssel érkeztek a gyerekek, akkor már bejelentéssel élt
a kerületi rendõrségnél. A járõrszolgálat kijött és jegyzõ-
könyvezték az esetet. Ma már vagy húsz ilyen jegyzõ-
könyv õrzi az apai látogatás emlékét. A gyerekek átau-
tóztak egy közeli városba, ahol az apa és élettársa egy
önálló házban lakott. Mindennel fel volt szerelve a ház-
tartás; saját ruhatára volt a gyerekeknek, minden olyan
játék, amellyel a korosztály rendelkezett, mégsem érez-
ték itt jól magukat. Hiányoztak a barátok, a közös prog-
ramok. A látogatás napjai dacos hallgatással teltek. Alig
várták a gyerekek a szombat délutánt, akkor térhettek
vissza a pesti lakásukba. 

Egy idõ után az apai erõszak, a követelõzés odáig ter-
jedt, hogy már a gyerekek nem akartak találkozni az ap-
jukkal. Már péntek reggel hasfájásra panaszkodtak, mér-
ték a testhõmérsékletüket, hátha lázasak lesznek. Így
egyszer-egyszer lemondta az anya a láthatást. Ez olaj volt
a tûzre. Rendre születtek az apa részérõl a beadványok, a
feljelentések, s bizony a hatóságok éltek a folyamatos fel-
szólítással, ill. a pénzbírságok kiszabásának lehetõségé-
vel. Minden hétvége szorongásban telt, telik el. 

Mit is tapasztaltak a pedagógusok? Zoli esetében a ta-
nulmányi eredmény továbbra is nagyon jó. Kicsit zárkó-
zottabbá vált, soha nem mesél semmit sem a családjáról.
Megbízható, kissé szomorú kiskamasszá vált. Lili imádja
az iskolát, szereti a társait, jól érzi magát tanítójával és a
közösséggel, a tanulmányi teljesítménye sokat romlott,
gyakran figyelmetlen, a feladatokat csak félig vagy har-
madig végzi el. A hétfõi napok mindkét gyerek esetében
láthatóan nyugtalanok. 

Most éppen három szakértõ: pszichiáter, pszichológus
és gyermekvédelmi szakember kívánja a gyerekeket meg-
vizsgálni hat hét leforgása alatt, hogy egyszer majd a bí-
róság döntsön a gyerekek sorsáról. De van jó döntés, le-
het jó döntés? Az apa kemény akarata, örökös gyõzni
akarása és az elkeseredett anya szomorú ütközete, ame-
lyet a nagymama is erõsít, vezet odáig, hogy mindez egy
komoly háborúvá alakult át, melynek a gyerekek az áldo-
zatai. 

Itt nem gyerekszeretetrõl, hanem presztízsharcról van
szó!

Egy nagy család 
nagycsaláddá válik

Gusztit az anyukája egyedül neveli. És Gusztinak még
van három testvére. A fiúcska most tizenegy éves, Miki a
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legifjabb gyerek, õ még óvodás, de Guszti és Miki csak
féltestvérek, hiszen más apukától származnak. A két kis-
lány, Kata és Julcsi ikrek és nyolcévesek, õk Gusztinak
édestestvérei. Az anyuka a négy gyerekét tisztességgel
neveli. Sokat dolgozik, s jelenleg is egyedül él. Valahogy
a párkapcsolataiban nem szerencsés. Mindenesetre a
gyerekek ellátásán nem érzõdik a férj, a férfi, az apa hiá-
nya. Guszti és a lányok apja minden héten felszalad meg-
nézni a gyerekeket, vasárnaponként gyakran viszi el õket
kirándulni, s az is elõfordul, hogy Mikit is meghívja a rö-
videbb kirándulásokra. Miki édesapja ritkábban látható,
mert külföldön dolgozik, de ha hazatér, akkor elsõ útja a
családhoz vezet. S nem csak Miki kap ajándékot tõle, ha-
nem a többi gyerek is. Minden békésen, nyugalomban
zajlik. Színes, vidám életet él a család.

Guszti anyukája, ahogyan arról már szóltam, gondos-
kodó, szeretetet biztosító személyiség. Egy magánvállal-
kozás résztulajdonosa, sokat dolgozik, de az idejét maga
osztja be. A gyerekek hazaérkezésekor már otthon van.
Meleg otthon várja a hazaérkezõket. Amikor Piroska né-
ni, aki Guszti tanítója volt 3–4. osztályban, ellátogatott a
családhoz, a következõkkel ment vissza az iskolába:
„Ilyen családnál még sohasem jártam. Rend, tisztaság van a
lakásban. Valamiféle kellemes derû lengi be a környezetet, a
gyerekek szeretik egymást, jókat nevetgélnek, együtt játsza-
nak, s az anyuka békés derûvel irányítja fiait, lányait. Mint-
ha mindenki mindig mosolyogna.” – Igen, jól látta a tanító,
az édesanya szelíd nyugalma, kedvessége mindenkire ha-
tással volt. A gyerekek az iskolában megfelelõen teljesí-
tenek, szolgálatkészek, udvariasak.

Guszti a család legidõsebb fiaként sokat segít, ugyan-
akkor szabadidejével maga rendelkezik, ilyenkor átmegy
a barátaihoz egy kicsit számítógépezni. Guszti baráti kö-
rének oszlopos tagja Gergõ. Ezzel a fiúval a barátságuk
rendíthetetlen. Ha azt mondom, hogy Guszti nyugodt,
kiegyensúlyozott, akkor Gergõrõl azt állíthatom, hogy iz-
gága, örökmozgó, ugyanakkor folyamatosan tréfálkozó,
kissé hangos gyerek. Neki nincsenek testvérei. Ha együtt
van a két fiú, akkor Guszti többször is csitítja pajtását, de
ez nem rontja a barátságukat. 

Már másfél éve mindenki számára felfoghatatlan do-
log történt. Gergõ édesanyja egy közlekedési baleset ál-
dozata lett. A csúszós, sötét novemberi estén, amint a
munkából hazafelé tartott, egy igen gyorsan és szabályta-
lanul haladó autó megcsúszott az úton, a járdára felsza-
ladt, s elgázolta az ott haladó asszonyt, aki nem élte túl a
balesetet. Ott a helyszínen életét vesztette. Mindez a la-
kástól nem messze történt. Gergõ és az apja otthon vár-
ták haza az asszonyt. Már az apa mobilon is kereste a fe-
leségét, de a készüléket senki nem vette fel, csak csör-
gött, csörgött. 8 óra is elmúlt, amikor két rendõr érke-
zett, s nagyon röviden közölték az apával a tragédia té-
nyét. Az akkor 9 éves Gergõ keveset értett a dologból.
„Hogy az õ anyukája többé nem jön haza? Nem, ez nem le-
het!” – fogalmazta meg. Utóbb többször is említette Ger-
gõ, hogy az a novemberi este mindig is felejthetetlen, ki-
törölhetetlen marad a számára. „Ott álltunk apával, nem
tudtuk, mit is tegyünk! Valamikor ágyba kerültem, de regge-
lig egy szemhunyást sem aludtam” – késõbb így emlékezett
Gergõ.

A következõ reggelen az iskolában futótûzkén terjedt
a tragédia híre. Guszti is már a kapuban értesült az ese-

ményrõl. A tanterembe érve a negyedik osztályosok
csakis errõl beszéltek. Volt gyerek, aki látta a mentõk ér-
kezését, más a helyszínelést. Piroska néninek bizony nagy
erõfeszítésébe került, hogy a tanítványait megnyugtassa.
Maga sem tudott többet a balesetrõl, mint a gyerekek.
Sok tanítványa elõször találkozott a személyes tragédiá-
val, tehát meg kellett nyugtatnia õket. No ez az, amit se-
hol nem tanítanak, ez az, amire nem lehet felkészülni! Itt
rögtönözni kell úgy, hogy az hiteles legyen. A tanító hagy-
ta, hogy a gyerekek a félelmeiket megfogalmazzák, s min-
denkihez volt egy-egy kedves, nyugtató szava. Végül
érezhetõen oldódott a feszültség, munkához lehetett kez-
deni. Az tény, hogy Gergõ nem érkezett meg, aznap hi-
ányzott. 

Guszti alig várta, hogy a tanítási nap végére érjenek.
Húgaiért még bement az osztályterembe, s terelgette
õket haza. Soha ilyen gyorsan nem léptek be a lakásba.
„Anya, anya! Nagy baj van!” – kiabálta Guszti. – „Azt hal-
lottam, hogy tegnap elütötte egy autó Gergõ anyukáját, s meg
is halt. Anya, ugye veled ilyesmi nem fordul elõ?” – Az anyu-
ka mélyen a fia szemébe nézett, majd ennyit mondott:
„Ilyenre nem is szabad gondolni! De most vedd a kabátod, át-
megyünk Gergõhöz!” 

A lányokat és a kis Mikit a szomszéd nénire bízta az
anya, majd a fiával elindult a közelben lakó
Gergõékhez. Amikor becsöngettek, akkor az ajtó azon-
nal feltárult, mintha a két férfi éppen õket várta volna.
Nem kellett semmit sem szólni, mindent elárult a kép,
amely Gusztit és az édesanyját fogadta. Összetört, bá-
natos emberek közé érkeztek. „Beszéljük meg a követke-
zõ napok feladatait!” – mondta az anya. – „Ti menjetek be
Gergõ szobájába, Guszti mondd el, mi történt ma az iskolá-
ban!”

Az anya praktikus tanácsokkal látta el az özvegyen
maradt apát. Szólt arról, milyen feladatok várnak rá a
temetésig, s arról is beszélgettek, hogyan kell az életet
megszervezni. „Tudod, az élet megy tovább. A Gergõrõl
való gondoskodás, a sok-sok feladat némiképp enyhítheti a
fájdalmat, de mindig is hiányozni fog a feleséged! Ez nem vi-
gasztaló, de tudd, vannak a környezetedben emberek, csa-
ládok, akik szívesen segítenek nektek!” – A látogatás nem
tartott tovább félóránál. A vendégek, a barátok haza-
tértek. 

Gusztit nagyon megviselte a barátjánál tett látogatás.
„Anya, olyan érdekes, Gergõ megváltozott. Nem nyugtalan,
inkább elfogadó. Lehet ennyit változni egy nap alatt?” – tet-
te fel a kérdést a fiú. Guszti anyja hagyta, hogy fia maga
dolgozza fel ezt a megrázó élményt. 

Az eltelt másfél év érdekes változást hozott mind
Guszti és családja, mind Gergõ és apja életében. A két
család szinte összenõtt. Gergõ az iskola után Gusztiékhoz
megy, ismét a régi, vadóc, olykor hangos. Gyakran ott is
vacsorázik. Ameddig csak lehet, addig Gusztiéknál tar-
tózkodik. 

A négygyerekes család lassan ötgyerekessé alakult. A
segítés nem szánalommá, hanem õszinte, szoros barát-
sággá vált. Gergõ és papája a nagycsalád részévé vált. Egy
elejtett mondat mindenki számára világossá tette, hogy a
befogadás megtörtént. Egy alkalommal Guszti anyukája
egy nagy vacsora után a következõt mondta: „Négy gye-
reknél csak az a jobb, ha öt van az embernek!” – és ezt õszin-
tén gondolta.
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Fonyódi Gábor Detektíviskola
Detektívtréning

Ha detektív akarsz lenni, minden nap edzésben kell tartanod magad. Lássuk, bol-
dogulsz-e a feladatokkal?
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KI MÁSRA SZÁMÍTHATNÁNK, MINT EGYMÁSRA?

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

Rendelje meg saját használatra!

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

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