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A rendszerváltás után az iskolarendszer decentralizáció-
ja nyomán szakmailag autonómmá váltak az intézmé-
nyek. Az intézményválasztás szabadsága a demográfiai
csökkenéssel együtt versenyszerû közeget teremtett, a
szolgáltatói szemléletmód megjelenéséhez vezetett, erõ-
södött a helyi társadalom és az iskola együttmûködése,
fontossá vált az intézmények egymástól való elõnyös kü-
lönbözõségének megfogalmazása. A szakmai önállóság
lehetõvé tette, hogy az iskolák maguk formálják meg pe-
dagógiai arculatukat, kidolgozzák pedagógiai program-
jukat. A szabadság értékének meghonosodása után a ki-
lencvenes évek közepére felerõsödött az értékelés hiá-
nyának érzete, középpontba került a hatékonyság, minõ-
ség, elszámoltathatóság és a szakmai garancia probléma-
köre (pl. Halász, 1999). 

Az iskolavezetõi professzió megerõsödésére pozitív
hatással voltak a vezetõképzõ mûhelyek az általuk nyúj-
tott, más szektorokból, nemzetközi tapasztalatokból át-
vett és közvetített menedzsmentmodellek terjesztésével.
Ebben a keretben is középpontba került a minõség fogal-
mának, a teljes körû minõségmenedzsmentnek (TQM),
az ehhez szükséges szervezeti és vezetési feltételeknek az
elemzése (pl. Horváth–Põcze, 1995). Az innovatív in-
tézmények hamar felismerték a társadalmi környezettel,
mûködésük széles körû érdekeltjeivel való partneri
együttmûködés szerepét, szakmai szolgáltató cégekkel
együttmûködve adaptálták a minõségbiztosítási és -
értékelési módszereket. Értelmezték a minõségértékelés,
minõségfejlesztés fogalomrendszerét, kialakították saját
minõségbiztosítási, minõségirányítási rendszerüket,
gyakran egy átfogó szervezetfejlesztés részeként (lásd pl.
Tóthné, 2000). Sorra jelentek meg a minõségbiztosítás
közoktatási értelmezését és bevezetését segítõ munkák
(pl. Setényi, 1999; Horváth, 1999; Tóth-Tóth, 1999;
Módszertani füzetek – sorozatszerkesztõ: Trencsényi).

Az 1993-as közoktatási törvény 1999-es változtatásá-
ban egy új fogalom jelent meg: „a minõségbiztosítás az a
tevékenység, amelynek során a közoktatási intézmény
folyamatosan biztosítja a szakmai célkitûzések és az in-
tézmény mûködésének egymáshoz való közelítését, a ta-
nulók, a szülõk, a pedagógusok, valamint a fenntartók,
továbbá a munkaerõpiac igényeinek kielégítése céljá-
ból” (1993. évi LXXIX. törvény 121. §). A törvény értel-
mében az iskolai pedagógiai programokban kellett meg-
határozni a nevelõ-oktató munka ellenõrzési, mérési, ér-
tékelési, minõségbiztosítási rendszerét. Ez a megközelí-
tés a külsõ elvárásokat, az intézményen belüli célkitûzé-
seket is figyelembe vette, elõtérbe helyezte az intézmény-
használókat, de nem hangsúlyozta a minõségbiztosítás
tágabb értelmezését, a közoktatás egészének eredményes
mûködését biztosító eszközök, mechanizmusok összessé-
gét (Halász, 2000).

A közoktatási minõségfejlesztés kiemelt oktatáspoliti-
kai támogatást kapott, a kilencvenes években megala-
kuló profitorientált szakmai szolgáltató cégek jelentõs
szerepet vállaltak az intézményi fejlesztések támogatásá-
ban, ezen tapasztalatokra is építve jelent meg 2000-ben
a Comenius közoktatási minõségfejlesztési program a
nevelés-oktatás minõségének, hatékonyságának biztosí-
tása érdekében. Nemcsak intézményi, hanem fenntar-
tói, sõt ágazati szinten is megfogalmazódtak a stratégiai
célkitûzések, a program intézményi és fenntartói szinten
is megjelenített 3-3 modellt, de végül ténylegesen csak
az intézményi szintû I. és II. modell került bevezetésre.

A Comenius I. modellben az iskolák a partnerközpon-
tú mûködést alakították ki. Kidolgozták a partneri igény-
és elégedettségmérés és az intézményi önértékelés, majd
ezek értelmezésébõl a célok kitûzésének, a cselekvési
tervek kialakításának ciklikus rendszerét. A Comenius
II. modellben teljes körû minõségirányítási rendszert dol-

Serfõzõ Mónika

Minõségértékelés és 
-fejlesztés az iskolákban

Sorozatszerkesztõ: Hunyady Györgyné és M. Nádasi Mária
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goztak ki az intézmények, melyben az iskolai mûködés
fõbb folyamatainak szabályozása jelentette a továbblé-
pést a szervezeti kultúra fejlesztésére alapozva. Mindkét
modell szemléletében alapvetõ a tervezés-cselekvés-
értékelés-beavatkozás egymást követõ körkörös folya-
mata (PDCA-ciklus). Ennek tudatosítása a pedagógiai
munkában is jól hasznosítható volt.

A Comenius programhoz pályázati rendszerben kap-
csolódtak az intézmények (óvodák, iskolák, többcélú in-
tézmények) az õket segítõ tanácsadó szervezet vagy egyé-
ni tanácsadó megjelölésével. A program voltaképpen a
tanácsadó munkáját finanszírozta, az intézményeket
közvetlenül csak minimális infrastruktúrával (számító-
gép és nyomtató) segítették. Létrejött a Comenius Prog-
ramiroda, amely biztosította a megvalósítás irányítását, a
szakmai támogató hátteret (képzések, segédanyagok),
megszervezte a monitoring- és ellenõrzési folyamatokat.
A modellek kiépítése meghatározott lépések mentén,
szigorú ütemezésben zajlott, az egyes szakaszokról beszá-
molót kellett készíteni és beküldeni. Nehézség volt, hogy
az elsõ pályázati körben mindig csak a soron következõ
lépést lehetett pontosan látni, ezért még fontosabbak
voltak a tanácsadó szervezeteken belül mûködtetett ér-
telmezési, képzési, szupervíziós tevékenységek, melyek
közvetlenül a tanácsadókat és az intézményeket is segí-
tették. Egy késõbbi pályázati körben már nemcsak egye-
di iskolák, hanem intézménycsoportok is jelentkezhet-
tek, amely néhol kényszerû, máshol viszont tartalmas,
konstruktív egymástól tanulást eredményezett.

Györgyi és Török (2003) a Comenius program elsõ
szakaszába bekapcsolódott 539 intézmény körében vég-
zett kérdõíves és csoportos interjúkon alapuló felmérést
a modell kiépítésének sikeres befejezése után. A prog-
ramban való részvétel legmarkánsabb eredménye, hogy
a partnerközpontúság elõtérbe került, a szülõk mint part-
nerek fontossága növekedett, szervezettebb, hatéko-
nyabb lett a kapcsolattartás. Szervezeti átalakulások is
történtek, az intézmény mûködtetésében aktív szerepet
vállalók köre bõvült a minõségfejlesztési team tagjaival.
Többségében kedvezõ volt az intézményvezetõvel való
kapcsolat, a pályázati forma miatt többé-kevésbé elköte-
lezettek voltak az iskolavezetõk. Néhány esetben elõfor-
dult, hogy a minõségfejlesztési csoport egy második ha-
talmi centrummá vált, ez nyílt vagy rejtett konfliktushoz
vezetett, amely megosztotta a nevelõtestületet. A prog-
ramba bekapcsolódó intézmények szakmai kapcsolatai
bõvültek, a pozitív különbözõség élményét élték át. Szû-
kebb környezetükben a Comenius programba bekapcso-
lódó intézmények presztízse növekedett, elõrébb jártak a
minõségbiztosítás tekintetében, mint a többiek. Javult
intézményi szakmai önképük, megerõsödött önbizal-
muk, aktívabbá is váltak a helyzetek, problémák megol-
dásának kezelésében. A minimális technikai fejlesztés
(számítógép, nyomtató) különösen a kisebb intézmé-
nyekben (pl. óvoda) jelentett sokat. Humán erõforrások
tekintetében fontos hozadék a kompetenciák bõvülése,
a minõségfejlesztési csoport tagjai adott esetben bekap-
csolódtak más intézmények minõségbiztosítási munká-
jába is vagy késõbb a Comenius klubokban vettek részt.
A program kiépítése során sokasodtak a közoktatási mi-
nõségfejlesztésre vonatkozó elméleti ismeretek és gya-
korlati tapasztalatok, gazdagodott és árnyaltabbá vált a

gazdasági életbõl származó minõségbiztosítási gondolko-
dásmód közoktatásban való értelmezése. Kidolgozásra
kerültek támogató segédanyagok az egyes részfeladatok-
hoz nemcsak a Comenius programiroda kezdeményezé-
sében, hanem szélesebb értelemben a szakmai környe-
zetben is (Györgyi–Török, 2003).

A legfõbb probléma abból adódott, hogy bár deklarál-
tan kísérleti jellegû volt a program, a bevont intézmé-
nyek nagy száma (elsõ körben 320 intézmény) miatt nem
mûködhettek a gyors visszacsatolási, korrigáló mecha-
nizmusok, több támogató elem menet közben került ki-
dolgozásra, miközben a részt vevõ intézmények kész, ki-
próbált rendszerként tekintettek a programra. Nehézsé-
get okozott az is, hogy a Comenius program egységes volt,
nem illeszkedett az intézmények sajátosságaihoz, kevés-
sé volt lehetõség helyi adaptáció kialakítására, néhány
mérföldkõ határidejében nem sikerült figyelembe venni
a tanév idõbeosztását, torlódtak a feladatok, akár a for-
mális feladatteljesítés irányába is elmozdulás történhe-
tett. Többféle viszonylatban is elõfordultak szerepkonf-
liktusok. A Comenius programiroda egyszerre volt irá-
nyító, ellenõrzõ és támogató szereplõ. A monitorozás és
ellenõrzés leginkább formális volt, nem adott tárgyszerû
visszajelzéseket, hasznosítható eredményeket az intéz-
mények számára, ez korlátozta a minõségbiztosítás meg-
valósításának tanulási folyamatként való értelmezését.
Nem volt egyszerû a tanácsadók és az intézmények
együttmûködése sem. A tanácsadók felkészültsége egye-
netlen volt, tanácsadó szervezet esetén a tanácsadó sze-
mélyét nem feltétlenül tudták megválasztani az iskolák.
A tanácsadó segítõ, támogató is volt, de közvetítette is a
programiroda elvárásait, igazolta az elvégzett munkát.
Általánosságban feszültséget okozott az a konstrukció,
hogy a program anyagilag a tanácsadókat támogatta, mi-
közben a pedagógusok rengeteget dolgoztak a minõség-
biztosítási program kiépítésében meglehetõsen kis anya-
gi juttatásért. A részt vevõ intézmények pedagógusainak
képzési igénye és a képzési kapacitások nem álltak meg-
felelõ arányban. Több esetben úgy vélték a pedagógu-
sok, hogy a képzésekben túl sok volt az általános minõ-
ségbiztosítási rendszerek bemutatása, és kevesebb figye-
lem jutott a konkrét feladatok megvalósításának gyakor-
lati megalapozására, pl. mérésmetodológiai, statisztikai
ismeretek. (Györgyi–Török, 2003.) A minõségbiztosítá-
si feladatok egészen új kompetenciákat is igényeltek, fel-
értékelõdött a pedagógiai értékelési, mérési szakértelem.
Jó esetben ez azzal a szemléletváltással is járt, hogy na-
gyobb mértékben alapoztak adatokra, felmérési eredmé-
nyekre célkitûzéseket, fejlesztéseket és döntéseket.

Bár a partnerközpontú mûködés kialakítására vonat-
kozó Comenius I. modellt jól tudták alkalmazni a minõ-
ségbiztosításban még gyakorlatlan iskolák is, 2002 után
csak egy lehetséges alternatívává vált, a szabályozók el-
mozdultak a komplexebb minõségirányítási modell felé.

A 2003-as törvénymódosítás nyomán önálló szakmai
dokumentummá vált az intézményi minõségirányítási
program (IMIP), ebben kellett leírni az intézményi mû-
ködés folyamatait, a vezetési, tervezési, ellenõrzési, mé-
rési és értékelési feladatokat. A dokumentumot a fenn-
tartónak is jóvá kellett hagynia, nyilvánosságra kellett
hozni. Idõközben önkormányzati minõségirányítási
programok is készültek, ezzel is meg kellett teremteni az
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összhangot. 2006 után a minõségirányítási program ki-
bõvült a pedagógusok és vezetõk teljesítményértékelésé-
nek szempontjaival és rendjével, amelyet 2009-tõl kezd-
ve ki kellett terjeszteni a teljes alkalmazotti közösségre
is. A kötelezõ teljesítményértékelési rendszer azonban
nem tudott igazán hatékony lenni, mert jelentõsebb
ösztönzõrendszer nem kapcsolódott az egyéni értékelé-
sekhez (Balázsi–Horváth, 2011).

Az intézményi önértékelést, a partneri igény- és
elégedettségfelmérést, az erre alapuló célok, cselekvések
mûködtetését összefoglaló korábbi minõségbiztosítási
programhoz képest az intézményi minõségirányítási
program igen komplex, bonyolult dokumentum lett.
Tartalmaznia kellett az intézmény minõségpolitikáját
(pl. minõségpolitikai nyilatkozat, minõségcélok), a mû-
ködés folyamatait (vezetés, tervezés, ellenõrzés, mérés,
értékelés feladatai), a vezetõk, pedagógusok és alkalma-
zottak teljesítményértékelésének szempontjait és rend-
jét; valamint a teljes körû intézményi önértékelés perió-
dusát, módszereit, a fenntartói minõségirányítási rend-
szerrel való kapcsolatát. Elvárás volt, hogy a minõségirá-
nyítási program végrehajtása során figyelembe kell ven-
ni az országos mérés, értékelés eredményeit. Évente kel-
lett értékelni a program végrehajtását, a kompetencia-
mérés eredményeit, majd ez alapján meghatározni a szak-
mai célkitûzések és a mûködés közelítését biztosító in-
tézkedéseket. Ebben az éves értékelésben ki kellett kér-
ni a szülõi szervezet véleményét, a tervezett intézkedések
a fenntartó jóváhagyásával váltak érvényessé. Balogh és
Barlainé (2010, idézi Balázsi–Horváth, 2011) tapaszta-
latai szerint az intézményi minõségirányítási program-
nak az ellenõrzés, mérés, értékelés alfejezete volt a leg-
bõvebb. Az ellenõrzés fõként a vezetõk tanügyigazgatási,
szakmai ellenõrzési feladatainak rendjét tartalmazta. A
mérési feladatok között leggyakrabban a partneri igény-
és elégedettségmérés, valamint a tanulói teljesítményér-
tékelések rendje szerepelt. A 2006-os törvénymódosítás
után a vezetõk és pedagógusok teljesítményértékelési
szempontjainak, folyamatainak aprólékos, mérõeszkö-
zöket is tartalmazó kidolgozásával bõvültek az intézmé-
nyi minõségirányítási programok. (Balázsi–Horváth,
2011.) Az átfogó stratégiai dokumentum kötelezõ meg-
alkotása azonban az iskolák nagy részében mindössze for-
mális, adminisztratív eljárás volt, a minõségirányítási
programok kötelezõ léte önmagában nem volt garancia
annak gyakorlati mûködtetésére, a fejlesztést szolgáló
cselekvések elindítására (Halász, 2011).

Az önkormányzati iskolafenntartók törvényileg ren-
delkeztek értékelési jogosítványokkal, legalább négy-
évente ellenõrizniük kellett volna az intézmények szak-
mai munkájának eredményességét. A végrehajtás során
azonban legtöbbször csak iskolai beszámolókra építet-
tek, nem vették figyelembe a külsõ szakértõk értékelésé-
nek, méréseknek, intézményi önértékelésnek az ered-
ményeit. A fenntartói értékelés leggyakrabban csak tör-
vényességi ellenõrzés volt, a kötelezõ dokumentumok
meglétének vizsgálatára korlátozódott. Az is hozzájárult
ehhez, hogy a 2010-es évek második felére megszûntek a
szakmai értékelés lebonyolítását biztosító pályázatok
(Palotás–Jankó, 2011). 

Az intézményi minõségirányítás elsõsorban a belsõ,
legfeljebb a szülõket megkérdezõ értékelésekre, felméré-

sekre épített, a külsõ értékelés az országos kompetencia-
mérés eredményeinek értelmezésére korlátozódott, az
európai ajánlásokhoz képest hiányzott az iskolák kvali-
tatív külsõ értékelése (Halász, 2011). Az intézményi mi-
nõségirányítási programok 2012. augusztus 31-ig voltak
érvényben.

Az áttekintett mintegy húsz év alatt a minõségfejlesz-
tési rendszer fókuszában mindig az önálló oktatási intéz-
mény állt. A fenntartók oktatással kapcsolatos tevé-
kenységének, a közoktatási rendszer ágazati mûködésé-
nek szakmai szempontú értékelése jelentõsebben nem
került bele az országos minõségfejlesztési törekvésekbe.
Legközelebb ehhez a Comenius program állt, amely ere-
detileg a fenntartói modellt is tartalmazta, az ágazati
szintre vonatkozó célkitûzéseket is megfogalmazta.

A 2011-ben elfogadott köznevelési törvény nem ren-
delkezett külön paragrafusban az intézményi minõség-
irányításról, feltételezték, hogy az már beépült az intéz-
ményi mûködés gyakorlatába. Az új szabályozás a külsõ
és belsõ értékelést kapcsolta össze. Kialakították az in-
tézmények külsõ pedagógiai-szakmai ellenõrzését, mely-
nek során a külsõ értékelõk felhasználják a belsõ önérté-
kelési eredményeket; elvárás a kompetenciamérés ered-
ményeinek beépítése. A pedagógusok munkájának mi-
nõségi értékelését szolgálja továbbá az életpályamodell-
ben való elõrehaladást szabályozó minõsítési rendszer.
Mindezek a folyamatok mára erõsen szabályozott eljárá-
sok, kidolgozott, intézménytípusonként egységes szempont-
rendszerek alkalmazásával mûködnek egy jelentõsen centra-
lizált, az intézményvezetõknek jelentõsen csökkentett jogkört
biztosító, az intézményi önállóságnak minimális teret engedõ;
túlterhelt, bizalmatlan, csalódott pedagógusok által mûköd-
tetett közoktatásban.
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2017 õszén Mozaikok huszonhét év történetébõl címmel so-
rozatot indítottunk a lapban azzal a szándékkal, hogy ta-
pasztalt szakértõk segítségével elemezzünk olyan peda-
gógiai kérdéseket, amelyek az általános iskola kezdõ sza-
kaszát különösen érintik, és közvetlen oktatáspolitikai
hátterük, relevanciájuk van. A Bevezetõvel együtt ösz-
szesen 11 írás jelent meg. Mindegyik olyan témát dolgo-
zott fel, amelyben jelentõs változások történtek a rend-
szerváltást követõ bõ negyedszázadban. Szerzõink – a kö-
zösen kialakított megközelítésmódnak megfelelõen – az
alapfogalmak szükséges tisztázása után felvázolták, hogy
az adott kérdéskörben az egymást váltó oktatáspolitikai
döntéshozók milyen (politikai és/vagy szakmai) megfon-
tolások alapján milyen döntéseket hoztak, milyen inst-
rukciókkal, elvárásokkal fordultak az iskolák felé. Mér-
legelték azt is, hogy e döntéseknek, intézkedéseknek mi-
lyen volt s milyen még ma is a felmérhetõ hatása. 

Természetesen a nemzetközi szakirodalomban, kuta-
tásban és a hazai gyakorlatban egyaránt jártas, tájékozott
szakemberek minden egyes esetben kifejtették saját vé-
leményüket is, gyakorta az általuk elvárhatónak, opti-
málisnak tartott megoldásokról is. A témák különbözõ-
ségén túl feltehetõen ennek köszönhetõ, hogy az egyez-
tetett feldolgozásmód ellenére az írások nagyon különbö-
zõek. Volt pl. két tanulmány, amelyik az iskolát kívülrõl,
egy másik intézmény szemszögébõl szemlélte, s így fogal-
mazta meg álláspontját Az „akadálymentesített” óvoda-
iskola kapcsolatról szólva Ormai Vera a jóval rugalma-
sabb, a gyermek fejlõdési irányaihoz sikeresebben alkal-
mazkodó óvoda légkörét, tevékenységrendszerét szeret-
né viszontlátni az iskola kezdõ éveiben. (Jól rímel erre az
egész napos iskoláról szóló cikknek a szabad játékkal, az
önállóan megválasztott tevékenységgel kapcsolatos igé-
nye.) Másféleképpen, de az (önkormányzati, majd álla-
mi) iskolával való összehasonlítás rendre ott lappang
Kereszty Zsuzsának az alternatív iskolák hazai történetét
szinte filológiai pontossággal számba vevõ cikkében is.

Igaz, szándékunk a kezdõ szakasz néhány kérdésének
kiemelése volt, de tudtuk már akkor is, hogy ezt az elsõ 4
(6) évet alig-alig lehet külön szemlélni az iskola egészétõl.
Ezért sem szólhatott Kereszty Zsuzsa „a ránk bízott idõ”
kezelésérõl csak az alsó tagozatos éveket tekintve; ezért
is terjeszkedett túl a kezdeti éveken (sõt az általános is-
kolán is) Karlovitz János alapos történeti-kritikai elemzé-
se a tankönyv- és taneszközválasztásról. Amint Serfõzõ Mó-
nika írása is a tagolt, de mégis egységes rendszert alkotó
iskolai szervezetben zajló minõségértékelést mutatja be. 

Bizonyos értelemben hasonló a helyzet az iskola szer-
vezeti, idõi keretein túli pedagógiai kérdések esetében is:
a nevelésre-oktatásra vonatkozó szakmai-tudományos el-
képzelések sem egyetlen életkorhoz kötõdnek, ennél általá-
nosabb elvek rendszerbe foglalásáról van szó. Az elvek,
koncepciók megvalósítása azonban más-más módszer-

tant igényel – egyebek között – attól függõen is, hogy az
iskoláztatás mely szakaszán, milyen iskolatípusban akar-
juk érvényesíteni õket. Szerzõink minden esetben kísér-
letet tettek e kettõsség bemutatására: (kisebb vagy na-
gyobb súllyal) utaltak a témával összefüggésben a kezdõ
szakasz sajátosságaira. A tanítás-tanulás tartalmával há-
rom cikk foglalkozott. Szilágyi Imréné azt a nehéz és fele-
lõsségteljes folyamatot mutatja be, amelynek során (jó
esetben elméleti és gyakorlati szakemberek, illetve a dön-
téshozók vitája alapján) eldõl, hogy „mit kell tudnia,
mennyit szükséges megtanulnia egy gyermeknek adott
életkorban és idõintervallumban az elõdök hatalmas tu-
dáskincsébõl”. Elemzõ s egyben kritikus írása a központi
tantervi szabályozástól a rugalmasabb, helyi igényeket is
figyelembe vevõ új típusú curriculumok, majd a NAT vi-
szontagságos történetén át az iskolai adaptáció ellent-
mondásos szakaszáig ível. Vass Vilmos cikkét a kompe-
tenciafejlesztésrõl akár folytatásként is olvashatjuk: „a
hazai tartalmi szabályozásban a kompetenciafejlesztés
elõször a 2003. évi nemzeti alaptanterv felülvizsgálata-
kor jelent meg rendszerszinten”. A ma már több évtize-
des múltra visszatekintõ (és állandóan fejlõdõ) fogalom a
tudás értelmezésével áll szoros kapcsolatban: túlterjesz-
kedik az ismereteken, sõt az ismeretek egyszerû alkalma-
zásán is, az egyén cselekvõképességét és problémamegol-
dását, az egész életen át tartó tanulását is jelenti. Lénárd
András cikke egy viszonylag új (nálunk az 1980-as évek-
re visszanyúló) mûveltségterületrõl, mondhatjuk, kulcs-
kompetencia-területrõl, az infokommunikációs techno-
lógiák megjelenésérõl és térnyerésérõl szól. Írásából –
miközben bemutatja a „hõskorszakot”, nyomon követi a
tantervi megjelenést, majd az állam és a piac szerepét az
iskolai tanulás informatikai környezetének alakulásában
– kiderül, hogy miért olyan nehéz az iskolában túllépni a
technológia világán és segítségével érdemi, korszerû tar-
talmakat beépíteni a tanulás folyamatába. 

A tanítási-tanulási folyamat tartalmi változásaihoz
mérhetõ az a szemléleti, metodológiai váltás, amelyet M.
Nádasi Mária ír le Differenciálás, adaptivitás címû cikké-
ben. A tanulók egyéni szükségleteire, képességeire figye-
lõ, azokhoz alkalmazkodó iskola, vagyis a differenciáló
tanítás gondolata is hosszú évtizedekre nyúlik vissza. Ke-
vésbé annak belátása, hogy a differenciált bánásmód va-
lamennyi (egészséges és fogyatékkal élõ, tehetséges és ké-
pességhiányos, ösztönzõ és szûkölködõ hátrányos hely-
zetbõl származó) diákot megilletõ jog, amit csak akkor
tudnak érvényesíteni, ha minden résztvevõ tudja, hogy
„az oktatás tényleg a tanuló és a pedagógus közös ügye,
csak akkor tudnak elõre lépni, ha figyelnek egymásra”. A
cikk egy érdekes történeti pillanatban jelent meg: a pe-
dagógusok, a tanítók már nemcsak tudják, de el is hiszik,
hogy nincs hatékony tanítás-tanulás differenciálás nél-
kül, de még mindig nehezen változik a differenciálás gya-
korlati értelmezése és kivitelezése.

Hunyady Györgyné–
M. Nádasi Mária

A mozaikok összképe
– iskolakép a mozaikokban
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Nem véletlen, hogy az utóbb említett négy tanulmány
szerzõje mindegyike foglalkozott a tanítók téma iránti vi-
szonyulásával. A több-kevesebb értetlenségért, olykor el-
lenséges attitûdért vagy sikertelen próbálkozásokért
azonban nem õket tették felelõssé, hanem az erõltetett
ütemû adaptációt, a segédeszközök hiányát vagy éppen a
tanítói kreativitást gátló „készételeket” (az átvehetõ tan-
terveket, tanmeneteket, a pedagógusi kérdések szintjéig
kidolgozott módszertani ajánlásokat stb.), az elégtelen
továbbképzési rendszert vagy „a pedagógusok differenci-
áláshoz, adaptivitáshoz, projektoktatáshoz szükséges
autonómiájá”-nak hiányát.

Podráczky Judit az iskola és a szülõk viszonyát fontos
szempontból vizsgálja: a két tényezõ (olykor rejtett)
együttmûködésének társadalmi következményeit elemzi.
Írásából nyomon követhetjük, hogy a rendszerváltás utá-
ni felszabadító hatású intézkedés, a (korlátozás nélküli)
szabad iskolaválasztás intézménye miként vált az iskolai
s ezen keresztül a társadalmi szegregáció eszközévé. S
adalékokkal szolgál arról is, hogy sok helyen épp a leg-
hátrányosabb helyzetû rétegek maradnak ki (úgymond
önként) az egész napos iskola elõnyös foglalkoztatási for-
máiból. Perlusz Andrea már cikkének címében is jelzi,
hogy a sajátos nevelési igényû gyermekek iskolai integrá-
ciója a társadalmi integráció „elõszobája”. S noha beszá-
mol a lassú elõrehaladásról, számos szemléleti, módszer-
beli és konkrét fizikai feltételek hiányát jelzõ problémá-
ról tesz említést. Különösen fájdalmas annak a folyamat-
nak a bemutatása, amelyben napjainkban a nevelési-ok-
tatási intézményekre egyszerre nehezedik az iskolahasz-
nálók és a közoktatásirányítás teljesítményelvárása, mely
az intézményeket a mind jobb képességû tanulók, a mind
homogénebb tanulócsoportok kiválogatása irányába tol-
ja. Az oktatási intézmények között ezért is jelennek meg
az ún. elit és a lemaradó, hátrányos helyzetû iskolák. Ez
nem kedvez az integrált oktatás-nevelés eredményes
megvalósításának. 

A sorozatról adott vázlatos kép természetesen önké-
nyes: a szerkesztõk kiemelték a cikkek egy-egy fontosnak
s a tanítók számára hasznosnak tartott dimenzióját.
Ezenkívül az írások még nagyon sok mindenrõl szólnak.
Azt reméljük, hogy még mindig akadnak olvasóik, s szá-
mukra érdekes lehet, hogy milyen szándékok vezették
õket s mit láttak azokból megvalósultnak. 

Az összegzés azonban a szerkesztõk számára is hozott
újdonságot: a tizenegy írásból egy egységes iskolakép kere-
kedett ki. Egy rejtett, senki által meg nem fogalmazott,
de mindenki által viszonyítási pontként használt képe az

iskolának. Ezt az intézményt a szabadság légköre hatja át,
ami megnyilvánul az emberi kapcsolatokban, a szakmai
munka autonómiájában, a diákok és pedagógusaik bõ-
vülõ választási lehetõségeiben; az intézmény életét befo-
lyásoló döntések – figyelembe véve a nemzeti-társadalmi
egységet garantáló központi dokumentumokat – hely-
ben születnek, demokratikusan, az érintettek bevonásá-
val. Befogadó szemléletû iskola, amelyben a felnõttek s ma-
guk a tanulóközösségek is felismerik, hogy a gyermek és
gyermek közötti különbségek természetesek, amelyeket
nem egyszerûen megoldandó problémának, hanem a ta-
nulást gazdagító lehetõségnek érdemes tekinteni. Ez az
iskola szegregációellenes, s ha tisztában van is a társadal-
mi szegregáció okaival, súlyával, a maga intézményes esz-
közeivel gátolni igyekszik azt. Az intézmény – a szó elvi
és praktikus értelmében is – nyitott, amely szívesen, part-
nerként szövetkezik a gyermekek érdekében a szülõkkel,
más szakmák képviselõivel, szervezetekkel; fogékony az
innovációra; ha szükséges, nyitott a gyerekek és helyi kö-
zösségek szabadidõs tevékenységei számára. 

Ezek az alapelvek meghatározzák az iskola mûködését
is: a pedagógusok nagy szabadsággal – akár tanítványai-
kat bevonva – dönthetnek a tanítás-tanulás tartalmáról;
metodikájukat a differenciált tanulásszervezés és az
adaptivitás egyensúlya jellemzi; társaikkal és a szülõkkel
kooperálva megválaszthatják a tankönyveket, taneszkö-
zöket. Olyan tanulási környezetet teremtenek, amely-
ben diákjaik kibontakoztathatják tehetségüket, külön-
bözõ képességeiket, amelyben jó és érdekes tanulni, s
amelyben minél nehezebb környezetbõl érkezik valaki,
annál több segítséget kap. A teljesítmények számba vé-
tele, elismerése, értékelése döntõen fejlesztõ célzatú, in-
formációt nyújt tanárnak, diáknak, szülõnek s csak rit-
kán – abszolút mércéken mérve – külsõ szerveknek. Ez
az iskola nem túlterhelõ, a diákok és tanárok ugyan hosz-
szan tartózkodnak benne naponta, de a változatos, ará-
nyosan elosztott, sok elemében önként vállalt tevékeny-
ségek növelik a tanulási kedvet, fejlesztik a sajátos ké-
pességeket, erõsítik a szociális kapcsolatokat – szerethe-
tõvé teszik az intézményt a bennük dolgozó, megbecsült
pedagógusok, az iskolába kötelezõen járó diákok s a gyer-
mekükért érzett felelõsséget az intézménnyel megosztó
szülõk számára.

Végsõ soron ezt az iskolaképet ajánljuk fel a lap olva-
sóinak: gondolkodjanak el rajta, töltsék ki hézagaikat s
valósítsanak meg belõle intézményeikben annyit, amen-
nyit kedvük, erejük s a körülmények engednek.

Demeter Katalin Pszichológia 
a tanítási órán (19.)
Érzelmek és tanulás

Ha egy tárgy pozitív felszólító jelleggel bír, az megkönnyí-
ti a tárggyal való foglalkozást. Nem mondhatjuk el, hogy

az iskola, a tanulás, a tanulási munka a tanulók nagy tö-
megei esetében rendelkezne ezzel a sajátossággal. Mivel

! ! !
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a pozitív érzelmek kedvezõ hatásait ismerjük, érdemes
közelebbrõl megvizsgálni, mi az oka annak, hogy az az ér-
tékes és nélkülözhetetlen emberi tevékenység, ami a ta-
nulás, sokkal gyakrabban jár együtt kedvezõtlen, mint
kedvezõ érzelmekkel. Nézzük az egyik okot a sokaságból! 

Korai pszichológiai vizsgálatok kimutatták, hogy a
csecsemõ két dologtól fél, az egyik a bizonytalan statikai
helyzet, a másik a kellemetlen, például magas, éles hang.
Ennek ismeretében zajlott le a következõ vizsgálat. Egy
tizenegy hónapos csecsemõ vidáman játszott a fehér pat-
kánnyal. Megérintette, megfogta, simogatta. A félelem
semmiféle jelét nem mutatta. Az állattal szembeni érzel-
meit a következõképpen változtatták meg. Ahányszor
játszani kezdett a patkánnyal, egyidejûleg magas, éles
hangot szólaltattak meg. Ezt többször is megismételték.
Egy hét múlva a gyermek már nem nyúlt a patkányhoz,
vagy ha mégis, mozdulata félbeszakadt. A továbbiakban
többször megismételték a patkány és az éles hang együt-
tes megjelenítését. Egy idõ után a csecsemõ menekülni
kezdett a patkány elõl akkor is, ha a hang meg sem szó-
lalt, négykézláb „szaladt” korábbi játéka elõl. A további
ismételt vizsgálati helyzet még azt az eredményt hozta,
hogy a csecsemõ nemcsak a patkánnyal, hanem az ahhoz
hasonló állatokkal kapcsolatban is negatív érzelmeket
mutatott (például nyúllal), sõt félelme kiterjedt bizonyos
hasonló tárgyakra (például pamuttárgyakra). Érzelmei
irradiáltak (kiterjedtek, átsugároztak) a félelmet keltõ
jelenséghez hasonló dolgokra.

Ha ilyen kísérletekrõl olvasunk, azonnal megfogal-
mazhatjuk ellenérzésünket: nem kegyetlenség-e ilyen
durván beavatkozni a csecsemõ érzelmeibe, egyáltalán
szabad-e tudatosan félelmet ébreszteni benne. De vajon
nem ugyanez történik-e a hétköznapi életben tömegmé-
retekben? A kisgyerek vidáman fedezi fel a környezetét.
Nem fél semmitõl, megfog tücsköt, bogarat, hernyót, gi-
lisztát, vadászik békára, vízisiklóra. Ám ha a gyerek be-
mutatja szüleinek a zsákmányát, erre gyakorta ilyen re-
akciókat kap: Pfuj! Vidd innét! Undorító! Azonnal moss
kezet! S kellõ számú „gyakorlás” után a gyerekben való-
ban kialakul a félelem, az undor vagy legalábbis tartózko-
dás, s mire felnõ, õ plántálja tovább ezeket az érzelmeket
a következõ generáció soron következõ tagjába. 

Hasonlóképpen kondicionálja a társadalom a gyere-
ket az iskola utálatára. Ez már óvodás korban megkezdõ-
dik: Na, menj csak az iskolába, ott majd megtanulod…!
Majd meglátod az iskolában, hogy nem lehet…! A nyári szü-
net utolsó vasárnapján a tévébemondó így konferálta be
a mesét: Vigasztalásul ma több mesét sugárzunk, hiszen hol-
nap már nincs mese. A mama nagycsoportos gyereke füle
hallatára mondja: Szerencsére novemberben született, így
még van egy boldog éve. Még benn sincs az iskolában a gye-
rek, de már egy sor kellemetlen érzelmet ültettek belé;
ijesztõ perspektívákat, tiltásokat, büntetéseket, korláto-
zásokat. Ezt a kedvezõtlen képet alig gyõzi ellensúlyozni
az, hogy az óvodástárs vagy a szomszéd gyerek is iskolába
megy; hogy ígérnek is: olvasás- és írástudást; hogy kap
táskát és tolltartót.

Ha az emberi tevékenységet vizsgáljuk, elõször az okot
szemléljük, amely elindította a cselekvést. Az okok, ame-
lyeket nevezhetünk indítékoknak, motívumnak is, fe-

szültséget váltanak ki. Ez látja el energiával a tevékeny-
séget. Az emberben keletkezett feszültség következté-
ben a környezet jelenségei lehetnek pozitív vagy negatív
felszólító jellegûek. A pedagógia számára kedvezõ az a je-
lenség, hogy a felszólító jelleg megváltozhat. (Bevezetõ
példánk is ezt mutatta.) Köznapi példával élve: az étel
látványa merõben más hatással van az éhes, a jóllakott és
a gyomorrontásos emberre.

Tanulságos módon változtatta meg a kerítésmeszelés
felszólító jellegét Tom Sawyer (Mark Twain: Tom Sawyer
kalandjai). Tomot a nagynénje büntetésül kerítésmesze-
lésre fogta. A gyerek a feladata alól, bárhogy szeretett
volna is, nem tudott kibújni. Kénytelen-kelletlen neki-
fogott a munkának. Egyszer csak hasonszõrû csibész ba-
rátait látta felbukkanni a sarkon. Tom már várta a csúfo-
lódó megjegyzéseket a munka miatt, amikor zseniális öt-
lete támadt. Legmélyebb érzései ellenére a meszelést ked-
venc idõtöltésnek nevezte, amit át nem engedne senki-
nek semmi kincsért. S íme, a kerítés meszelése egyszerre
csak vonzó feladat lett, a gyerekek sorra kínálgatták csá-
bító üzleteiket Tomnak néhány méternyi meszelésért.
Féltve õrzött madzagok, szárított egérfarok, színes go-
lyók és persze kiadós élettapasztalat tette gazdagabbá
Tomot. 

Nézzük a Tom Sawyer-effektus iskolai megjelenését!
Évekkel ezelõtt Taron (Nógrád megye) látogattam

órákat. A matematikaóra az utolsó volt, s ezt a heti négy
korrepetálás egyike követte. K. L.-né megkérdezte a gye-
rekeket: kinek van kedve itt maradni és dolgozni még
egy kicsit. Az egész osztály jelentkezett, s akkor a tanító-
nõ így szólt: Marika és Tibi ma nem dolgozott olyan jól, hogy
megérdemelnék a további munkát. Hasonló jelenséggel ta-
lálkoztam S. Gy.-né óráján (Budapest, XII.). Az óra egy-
harmada táján így szólt a gyerekekhez: olyan jól dolgoz-
tatok, hogy jutalmul új betût tanulunk. A tanulási mun-
kát jellemzõ kedvezõ érzelmekkel találkoztam
Tarnamérán is (Heves megye), A János vitéz soron kö-
vetkezõ fejezetének feldolgozása folyt szokás szerint két
egymást követõ magyarórán. Az elsõ óra vége felé P. S.-
né ezzel fordult a tanulókhoz: Olyan jól benne vagyunk a
munkában, hogy szünet nélkül folytassuk, majd a következõ
szünet hosszabb lesz. S a gyerekek vidoran dolgoztak to-
vább.

Ezek az eljárások, amelyekben a tanulás kedvezõ ér-
zelmeket tételez fel és vált ki, sajnálatosan ellentétben
állnak az általános gyakorlattal, amelyben pluszfelada-
tokkal és korrepetálásokkal büntetjük a gyereket. Va-
jon javít-e a tanuláshoz fûzõdõ viszonyon az a gyakorta
tapasztalható eljárás, hogy a gyermeket rossz tanul-
mányi elõmenetele miatt eltiltják kedvenc sportszak-
körétõl? 

Láttuk, hogy mesterségesen elõ lehet állítani félelem-
érzést. Hasonlóképpen hatással lehetünk pozitív érzelmek,
öröm, jókedv kialakítására. Az iskola mint munkahely és a
tanulás mint munkatevékenység nincs kedvezõ helyzet-
ben. Mélyreható gyökereik és messzire nyúló okaik van-
nak a negatív értelmezéseknek. Nyelvünkben a munka
szó a muka (kín) szóból ered. Más, keleti kultúrákban a
munka dicsõség, a megbecsülés, a hûség szavakkal asszo-
ciál.
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A „rajztanítás” nagy útkeresõ évtizedei az 1990-es évek
közepére lezárultak, mára már a vizuális kultúra tanulá-
sa-tanítása jellemzi az iskolát. Bálványos Huba a vizuális
kultúra területei szerint strukturálja a vizuális kultúra
mûveltségi terület (vagy tantárgy) tananyagait az elsõ
NAT-ban. A három elkülönülõ egység a következõ: ki-
fejezés, képzõmûvészet; köznapi-informatív-
tudományos vizuális kommunikáció; tárgy- és környe-
zetkultúra. Lényegében ezt a szakmai szerkezetet talál-
juk meg a jelenleg használatos alaptanterv vizuális kul-
túra részének közismereti mûveltségtartalmait leíró záró
fejezetében, illetve az érvényes kerettantervben is vö.
NAT 2012: 10803, Kerettanterv 2012: vizuális kultúra).
A szerkezet életképessége is mutatja, hogy tudományo-
san is megalapozott és stabil szakmai háttérrõl van tehát
szó, amelyet a jelenleg is folyó szakmódszertani kutatá-
sok tovább gazdagítanak. Ilyen kutatás az is, amely a
2017-ben indult Moholy-Nagy Vizuális Modulokban
zajlik.

Az MTA-programban szereplõ alsós vizuális kommuni-
kációs modul koncepciója a következõ tudományos alapokon
nyugszik: Miklós Pál kultúradefiníciója, a Bálványos Huba
és Sánta László szerzõpáros által létrehozott vizuális kultúra
szerkezet, a Horányi Özséb nevéhez kötött participációs (tár-
sadalmi) kommunikáció modell, végül az immár két évtizede
folyó vizuális kommunikációs kutatásaim eredményei.

A vizuális kultúra egyfelõl jelenti a szemmel érzékel-
hetõ tárgy- és jelenségvilágot (természeti és ember alkot-
ta világ), másfelõl annak használatát (alkotás, befoga-
dás, alakítás és átalakítás), valamint az embernek a hasz-
nálatra vonatkozó képességeit (vö. Miklós 1982:
74–76.).

A vizuális alkotások karakteres csoportjai az objektív
és szubjektív alkotások. Az egyik a tényszerûségen, a má-
sik a közösségi és egyéni megítélésen alapszik. Az objek-
tív alkotások a modell utáni megfigyelésen alapuló és az
ábratípusú ábrázolások, a szubjektívek pedig nem má-

sok, mint a tárgyak és a környezeti együttesek, illetve a
belsõ érzések, gondolatok kifejezései. Természetesen a
négy területbe beletartoznak a vizuális mûvészetek egyes
ágai. Az is értelemszerû, hogy az objektív alkotásokkal
oktatási, míg a szubjektívekkel nevelési feladatokat lát el
a pedagógus akár ilyenek létrehozásáról, akár értelmezé-
sérõl van szó iskolai helyzetekben (vö. Bálványos–Sánta
1998: 103.).

Amikor a kultúrára tekintünk, akkor a kommunikáci-
ót is vizsgáljuk, hiszen a kultúra létrehozása és megõrzé-
se nem létezhetne mindazok nélkül a dinamizmusok
(legegyszerûbb felfogással: emberi kapcsolatok) nélkül,
amelyek a humán kommunikációt leírják. A vizuális kul-
túra tehát nem más, mint vizuális kommunikáció (vö.
Sándor 2016: 34–39). Vizuális kommunikációt végzünk
egy ábra alkotásakor vagy értelmezésekor ugyanúgy,
mint egy tárgy vagy egy érzelemkifejezõ (mûvészi) fest-
mény esetén (vö. Sándor 2016: 121–137).

A társadalmi életben azonban nem elszeparáltan találko-
zunk az egyes alkotásfajtákkal, hanem az élethelyzet által
összeszólított sokféleségükben, komplex együttállásukban. A
vizuális nevelés gyakorlatát az életbõl ellesett témák
alkotásegyüttesekben történõ megragadására kell céloz-
nunk. Korszerû szemlélettel tehát komplex vizuális neve-
lést végzünk. (Errõl kicsit bõvebben a következõ szakiro-
dalmakban tájékozódhatunk: Bakos–Bálványos–Preisin-
ger–Sándor 2000: 201–229., Bodóczky 2003: 151–178.,
Sándor 2003: 89–97., illetve a Moholy-Nagy Vizuális
Modulok kutatási eredményeit bemutató honlapon ta-
lálható pedagógiai koncepciókban, programokban.)

A tantervek szakszerkezete egy tudományosan rend-
szerezett leírás, áttekinthetõk általa a pedagógiai és vizu-
ális nevelési feladatok. A saját tanítási programok azon-
ban – a tantervet az iskolai gyakorlatra adaptálva – ezt a
szerkezetet nem tarthatják meg, hanem a gyerekek szá-
mára érdekes és hiteles témákon keresztül, azokba bele-
építve dolgozzák fel a követelményeket.

Sándor Zsuzsa A vizuális kommunikáció
modul (1–4. évfolyam)
elméleti háttere és pedagógiai
koncepciója
Vizuális kommunikáció 
– egy társadalmi kommunikációs indíttatású modul
„Moholy-Nagy Vizuális Modulok – a 21. század képi
nyelvének tanítása” cikksorozat, 3.
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2. b) ábra. Egy példa a társadalmi életbõl vett képi komplexitásra:
kereskedelmi célra csomagolt tárgy és alkotásfajtái.

A kommunikációt értelmezhetjük egy társadalmi kom-
munikációs felfogás szerint. Ebben a megközelítésben a
kommunikáció nem más, mint létállapot, miközben a
társadalmi élet folyamatos problémafelismeréseket és
azok megoldását követeli meg. A kommunikáció „volta-
képpen a probléma felismeréséhez és a problémamegol-
dáshoz szükséges releváns felkészültség elérhetõségét je-
lenti egy (problémamegoldó) ágens számára. Ez egy álla-
pot: az ágens világának egy lehetséges állapota” – írja
Horányi Özséb. (Horányi 2001: 22.). A participációs kom-
munikáció (Horányi 2007, különösen 101–173.) vallja
ezeket a gondolatokat, amely szerint az ember a társadal-
mi élet résztvevõjeként problémamegoldásra törekszik
és a kommunikáció ezen az emberi késztetésen alapszik. 

A fentebbiek alapján vizuális kommunikáció alatt ért-
sük a vizuális úton történõ problémamegoldó tevékeny-
séget, beletartozóan a vizuális úton való világmegisme-
rést is. A vizuális nevelés a vizuális kultúra tanulása-ta-
nítása, azaz kicsit másként fogalmazva nem más, mint a
vizuális kommunikáció tanítása-gyakoroltatása. Ma kü-
lönösen fontos, hogy az iskola a társadalmi életre készít-
sen fel. A pedagógiai attitûd kétféleségét ugyan a két leg-
fontosabb képcsalád határozza meg, de a társadalmi élet-
re történõ felkészítés miatt indokolt, hogy az alkotásfaj-
ták problémahelyzet által elõhívott egységében történ-
jék a tanulás és a tanítás. A komplex vizuális nevelésnek
a társadalmi életben tapasztalható komplexitásokhoz
szükséges hasonlítania. A társadalmi irányultság hang-
súlyozásával a vizuális nevelés egy sajátságos vizuális
kommunikációs irányultságot ölt.

Az MTA kutatás Vizuális kommunikáció alsó tagozatos
moduljának fentebb kifejtett pedagógiai koncepcióját
egy ábrában foglalhatjuk össze.

3. ábra. A „Moholy-Nagy Vizuális Modulok – a 21. század képi
nyelvének tanítása” címû program alsó tagozatos vizuális kommuni-
káció modulja pedagógiai koncepciójának lényege: a társadalmilag
beágyazott vizuális kommunikációs tanítás-tanulás jellemzõi. (Az áb-
ra elsõ közlése: Sándor 2017.) 

8

1. a) ábra. A vizuális kultúra ember alkotta tárgy- és jelenségvilá-
gának (vizuális alkotások) rendszerezett áttekintése. (Bálványos–
Sánta vizuális nevelést értelmezõ ábrája részletének módosítása az át-
fogó kommunikációs felfogás szerint – Bálványos–Sánta 1997:103.)

PRIMER

Egy téma a társadalmi életbõl:
TÁRGY A KERESKEDELEMBEN

(ELKÉSZÍTÉS/GYÁRTÁS, CSOMAGOLÁS
KERESKEDELMI CÉLRA, ÁRUSÍTÁS-VÁSÁRLÁS…)

1. b) ábra. A társadalmi életre jellemzõ komplexitás egy példája:
kereskedelmi célra csomagolt tárgy és alkotásfajtái.

(ember alkotta) tárgy

Tárgyvédõ csomagolás (tárgy)

használati útmutató – magyarázó ábrák,
jelek a tárgyon/csomagoláson

dokumentáció a tárgyról és/vagy érzelemgazdag
reklámfotó a csomagoláson

cégjelek egyéb jelek-jelölések

2. a) ábra. A vizuális kultúra ember alkotta tárgy- és jelenségvilá-
gának rendszerezett áttekintése jellegzetes vizuális alkotásfajtákkal
(direkt alkotások: ábrák-jelek; primer alkotások: látvány utáni ábrá-
zolások; indirekt alkotások: tárgyak, ember alkotta környezet; szemé-
lyes alkotások: kifejezések, képzõmûvészet)
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A modul pedagógiai koncepciójának bevezetõjében a
társadalmi indíttatású problémamegoldó vizuális kom-
munikációról mélyebb kifejtést olvashatunk (vö. Sándor
2017.). Élethelyzetek gyakorlása vagy iskolai körülmé-
nyek közötti modellezése történik tehát, ahol a tanulási
folyamat, illetve eredménye/produktuma vagy rögtön a
valóságos társadalmi környezetben jön létre, vagy annak
modellje, iskolai megjelenítése segítségével zajlik. A ha-
gyományos szabadkézi alkotótevékenység természetesen
ebben a programban is változatlanul megmarad. Azon-
ban e mellett alsó tagozatban is teret adunk a multimédi-
ás és digitális eszközök alkotáscélú tanulói használatá-
nak. Szinte minden témakörben szerepet kap az inter-
netes kutatómunka, a digitális fotó és a videóklip, az ez-
zel a technológiával történõ alkotások, dokumentációk,
gyûjtemények készítése, amelyek lehetnek önálló ered-
mények és lehetnek a komplett alkotómunkához kap-
csolható, elõkészítõ munkák.

Az alsós vizuális kommunikációs modulban a kutatás a
Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában zajlik. Ez
az iskola az Eszterházy Károly Egyetem Comenius
Campusa tanító szakos hallgatóinak gyakorlati helyszíne.
2017-ben az akkori két elsõ osztályban indult a kísérlet
Dávidné Géczi Mária és Sóstói Andrásné vezetésével. A két
kolléga rengeteg ötlettel dúsítva és konkretizálva minden
félévben elkészíti a pedagógiai koncepció alapján a saját
tanítási-tanulási programját. A programok komplex vizu-
ális kommunikációs témakörökbõl, projektekbõl állnak.
Az osztályokban a félév során ezek alapján folyik a problé-
mafeldolgozásokra épülõ tanulás. Menet közben a peda-
gógusok rendszerezik a gyerekek alkotásait, az alkotásokat
és egyéb tevékenységeket (pl. tanórai módszertani mozza-
natok; tanulmányi utak a városba, a természetbe, kiállítá-
sokra) digitális másolással és fotókkal dokumentálják. A
kollégák igen nagy munkát végeznek, a gyerekek pedig –
számos fotó tanúskodik róla – élvezik az órai munkát. 

4. a)–b) ábra. Dávidné Géczi Mária egy mûvészeti irányultságú és
Sóstói Andrásné a természet és az ember kapcsolatát vizsgáló egyik
projektjében tanítványai között. (Fotó: Sándor Zsuzsa, 2017. május.) 

5. a)–d) ábra. Tanulók az MTA kísérlet óráin, Sárospataki II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskola. (Fotó: Sándor Zsuzsa, 2017. május,
november.)

Reméljük, hogy 2020-ban a program záró felmérései iga-
zolni fogják a vizuális kommunikációs modul sikerességét. Bi-
zonyítani szeretnénk, hogy amely pedagógusok ezt a kon-
cepciót választják, jelentõs fejlesztési eredményeket tud-
nak elérni. A kontrollcsoportokhoz képest mobilizálha-
tóbb, sokrétûbb és a kor kihívásainak jobban megfelelõ
általános és vizuális képességekkel, valamint probléma-
megoldó rátermettséggel rendelkeznek majd a kísérlet-
ben résztvevõ, akkor már 4. évfolyamos diákjaink.
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Sóstói Andrásné:

A vizuális kommunikáció
modul egy témakörének
bemutatása

Második éve veszünk részt a szakmódszertani kutatás-
ban, a vizuális kommunikáció modul kipróbálójaként.
Nagy kihívás ez nekünk, tanítóknak, hiszen a program
elméleti útmutatói alapján a részletes kidolgozás és a
megvalósítás a mi feladatunk. Izgalmas ugyanakkor, hi-
szen alkotó részesei vagyunk a tervezés folyamatának. Jól
fel tudjuk használni a városunk és az iskolánk nyújtotta
lehetõségeket, de figyelemmel lehetünk csoportunk sa-
játos jellemzõire is, azaz a gyerekek fejlettségi szintjére,
érdeklõdésére, elõzetes ismereteire, a téma iránti fogé-
konyságára is.

Tanulóink társadalmi helyzetük és képességeik sze-
rint sokfélék, így egyaránt figyelünk a felzárkóztatásra és
a tehetséggondozásra, innovatív utakat, hatékony mód-
szereket keresve. A vizuális kultúra tantárgy tanítása so-
rán projektekben gondolkodunk, így jobban elmélyülhe-
tünk egy-egy témában. A tanítás tartalmát áthatja a te-
lepülésre, az emberek közötti kapcsolatokra figyelés. A
tanítási egységek illeszkednek egymáshoz, a megvalósí-
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tás folyamatában pedig új inspirációk születhetnek akár
a gyerekek kérdései vagy ötletei alapján is. Ösztönzõen
hat rájuk ez az elmélyült témakidolgozás, és az, hogy ma-
guk is alakítói lehetnek a programnak. Természetesen
nagy felelõsség egyben, sok gondolkodást, töprengést,
olykor kétkedést igényel.

Az idei tanév elsõ félévében osztályommal négy témát
dolgoztam fel, ezek közül választottam ki egyet bemutatásra.

A téma címe: A lakás, az iskola, a templom szerepe
az emberek életében. Megvalósításának tervezett idõ-
tartama: 12 óra.

Pedagógiai célrendszer: a legegyszerûbb épülettípu-
sok és az emberek kapcsolódó tevékenységeinek megis-
merése a funkció és az építészeti jellegzetességek össze-
függésének tanulmányozásával; a befogadóképességek kö-
zül elsõsorban az értelmezõ képességek, a szimbolizáció,
a jelentésfelismerés és az ábraértelmezés fejlesztése; az
alkotóképességek közül elsõsorban a konstruálás fejleszté-
se, illetve a térábrázolási jártasságok kialakítása.

Résztémák:
1. A lakás és a család
1.1. Lakások régen és ma – rövid bemutatás, beszélge-

tés képek alapján (tanári ppt-s szemléltetés)
1.2. Lakás-otthon: miért és hogyan válik a lakás ott-

honná? A család fontossága és szerepe életünkben, az
összetartozás érzése; „az én otthonom” – tanulói bemu-
tatás elõadással és rajzokkal, saját készítésû fotókkal

1.3. Kis lakóközösség makettjének összeállítása egy-
szerû rajzolt elemekbõl

2. Az iskola és a tanulás-tanítás
2.1. Az iskola bejárása, funkcionális tereinek megbe-

szélése
2.2. Ábrázolórajz készítése egy választott helyiségrõl

(pl. tanterem, tornaterem, ebédlõ, aula), bemutatva az
ott folyó tevékenységet 

2.3. Képek nézegetése – iskolák a világban (tanári ppt)
2.4. Tantermünk berendezésének megfigyelése, a ta-

nulást és a játékot segítõ, díszítõ és pihenést biztosító ele-
mek, színek, hangulat; mit változtatnánk meg? – terve-
zés csoportmunkában

2.5. Iskolaudvar – jobbító szándékú áttervezés cso-
portmunkában

3. A templom
3.1. A templom funkciója (hitélet, lelki elmélyedés),

viselkedési mód a templomokban, az épület külsõ és bel-
sõ vizuális jellemzõi; Sárospatak templomai (képek né-
zegetése, beszélgetés tanári ppt alapján)

3.2. Tanulmányi út: látogatás a sárospataki baziliká-
ba, fotózás

3.3. A látottak felelevenítése az úton készült fotók se-
gítségével, élménykifejezõ rajz készítése a bazilikáról, az
ott átéltekrõl

3.4. Templomtípusú építgetés iskolai építõkockákból

6. a) ábra. Lóciék háza. 6. b) ábra. Lakóközösség épületegyüttes-
ének makettje.

7. a) ábra. A sárospataki bazilika rajza emlékezetbõl. 7. b)–c) ábra.
Templomkarakterû építés építõkockákból.

Mindhárom résztémát fényképek nézegetésével
kezdtük, hiszen a témában a gyerekek még nem sok elõ-
zetes ismeretet szereztek. Szerettem volna nekik meg-
mutatni, hogy az épületek milyen sokfélék, mennyire
érdekesek, hogy megalkotásuk milyen óriási teljesít-
mény az emberiség történetében, és hogy mennyire fon-
tos szerepük van életünkben. Hogyan töltik be funkció-
jukat, hogyan hatnak környezetünkre, milyen viszony
van ember és épület között. Megfigyeltük az épületek
külsõ és belsõ vizuális jegyeit, belsõ elrendezését, részle-
teit. Nagy érdeklõdéssel és figyelemmel nézték a képe-
ket és tanulmányi sétánk során az épületeket. Rengeteg
kérdés fogalmazódott meg bennük a látottakkal kapcso-
latban, és rajzaikban is megjelent sok megfigyelt részlet.
A lakás résztémánál óvatosan kellett bánnom a gyere-
kek otthonukról adott beszámolójával, hiszen itt elõfor-
dulhattak volna lakhatási gondok vagy nagy különbö-
zõségek. Érdekes volt számomra az iskola résztémában,
hogy a gyerekek vágyai, iskolatervei mennyire hasonlí-
tanak az enyémhez, illetve, általában a pedagógusoké-
hoz. (Továbbképzéseken többször kaptuk mi is felada-
tul, hogy mondjuk el, milyen iskolát szeretnénk.) Meg-
fogalmazódott bennük a kényelmes ülõbútorokkal be-
rendezett közösségi tér és osztályterem, az elkülönített
pihenõtér, a zöld környezet igénye. Szívesen gondol-
kodtak együtt, dolgoztak csoportmunkában, nagyon
szerették az építést építõjátékokból és a lakóközösséget
szolgáló makett kialakítását. Mindig örülnek, ha kilé-
pünk tágabb környezetünkbe, érdeklõdéssel figyelték
meg a bazilikát. Remélem, sikerült még jobban felkelte-
ni érdeklõdésüket, s talán még értõbb szemmel figyel-
nek majd otthonukra és a városra. 

Minden témánkat értékeléssel zárjuk. Ilyenkor a gye-
rekek elmondhatják véleményüket, mennyire tartot-
ták érdekesnek, hogy érezték magukat a feladatokban,
tanultak-e újat, mi tetszett legjobban. Akkor vagyok
elégedett, ha még szívesen folytatnák a témát. Ez tör-
tént most is. Az egyik következõ témánk tovább erõsít-
heti a tanultakat, hiszen majd a zempléni környezet
vizuálisan megragadható értékeivel is fogunk foglal-
kozni.

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 pedagógiai progra-
mok elkészítését a Magyar Tudományos Akadémia
Tantárgypedagógiai Kutatási Programja támogatta.
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A) Tájépítés lepedõn

6. Játékötletek a szigetre
Ha már létrehoztuk a szigeteket, szóbeli és írásbeli szö-

vegalkotó játékokat is játszottunk a maguk alkotta táj-
ban.

a) Feliratok, útjelzõ táblák
A csapatok feliratokat készítettek a sziget különbözõ

pontjaihoz. (Pl.: FORRÁS, KANYARGÓS ÖSVÉNY,
SÛRÛ ERDÕ stb.) Ezek a feliratok segítséget adtak a ké-
sõbbi szóbeli és írásbeli fogalmazások elkészítéséhez.

b) Tájleírás – prospektus
Több keretlehetõség is kínálkozott fogalmazás készí-

téséhez:
a) Írjanak a gyerekek egy útikönyvbe illõ szöveget,

amely a Batka-szigetrõl szól.
b) Készítsenek prospektust, amely a Batka-szigetre in-

vitálja a turistákat.

c) Idegenvezetés
Léghajóval érkeznek a turisták a Batka-sziget fölé:
„Kedves Utasaink!
Szeretettel köszöntünk mindenkit a híres …”
Minden csapatnak be kellett mutatnia a maga építet-

te szigetet. Idegenvezetés következett a lehetõ legérde-
kesebb módon.

A sziget fölött lebegõ léghajó meghatározta az elbeszé-
lõ és a hallgató tekintetének irányát. Ez adta a beszámo-
ló, a szóbeli fogalmazás rendezõ elvét.

A korábban megismert szókincs alkalmazását, gyakor-
lását úgy szorgalmaztam, hogy néhány kifejezést (pl. szik-
lahasadék, öböl, roskadozó) a táblára felírtam. Ezeket a
szavakat az idegenvezetõknek be kellett építeniük a szö-
vegükbe.

d) Legek és különlegek
Az elkészült szigetek közös értékeléséhez jó módszer-

nek bizonyult a következõ körkérdés:
– Mondjatok valami különlegesen jól sikerült megoldást az

egyik szigetrõl, amit nem ti építettetek!
Például: 
Ezen a szigeten látszik a legjobban a kacskaringós út.
Ez a sziget a legszínesebb.
Ez a sziget a legvadabb.
Ennek a szigetnek a legmagasabbak a hegyei.
A pozitívumokra fókuszálva megmaradt a jó hangulat

és a további alkotókedv.

e) Oda-vissza – próba-ellenpróba
3-4 mondatos leírást készítettek a gyerekek az egyik

szigetrõl. Odaadták egy társuknak a leírást. Aki megkap-
ta a szöveget, megkereste a szigetet a figyelmes szövegér-
telmezés alapján. 

Nemcsak a szövegértést, hanem a leírás sikerességét is
igazolta, ha gyorsan rábukkantak a leírt szigetre.

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 olvas-
ni, aki spontán tud belsõ képeket létrehozni. A változások, melyek a szerve-
zetünkben zajlanak olvasás közben, elmélyítik az érzelmi azonosulást. Bel-
sõ kép nélkül az olvasás unalmas, érdektelen.” Vekerdy Tamás
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7. Batkák népe

A tájleírás után a könyv a személyleírás gyakorlását is
kínálja számunkra.

A következõ feladatok elvégzése elõtt a gyerekek ki-
kereshették a könyvbõl, hogy mi minden tudható meg a
batkákról. Ezután egészítették ki a hiányos szövegeket.

(A feladatlap letölthetõ formátumban megtalálható
honlapunk Olvasóink küldték gyûjteményében.)

A fabatkák ábrázolását nagy örömmel végezték a gye-
rekek. Faleveleket, lapos kis terméseket, apró magvakat,
ágacskákat applikálhattak a mûvekbe. A kevésbé ügyes
rajzolóknak is sikerélményt adott a vegyes technikájú
ábrázolás.

B) Harag szállt a szívembe
(Érzelmek felidézése, megfogalmazása, megjele-
nítése, tudatosítása)

E feladatsornak a fókuszában a harag áll. Szépirodalmi
szövegek olvasása és elemzése kapcsán felidézzük ma-

gunkban a harag érzését, megkülönböztetjük azt a vele
kapcsolatos cselekvésektõl. Megismerhetjük indulata-
ink mások számára érthetõ és elfogadható kifejezési for-
máit. Ötleteket meríthetünk arra, hogyan szolgálhatja a
mesei helyzet kiterjesztése osztályunk érzelmi nevelését.

1. Kiviharom magam
1. A foglalkozás elején a gyerekek körben ülnek, és egy

plüssfigurát vagy bábot adogatnak körbe. Õ Mérges Mó-
ric. Aki megkapja õt, az Móric „bõrébe bújva” elmondja,
hogy ma miért haragos. („Ma azért vagyok mérges,
mert…”) Így megy körben a báb, amíg mindenki sorra
nem kerül. A gyerekek így kimondhatják, mi bosszantot-
ta fel õket. Ha vicces mondatok is elhangzanak, annál
jobb, egy kis nevetés könnyed hangulatúvá teheti a be-
melegítõ játékot. 

2. A gyerekek csoportokban találjanak ki egy helyzetet,
amirõl azt gondolják, nagyon dühítõ lehet az embernek.
Rövid felkészülés után mutassák be a többieknek. Elõre
egyezzünk meg abban, hogy amikor tapsolunk, akkor egy
pillanatra merevedjenek állóképbe, mintha egy fénykép
készülne róluk. Igyekezzünk e jelenet egy olyan pillanatát
elkapni, amikor valamelyik szereplõ szemmel láthatóan
mérges. A nézõk fogalmazzák meg, milyen jeleit látják a
haragnak. Érdemes jegyzetelnünk, hogy elkészülhessen a
„haraglistánk”. (Látszik, hogy mérges, hiszen…) Készít-
hetünk igazi fényképeket is, aminek nézegetése közben
alaposan megfigyelhetjük a harag külsõ jeleit.

3. A tanulók önálló munkában írjanak egy mondatot
arról, hogyan érzik magukat, amikor dühösek. („Amikor
haragszom, …”) Érdemes a mondatokat kis cédulákra ír-
ni, a késõbbiekben fel lehet ezeket használni más feladat-
hoz. (Azt is megtehetjük, hogy a gyerekek mondataiból
mi gyûjtjük ki a felhasználásra szánt kifejezéseket.) 

4. Adjunk a gyerekeknek egy kis papírdarabot, pl. post
it lapot, és biztassuk õket arra, hogy önállóan színezzék ki
olyanra, amilyennek elképzelik a harag színét. Nem kell
semmilyen formát rajzolni, csak színezés a feladat.

5. Adjunk lehetõséget a diákoknak arra, hogy a harag-
jukat vizuálisan is megjeleníthessék! Biztassuk õket,
hogy az elõzõ feladatban összegyûjtött haragos színeket
használják! Pl. fessék meg a lehetõ legmérgesebb arcot,
jelenítsék meg a harag személyét, tombolását, esetleg
Haragországot.

6. Kérdezzük meg a gyerekeket, elõfordult-e velük,
hogy mások indulatosságától megijedtek! Mi volt szá-
mukra rémisztõ a viselkedésben?

7. Olvassuk fel, hogyan jeleníti meg Lázár Ervin a Száz-
arcú boszorkány dühét: »A Százarcú Boszorkányt azon-
ban nem olyan fából faragták, hogy csak úgy ukmukfukk fut-

A fûben egészen             , zöldes-                élõlények kö-
zeledtek.                nek is nézhette volna õket az ember,
ha nem lett volna vékony            szerû kezük és           .
Pöttynyi,                     szemük ide-oda járt.

A csarnokban                   a fabatkák. Legtöbbjük                 ra
és társaira hasonlított, de nem csak              alakúak vol-
tak közöttük. Néhányan fakéregnek,                 vagy ép-
pen fûcsomónak látszottak az elsõ pillanatban. Közé-
pen, vörös                  épített                 ült a             . Koro-
náját               díszítették, teste             ágra emlékeztetett. 

hangon szólalt meg.
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ni hagyja az áldozatát. Elõször is ki kellett dühöngenie magát,
hát ripsz-ropsz, vihar képében végigszáguldozta az erdõt, tép-
te a fákat, ríkatta a füveket, jól megtépázta szegény Dzsonit
is. ,,A fene ebbe az idõbe!” – mormogta szegény Dzsoni, de
azért csak ment, szedte a lábát, látott õ már ennél kutyább
idõt is. A boszorkány is kiviharta magát: ,,Na, elõ a jobbik
eszemmel” – gondolta magában.«

8. Beszélgessünk arról, hogy az emberekkel is elõfor-
dul, hogy agresszív módon mutatják ki a haragjukat. Mit
cselekszik az illetõ ilyenkor? Jegyezzünk fel cédulákra né-
hány durva cselekedetet! 

9. Magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy a harag termé-
szetes érzés, míg a düh kifejezésére használt bántó szavak
vagy viselkedések durvaságnak számítanak, és nem meg-
engedettek. 

10. Közösen válogassuk szét a harag érzésérõl és a dur-
va viselkedésformákról írt kifejezéseket! Tehetünk közé
általunk írtakat is, hogy a tanulók eldönthessék, érzésrõl
vagy durva cselekedetrõl van-e szó. Tegyünk bele olya-
nokat is, amik a harag kifejezõdései, de nem agresszív
cselekedetek! (csapkodok, dühös arcot vágok, sírok, ösz-
szeráncolom a homlokom, csúnyákat mondok, megve-
rek valakit, ordítozom a tesómmal, beszólok anyának,
csipkedem az arcom)

2. „Haj, de mérges vagyok!” (dühskála)
1. Az osztály megszokott mesélõ helyén meséljük el,

hogyan írta le Lázár Ervin Östör király haragját.
http://mek.oszk.hu/kiallitas/lazar/html/mesek_szegeny_
dzsoni1.htm

(Javasolt kezdés: „Hegyen innen, völgyön túl, völgyön in-
nen, hegyen túl volt egy kerek tó.”

Befejezés: „De az ilyen kétezres, vagyis hogy ezernyolc-
száznyolcvannyolcas haragok fehérholló-ritkák voltak, mert
bölcs ember volt Östör király, hamar elszállt a haragja.”)

2. Idézzük fel, miért tartották jó királynak Östör ki-
rályt? Miért vonult el az emberektõl, amikor felmérgesí-
tették? Mi a gyerekek véleménye errõl a magatartásról?
Megismerkedhetünk A harag rossz tanácsadó közmon-
dással. Meghallgathatjuk a tanulók saját tapasztalatait is
ebben a témában.

3. Lázár Ervin meséje arra utal, a haragnak van mér-
hetõ tulajdonsága. Talán egy skálán is el lehet helyezni.
A harag színeit megjelenítõ kis lapocskáikat csoport-
munkában helyezzék el sorrendben, a dühösség mértéke
szerint. Ha akarják, számokkal is kiegészíthetik a düh-
skálájukat.

4. Ha ezzel elkészültek, ezt a skálát kiegészíthetjük az
„Amikor haragszom” feladatban (1./3.) összegyûjtött ki-
fejezésekkel vagy azokból néhánnyal. (Amikor harag-

szom, forr bennem a düh…, hányingerem van…, úgy ér-
zem, meg tudnék ölni valakit…, csúnyán nézek…, szét
akar robbanni a fejem…) Nagyon látványosan megjele-
níthetõek így a harag fokozatai.

5. Meséljük tovább, mi dühítette fel egyszer különö-
sen Östör királyt! (Innen: „Egyetlenegyszer történt csak
meg, hogy szegény udvari fõszámolnoknak kiszáradt a szája
a sok számolástól.” Idáig: „Igaz, Árnika?”) 

6. A felolvasást követõen beszéljük meg, melyik az a
pont, ahol Östör király végleg elveszíti az uralmat indu-
latai felett. Miért pont ettõl a mondattól „szakadt el a
cérna”? „Ez nem királyi gondolkozás.” Hadd játsszák el a
gyerekek ezt az izgalmas jelenetet!

7. Dönthetünk úgy is, hogy egy állóképet kérünk a
csoportoktól arról a pillanatról, amikor szerintük a leg-
nagyobb a feszültség. A megjelenített „fotók” szereplõi-
nek gondolatát hallhatóvá tehetjük a „gondolatkihúzó”
segítségével. Ez lehet egy papírból kivágott nyíl, vagy bu-
borékforma, esetleg a saját kezünk. Akit megérintünk,
az kimondhatja a szereplõ pillanatnyi gondolatát. Fel is
jegyezhetjük az így kihangosított mondatokat. Adha-
tunk címet is az egyes képeknek. A mondatokat felhasz-
nálhatjuk helyesírás gyakorlására, anyanyelvi tapaszta-
latszerzésre, nyelvtani ismeretek elmélyítésére, fogalma-
zási feladatokhoz. 

8. Ha az elõzõ feladat állóképeit lefényképezzük, a ké-
peket további feladatokhoz is felhasználhatjuk. Például:
A fotókat kinyomtatjuk, és kiosztjuk a csoportok/párok
között. Néhány üres beszéd-, illetve gondolatbuborékot
is adunk a gyerekeknek, akiknek az lesz a feladatuk, hogy
írják ezekre a szereplõk szavait/gondolatait, majd ragasz-
szák a megfelelõ szereplõhöz. Ha egy-egy fényképbõl töb-
bet is készítünk, érdekes tapasztalat lesz összevetni, hogy
ugyanazt a helyzetet miként értelmezik az egyes pá-
rok/csoportok.

9. A fényképes feladat újabb variációja lehet, hogy a
szereplõk beszédét a gyerekek leírják ugyan a buboré-
kokra, de ezeket nem ragasztják föl a képekre, hanem a
fotó mellé teszik. Egy másik párnak/csoportnak kell kita-
lálnia, vajon az egyes buborékok melyik szereplõhöz tar-
toznak.

3. Gondolkodóhely
Östör király visszavonult a tróntermébe, hogy ott

egyedül kidühönghesse magát, anélkül, hogy valamilyen
meggondolatlanságot követne el. Biztassuk a gyerekeket
arra, gondolkozzanak el azon, mit tehetnek annak érde-
kében, hogy meg tudjanak nyugodni. Jegyezzék fel ötle-
teiteket, bevált módszereiteket, majd osszák is meg eze-
ket a többiekkel!

(Sorozatunk folytatódik a Tanító szeptemberi számá-
ban. A szerk.)

Felhasznált források
http://mek.oszk.hu/kiallitas/lazar/html/mesek_szegeny_dzsoni1.htm
(Lezárva: 2018. április 2.)
http://mek.oszk.hu/kiallitas/lazar/html/mesek_szegeny_dzsoni3.htm
(Lezárva: 2018. április 2.)
Éliane Whitehouse – Warwick Pudney: Mint egy vulkán forrok, és
…MINDJÁRT FELROBBANOK! 
Geobook Hungary Kiadó, 2013
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Közeledik a nyár. Sokféle tábor várja a gyerekeket. Írá-
somban egy olyan tábort mutatok be, amely az egész éves
tehetséggondozó munka után gazdagító program-
párként, komplex mûvészeti táborként mûködik.

Kórusban énekelni örömteli dolog. Ide azok jelent-
keznek, akik szeretnek énekelni. Jó a közösség, oldot-
tabb a hangulat a próbákon, mint egy tanórai keretben.
Kórusomban 3–5. osztályos gyerekek énekelnek, próbál-
nak együtt hétrõl hétre. 

„A magyar karének feltétele: legyen egy embercsoport,
amelynek tagjai egymást megbecsülik, társadalmilag egyenlõ-
nek tekintik, ahol senki nem akar a másiknál különb lenni” –
mondja Kodály (1930.).

Akkor szól jól a kórus tehát, ha nemcsak együtt ének-
lõ gyerekek alkotják, hanem igazi közösséggé is formáló-
dik a csapat. Ezért is született meg a kórustábor ötlete.
Mitõl lesz más egy kórustábor? Hogyan tudjuk úgy alakí-
tani a tábor mindennapjait, hogy a gyerekek a próbákat,
feladatokat ne az iskolai munka folytatásaként éljék meg,
hanem élményként? Fontos, hogy olyan zenemûvet ke-
ressünk, amely széles körû feldolgozásra ad lehetõséget.

A feldolgozandó mû
kiválasztása

Az alsós ének-zene oktatás zenehallgatási anyaga ilyen
szempontból is igen gazdag. Mozart Varázsfuvolájától
Muszorgszkij Egy kiállítás képein át Kodály Háry Jánosá-
ig megfelelõ kínálatot ad. Természetesen kereshetünk
más mûvet is a zeneirodalomból. Három tábor témáját
érintem röviden, ebbõl egyet részletesebben is bemuta-
tok.

A feldolgozás menete 
– Kodály: Háry János

Elsõ alkalommal Kodály: Háry János címû daljátéka
kísérte végig az egyhetes tábort. Ezt az idõszakot úgy kel-
lett megszervezni, hogy a szokásos tábori programok –
fürdés, hajózás, sportolás – mellett jusson idõ a dal-, illet-

ve tánctanulásra, a próbákra, a díszletek és jelmezek el-
készítésére. 

A Balaton-parton, közvetlen a part szomszédságában
volt a szálláshelyünk. Területén foci- és kosárpálya, ping-
pongozási lehetõség, kilátó, erdei iskola, étterem. Külön
helyiség állt rendelkezésünkre a kézmûves-foglalkozá-
sokhoz. A próbák is ebben a helyiségben voltak, napköz-
ben bármikor bemehettünk, csak mi használtuk (zárha-
tó volt). Rossz idõ esetén is lehetõséget adott a progra-
mok megvalósítására. Innen ráláttunk a sportpályákra,
így kézmûveskedés közben is figyelemmel kísérhettük a
sportolni vágyókat. A tábor záró elõadását egy nagyobb
teremben mutathattuk be a meghívott szülõknek. 

Napirendünket az alábbi módon terveztük. Délelõtt
daltanulás (kóruspróba), sportfoglalkozás, fürdés. Dél-
után kézmûveskedés, próba, fürdés, majd este díszletké-
szítés. Közben a délelõtt tanult dalok ismétlése. Termé-
szetesen nem erõltetett menetben történtek ezek a prog-
ramok, mindig figyelembe vettük a gyerekek aktuális ál-
lapotát, az idõjárás alakulását. Hûvösebb napokon több
idõt töltöttünk kreatívkodással, drámajátékokkal, pró-
bákkal. Ezzel olyan elõnyhöz jutottunk, hogy amikor is-
mét napsütéses strandidõ lett, megrendezhettük a vízi-
dilit, vagy elmehettünk hajókirándulásra is a Balatonon.
Az estéket vidám játékok, Ki mit tud?, tábortûz töltötték
ki. Zenei akadályversenyt is rendeztünk. A zenei aka-
dályverseny a mû szintetizálására is lehetõséget ad, érde-
mes a hét vége felé betervezni, amikor már több oldalról
megerõsítjük, elmélyítjük a mûrõl az ismereteket.

Dalok és táncok
A záró elõadásra tehát, amelyre meghívtuk a szülõ-

ket is, már a hét elejétõl kezdtünk készülni. Daltanulás-
hoz a Mese muzsikával címû kötetben „Pécsi (2004.
6–51.)” található részletekbõl választottunk énekeket.
Mindennap megtanultunk egy-egy dalt. Ezek a követ-
kezõk: Ó, mely sok hal, Toborzó, Szegény vagyok, Fel-
szántom a császár udvarát, Á-bé-cé-dé nóta. A bécsi ha-
rangjátékot is a gyerekek énekelték két szólamban. Sõt,
a gyászinduló kezdõ dallamát is megtanulták. Késõbb
Örzse dalát szólóban énekelte az õt megszemélyesítõ
kislány, a többi dalt a kórus együtt énekelte. Az „A jó lo-

Oszoli-Pap Márta

Komplex mûvészeti tábor
Egy kórustábor mindennapjai
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vas katonának” kezdetû dalhoz egyszerû tánclépéseket
tanítottunk be a gyerekeknek, mást a fiúknak és mást a
háttérben táncoló lányoknak. Ez a táncmotívum két-
szer is megjelent az elõadásban. Itt az improvizációra
láthattak példát a gyerekek, hogy az ismert táncmotí-
vumokat, lépéseket hogyan rendeltük hozzá az adott
dalokhoz. A zene és a hozzá kapcsolódó mozgás fejlesz-
ti a ritmusérzéket, a koncentráció és koordinációs ké-
pességet, a társas viselkedést. Oldja a gátlásokat, kitel-
jesíti a személyiséget.

Szerepek kiosztása, 
olvasópróba, jelenetek

A szöveg adott volt (Pécsi Géza–Uzsalyné Pécsi Rita:
Mese muzsikával – Kodály Zoltán: Háry János), bár drá-
mapedagógus kollégánk, Papp Zoltán néhol apró változ-
tatásokat végzett rajta, a csoporthoz igazítva azt. A sze-
replõk is ott helyben tudták meg, kinek a bõrébe kell búj-
niuk. Nem volt sok memoriter, a mesélõk felolvashatták
a történetet. A fõszereplõ Háry Jánosnak volt a legtöbb
szövege, de õt egy olyan fiú játszotta, aki igen hamar me-
morizálta a szerepet. A napi próbák során, a jelenetek
megalkotásakor, beállításakor észrevétlenül tanulták
meg a szereplõk a szövegüket. A jeleneteket is közösen
alkották meg a gyerekek a drámapedagógus irányításá-
val. Mindenki hozzátehette ötleteit, javaslatait. Alkotó
módon vettek részt a folyamatban. Megmozgathatták
fantáziájukat, kreativitásuk fejlõdött. 

Fontos megemlíteni az elõkészítõ játékokat is. Ahhoz,
hogy az így létrejött kis közösség aktívan részt tudjon
venni a próbákon, meg tudjanak nyílni egymás elõtt,
merjenek játszani, abban nagy szerepe volt a kollégánk
által naponta tartott rövid kis drámajátékoknak. Ezek
segítségével gyakorolták a gyerekek az önismeretet, ön-
reflexiót, felelõsségtudatot, kritikai képességet, kreativi-
tást és empátiát.

Kézmûveskedés
A kézmûves ötletek is mind a daljáték témájához, il-

letve a zenéhez kapcsolódtak. Ennek irányításában dr.

Feketéné Antal Alice kolléganõnk segített. Így rongyba-
bából elkészült Örzse figurája, a nyaklánc medálján hõre
száradó gyurmából hal volt, melybõl „ó, mely sok terem az
nagy Balatonbaharaha…” Kincstartó zsákocska is készült
hangszermintás dekupázs technikával. Készítettek
hûtõmágnest a Balaton látképével.

Különféle ritmushangszereket is gyártottunk; kislány
formájú fakanálcsörgõt és dobozcsörgõt rizzsel töltve. A
gyerekek szeretnek „zajt kelteni”, ezek a hangszerek ki-
válóan oldják a gátlásokat. Az a gyermek is elkezd éne-
kelni, ha közben csöröghet-zöröghet, aki amúgy nem szí-
vesen énekel közösségben. A manipuláció, tevékeny-
kedtetés összekapcsolódik a zenével. 

A produktumok hazavitele által otthon újra felidéz-
hették a gyerekek a tábor mindennapjait, a próbák vi-
dám pillanatait, az elõadás részleteit.

Díszletek, jelmezek
Míg az osztálytermi felszereltség könnyebb hozzáférést

biztosít az egyes eszközökhöz, egy táborba ezzel szemben
korlátozott mennyiségben tudunk vinni anyagokat, hoz-
závalókat. Leleményesnek kell lennünk, körül kell néz-
ni, mit, honnan tudunk mégis beszerezni a helyszínen. A
díszletekhez a közeli élelmiszerboltból kértünk dobozo-
kat, melyeket jól tudtunk használni az õrbódé szemlélte-
téséhez, emellett kiváló hintó is készült belõle Mária Luj-
za számára. 
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A jelmezeket is az adott készletbõl oldottuk meg. Pél-
dául a piros pólón lévõ egy-egy fehér csíkkal alkottuk
meg Háry katonakabátját. Csomagolópapírból csákók,
papírból és hurkapálcából kardok készültek. Kartonból
oldottuk meg Napóleon kalapját, illetve a császári gyer-
mekek koronáit is. A krepp-papír kiválóan alkalmas dí-
szítésre, masnikat, gallérokat alakítottak belõle a gyere-
kek. Maradék vászonanyagból pedig mutatós császári
palástok lettek. Alapvetõ technikai eszközökkel – olló,
ragasztó, színes papírok stb. – azért elõzetesen készül-
tünk. A tervezés, konstruálás során fejlõdött a gyerme-
kek térlátása, tapasztalatot szereztek a kivitelezésben,
anyaghasználatban. Kipróbáltak különbözõ techniká-
kat. Megtanulták elosztani a feladatokat, az együttmû-
ködést, egymás ötleteinek elfogadását. A mû leírásában
olvasottak alapján a saját fantáziájuk, képzeletük által
alkották meg a helyszíneket.

Zenei akadályverseny
A próbák során egyre jobban megtanulták a szereplõk

a szövegüket, a dalokat, s a tánclépéseket is naponta gya-
korolhatták. Amikor már kezdett összeállni a darab,
egyik délután zenei akadályversennyel mélyíthették el
magukban az ismereteket. Tudjuk, hogy a játszó gyer-
mek a siker érdekében teljes koncentrációra törekszik,
figyel, emlékezik, tevékenykedik. Mindez a tanulás érde-
kében ideális állapotot hoz létre. Ha ekkor új ismerettel
is találkozik, azok beépülnek az emlékezetébe, integráló-
dik a meglévõ ismeretanyagába. Alkalmas ez az állapot
arra is, hogy a korábban szerzett, az emlékezetében õr-
zött ismereteit felidézze, alkalmazza, új összefüggésbe he-
lyezze, s ezzel megerõsítse. Több társsal együttmûködve
a szociális kompetenciájuk is fejlõdik.

A tábor területén található erdei iskola információs
tábláit felhasználva 12 különbözõ feladatot állított össze
Tõkés Erika kolléganõnk. Ezek mindegyike a daljáték-
hoz kapcsolódott. A gyerekek csapatokba rendezõdve
járták végig az állomáshelyeket, ahol érdekes feladatok
várták õket. Volt puzzle a bécsi udvarról, illetve Burkus
országról, zenei totó, igaz-hamis állítások, keresztrejt-
vény, képrejtvény. Ha valamire nem emlékeztek a csa-
patok, a kiinduló állomásra visszatérve utánanézhettek a
hiányzó információnak, majd folytathatták az akadály-
versenyt. Ezek a feladatok mind a gyerekek önálló cse-
lekvéseire, tevékenységükre épültek. Mozgásba hozzák
az érzelem, akarat, cselekvés folyamatait is, különösen
hatékony formái az ismeretek megszilárdításának. Ezál-

tal még jobban rögzülhetett a mû cselekménye, szerep-
lõi, helyszínei.

Az elõadás

Elérkezett a zárónap, az elõadás napja, melyre meg-
hívtuk a szülõket is. A gyerekek is izgatottan várták ezt a
napot, s nemcsak a színdarab miatt. Egy hét alatt a kis
csapat igazi közösséggé kovácsolódott, s az elõadás a szü-
lõk visszajelzései alapján igazán jól sikerült.

Méltó lezárása volt az egy héten át tartó közös munká-
nak.

Mozart: Varázsfuvola

A következõ kórustábor az elõzõ tábor tapasztalataira
épült. Elõre, szerepek szerint kinyomtatott szöveget vit-
tünk. Szintén elõre tudtak készülni megfelelõ jelmezzel,
öltözékkel a szereplõk. A dalokat az Editio Musica gon-
dozásában megjelent Mozart Varázsfuvola címû könyv-
bõl vettük, az alapján tanulták meg a gyerekek. Készítet-
tek szélhárfát, madárkalitkát, varrtak madarat textilbõl.
A mû cselekményét és szereplõinek egymáshoz való kap-
csolódásait csoportmunkában, fürtábrán dolgozták fel a
csapatok. Most is volt zenei akadályverseny és a hagyo-
mányos tábori programok. A záró elõadásra ismét meg-
hívtuk a szülõket.

Zenei akadályverseny Kalitka készítése
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Prokofjev: Péter és a farkas
Harmadik táborunk menete szintén hasonló volt az

elõzõkéhez. Mivel Prokofjev zenés meséjében nincsenek
énekelhetõ dalok, elõzetesen keresni kellett hozzá szö-
vegükben alkalmazkodó dalokat. Ehhez a Pécsi-féle
Énektár, illetve Szabó Helga emelt szintû énekkönyvei
szolgáltak segítségül. 9 dal, népdalok, kétszólamúak, il-
letve kánon színesítették a színdarabot. Egy fuvolista le-
ány pedig zenei aláfestésként, illetve hangszeres kísérõ-
ként gazdagította az elõadást. Mindennap volt énekpró-
ba. A fõszereplõket castingoltuk olvasópróbával. Kivá-
lasztottuk a mesélõket is, így mindenkinek volt rövid sze-
repe, amit napközben, ha volt rá alkalom, gyakorolhat-
tak.

Az énekpróbát mindig kreatívkodás követte. A darab
szereplõit alkották meg a gyerekek a hét során, külön-
bözõ technikákkal. Készítettek macskát pompom tech-
nikával. A csapatban mindössze négy fiú volt, õk tutajt
készítettek. Péter figuráját fakanálbáb technikával ké-
szítették el. A szereplõk közül a kismadár és a farkas fi-
gurája készült el filcbõl, varrással, ragasztással. A hét vé-
ge felé már próbáltuk a zenés darabot, közben a szerep-
lõk kellékeit, jelmezeit állítottuk össze. A díszletek fes-
tése következett és sok-sok próba. Esténként mindig ju-
tott idõ még játékra is és a szokásos tábori programok
sem maradtak el. A hazautazás napján már mindenki iz-
gatottan várta szeretteit, akiknek bemutatták a színda-
rabot. Az elõadás után szüleikkel együtt hazatértek a
gyermekek.

Összegzés
Ezek a táborok sokrétûen mozgatták meg a gyerekek

fantáziáját, kreativitását. Nyaraltak, miközben sokat ta-
nultak. Gazdagodtak élményben, társas kapcsolatokban.

„A mûvészeti oktatás nemcsak a belsõ világot gazdagítja,
fokozza a tanulási, memóriaképességeinket, hanem megtanít
bennünket az együttmûködésre, a kapcsolatépítésre” – mond-
ja Freund Tamás. A bevésõdött információt a tudatosság
szintjére emelni, elõhívni sokkal könnyebb, ha intenzív
érzelmek kapcsolódnak ezekhez. Amikor egy héten ke-
resztül a gyermek olyan, különbözõ mûvészeti/tevékeny-
ségi formákon keresztül kapja az információkat egy adott
témakörben, amelyekben örömét leli, átéli azokat, érzel-
mileg megérinti, ezáltal belsõ világuk gazdagodik.

Írásomban megvalósított példákat, gyakorlatokat mu-
tattam be arra vonatkozóan, hogyan tudjuk az iskolai ke-
reteken kívül az ének-zene oktatáshoz kapcsolódva az
esztétikai-mûvészeti, szociális kompetenciákat fejleszte-
ni élményeken keresztül.

Irodalom
Pécsi Géza–Uzsalyné Pécsi Rita 2004: Mese muzsikával, Kodály Zol-
tán Háry János, Pécs, Kulcs a muzsikához – Deák.
Kis Jenõné (Kenesei Éva) 1994: Alternatív lehetõségek a zenepedagógi-
ában, Budapest, Tárogató. 
Toldi Éva (2007): Por és Istenpor vagyunk. Dunántúli Napló
http://kolozsvaros.ro/2013/05/kreativitasunk-gyilkosairol-beszelt-
freund-tamas-agykutato-kolozsvaron/#sthash.wUS516dO.dpuf
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Még mielõtt az igekötõ tanításával foglalkoznánk, tár-
gyalnunk kell néhány elterjedt igekötõ-használatbeli hi-
bát. Vannak hibák, amelyek annyira elterjedtek, hogy
használatuk kifogásolható volta már föl sem merül. Így a
tanító is ad óhatatlanul rossz nyelvi mintát a tanulók-
nak. Nézzünk néhány gyakori példát erre a jelenségre fõ-
leg a pedagógus tevékenysége, szóhasználata körébõl!

Fõiskolai hallgatókkal (leendõ tanítók) többedszeri
nekifutásra tudtuk csak tisztázni a különbséget például
az akadályoz és a megakadályoz szó között: Az adekvát
adottság hiánya föltétlenül akadályozza, de nem biztos,
hogy megakadályozza adott képesség fejlõdését. „A tanár
a feladat megoldásának föltételeit kiszabja” – írta egy
hallgató a dolgozatban. Nos, a szoknyát kiszabják, a pol-
cot a szekrénybe beszabják, a feladat megoldási feltétele-
it azonban megszabják. „Jobb lett volna, ha a tanító elõbb
letisztázza a fogalmat” – hallottuk egy tanítási gyakorla-
ton. Ám: letisztázni a piszkozatot kell, ti. a próbaképpen
megírt, majd kijavított levelet, fogalmazást, dolgozatot.
A fogalmat „csak” tisztázzuk. 

A hallgatók nem maguk találták ki ezeket a hibákat.
Számtalanszor hallhatjuk például: Ezt a megoldást nem
vállaljuk fel. Az iskola felvállalja a kirándulás megszerve-
zését. Ennél csúfabb szóhasználattal már csak a Patyolat-
ban találkoztunk, ott ugyanis a ruha tisztítását jó néhány
éve bevállalták. Azóta a be- igekötõ nagy „karriert” fu-
tott be, reneszánszát éli: bejósol, bealszik, beájul, bekorlá-
toz, beelõz stb. A divatigekötõk használata elnyomja az
árnyaltabb, tartalmilag odaillõ igekötõket.

Mi a gondunk a felvállal szóval? Induljunk ki abból,
hogy az igekötõnek jelentésmódosító szerepe van. Nem
mindegy, hogy csak megyek, vagy kimegyek, bemegyek,
átmegyek, felmegyek valahová. Nagy különbség van akö-
zött, hogy olvastam, vagy kiolvastam egy könyvet, vagy
elolvasom (a hirdetést), felolvasom (a beszédet), megol-
vasom (a pénzt), ráolvasok (valakire). Észre kell ven-
nünk, hogy nincs jelentésbeli különbség aközött, hogy
egy feladatot vállalok-e vagy pedig felvállalok. A beszélõ
mondanivalója ugyanaz, a fel- tehát fölösleges, nem hor-
doz tartalmi többletet.

Sajnos, nem mondhatjuk el, hogy a vállal helyett a fel-
vállal egyedül állna. Gyakori hibás jelenség ez a nyel-
vünkben: behelyettesít (csak helyettesít), leellenõriz (el-
lenõriz), leutánoz (utánoz), leelõz (elõz), nem kihangsú-
lyoz, „csak” hangsúlyoz (vagy kiemel), nem beazonosít,
„csak” azonosít. Ezekben a szavakban tehát fölösleges az

igekötõ jelenléte. Ám van, ahonnan hiányzik az igekötõ:
Színezz!, Javíts! (ld. elõzõ írásunkat: Tanító, 2018. má-
jus, 7. o.)

Egyre-másra halljuk, hogy megfinanszíroz (a finanszí-
roz helyett), beinvesztál (az invesztál helyett), beintegrál
(az integrál helyett), leredukál (a redukál helyett), lerea-
gál (a reagál helyett), kikorrigál (a korrigál helyett). Ezek-
ben a példákban az a közös, hogy mivel sokan nem isme-
rik pontosan az idegen szó jelentését, ezért kiegészítik az
idegen szót azzal a magyar igekötõvel, amelynek a jelen-
tését azonban már maga az eredeti szó is tartalmazza.
(Már csak e hiba elkerülése végett is helyesebb lenne az
idegen szavak magyar megfelelõjének használata.) 

Meghökkentõ hibákkal is találkozhatunk. Hallhattuk
a hírekben, hogy egyik férfi miniszterünk nem tudott
részt venni a kormányülésen, mert lebetegedett. Ez aztán
hír a javából! Ugyanis a lebetegedés szó népnyelvi jelen-
tése a gyermek világra hozatala, a szülés: A fiatalasszony
lebetegedése húsvétra várható. A menyecske idõnek
elõtte betegedett le. A köznyelvben a lebetegedés szó a
megbetegedés értelemben csak bizalmas viszonyban
használható – a hírekben nem. 

Ahogyan a szavaknak, úgy az igekötõknek is jelenté-
sük van: mást jelent az áll, a megáll és a meg-megáll, mást
a terhelt és a leterhelt. Ezt a jelentést a pontos gondolat-
közléshez ismerni kell. A fölöslegesen, hibásan, felülete-
sen használt igekötõk rongálják „igekötõ-hallásunkat”. 

Ezután térjünk át az igekötõ helyesírásának gyakorlá-
sára! 

Az „egybe, vagy külön” kérdése az igekötõk írását te-
kintve – érthetõ okokból – a tanulók számára az egyik
legtöbb tévedéssel járó helyesírási probléma. A bizonyta-
lanság hátterében bizonyára több tényezõ húzódik meg,
közülük három említhetõ közvetlen nyelvtani kapcsola-
ta miatt. 

Az egyik az, hogy valóban teljes mértékben szokatlan,
hogy egy adott szóelem (morféma) más-más helyet fog-
lalhat el a hozzá tartozó szóhoz viszonyítva. Az igekötõ az
igéjét megelõzheti, de követheti is: Most indultam el, de:
Elindultam – a mondat aktuális tartalmától függõen. 

A másik körülmény, amely nehezítheti az egybeírás
vagy különírás eldöntését, hogy vannak olyan mondata-
ink, amelyekben elsõ látásra nem egyértelmû, hogy me-
lyik igéhez tartozik az igekötõ: meg tudjuk venni, meg szok-
ta öntözni, el fogom készíteni stb., hiszen a közvetlenül utá-
na álló igével is és az igenévvel is használjuk. Ezekben az

Demeter Katalin és Szegfû Mária „A magyart is
tanulni kell…” (5.)
Az igekötõ használata és helyesírása
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esetekben arra kell felhívni a tanulók figyelmét, hogy ér-
telmezzék az adott kifejezést, tudatosítsák, hogy az ige-
kötõ melyik szóhoz tartozik. Az utóbbi évek tapasztalata
azt mutatja, hogy az érettségizettek körében is egyre gya-
koribbak a hibás változatok ebben a típusban (leakartam
adni, megtudtam oldani stb.).

Végül nem hanyagolható el az sem, hogy igekötõink
között több olyan található, amelyek önálló szóként (ha-
tározószóként vagy névutóként) is élnek a nyelvben,
ilyen minõségükben pedig természetesen különírandók:
kapaszkodtak a hegyre fel, hordták a gyümölcsöt be a kamrá-
ba, szaladt a parkon át stb. Látható, hogy a fel, a be, az át és
egy sor más (keresztül, ki, le stb.) igekötõ, határozószó és
névutó is lehet.

Az igekötõk írásmódjának gyorsabb és biztosabb rög-
zítéséhez fontosaknak tartjuk a következõ szemponto-
kat. Mindenekelõtt következetesen és rendszeresen ál-
lapítsák meg a tanulók, hogy a mondat értelmének meg-
felelõen melyik szóhoz kapcsolódik az igekötõ, fõként
akkor, ha nincs egybeírva vele. Hasznosak azok a felada-
tok, amelyek meghatározott mondattani helyzetekben
mutatják meg az igekötõk tipikus helyzetét, ennek meg-
felelõen az írásmódjukat. Például tagadáskor vagy felszó-
lításkor jellemzõen az ige után áll az igekötõ: idejében el-
indultam ! nem indultam el idejében, megvárod a testvé-
redet ! várd meg a testvéredet. Az átalakítások azért
célszerûek, mert világosabban érzékeltetik, hogy ugyan-
azon igekötõs igének változik meg az írásmódja.

Most nézzünk néhány gyakorlatot az igekötõ helyes
írására! Ehhez A csillagszemû juhász címû mese szövegét
vesszük alapul. Ez természetesen azt jelenti, hogy az aláb-
bi gyakorlatok abban az esetben használhatók, ha a me-
se feldolgozásán már túlvagyunk. Az órai munkát a me-
se, illetve a kiválasztott rész szövegének átolvasásával
kezdjük.

1. a) Az igekötõk állományának felidéztetése. 
Gyûjtsétek össze a mond és a tesz igéhez kapcsolható

igekötõket! (Szóbeli munka.) Ne elégedjünk meg a leg-
gyakoribbak említésével, igyekezzünk a ritkábban hasz-
nálatosakat is alkalmazni: például visszamond, áttesz, visz-
szatesz stb.

b) Foglaljátok mondatba a fölmond, majd a lemond,
visszamond, áttesz, kitesz szót! Törekedjünk arra, hogy
adott esetekben minél több jelentésre mondjanak pél-
dát, például: fölmondja a leckét, fölmondták az állását, a
barátságot stb.

2. a) Igekötõs igék keresése. Másoljátok le a tábláza-
tot! A füzetben szánjunk a táblázatnak új kettõs oldalt
(elég a bal oldalit finoman ketté hajtani), így a késõb-
biekben is lehet dolgozni benne. A táblán:

A mese elsõ bekezdésében húzzátok alá az igekötõs
igéket! Legalább egyet írjatok be a megfelelõ oszlopba!
Visszajelzés, értékelés.

2. b) Keressetek rokon értelmû szavakat a megesett ve-
le kifejezésre! (Megtörtént, elõfordult, volt rá példa, akadt
példa stb.)

2. c) Olvassátok el a juhász és a király, valamint a ka-
tona párbeszédét (Azt mondja a király-tól a Megmérgese-
dett a király-ig)! Írjátok be a megfelelõ oszlopba azt a két
igekötõs igét, amelyek azt jelentik, hogy mondta, vála-
szolta! (vágta rá, bökte ki) Visszajelzés, értékelés az adott
szövegrész hangos olvastatásával, az érintett szavak ki-
emelésével.

3. Olvassátok el az 1-es szám melletti bekezdést! 
3. a) Alakítsátok át az igéket tagadóvá (megragadták

! nem ragadták meg)! Elõször csak egy példát írjatok be
a megfelelõ oszlopba! Ellenõrzés. Legalább még egy pél-
dát írjatok! Értékelés. A cél az, hogy a tanulók észreve-
gyék, hogy tagadáskor megváltozik az igekötõ helye. El-
lenõrzés, értékelés, különös tekintettel a válaszváltoza-
tokra.

3. b) Ismét alakítsátok át az eredeti mondatokat! Ez-
úttal úgy, hogy az is szó kerüljön az igekötõ és az ige közé
(megragadták ! meg is ragadták)! Elõször csak egy példát
írjatok be a megfelelõ oszlopba! Ellenõrzés. Legalább még
egy példát írjatok! Értékelés.

4. Olvassátok át a harmadik próbatételnél Az õrök el-
mentek félre kezdetû mondatot! 

4. a) Fogalmazzátok át az olvasott mondatot! Mégpe-
dig úgy, hogy tanácsokat adtok a juhásznak, hogyan jár-
jon túl az õrök eszén! Melyik igemódot használjátok?
(Tegye bele a botját a kútnak a szélébe, stb.) Hogyan vál-
toztak meg az igekötõs igék? Írjatok egy példát a megfe-
lelõ oszlopba! Ellenõrzés, értékelés. Az igekötõ helyének
megbeszélése.

4. b) Az érintett rész olvasása: a harmadik próbatétel
az elejétõl az és holmiját a kútba. végû mondatig. Aláhú-
zással jelöljétek meg azokat a szavakat, amelyekkel azt
fejezi ki az író, hogy a juhász belekerülhet a kútba! Ellen-
õrzés, értékelés az érintett mondatok hangos olvasásá-
val.

5. Keressétek meg a harmadik próbatételnél azt a
mondatot, amelyben a juhász arról gondolkodik, hogy a
kaszakútból már nem tudna kiszabadulni. Állapítsátok
meg, melyik szóhoz tartozik az igekötõ! Ezt az igekötõs
igét írjátok be a megfelelõ rovatba! Értékelés. A szöveg-
ben megtalálható alakot is írjátok be a megfelelõ oszlop-
ba! Értékelés.

6. Foglaljátok mondatba a mese tartalma szerint a
megtudta – meg tudta …, a lefogják – le fogják …
szópárokat! (Pl. A király megtudta, hogy életben maradt
a juhász. A juhász meg tudta szelídíteni a medvét.)

Házi feladat. Másoljátok le a mese utolsó két monda-
tát! Az igekötõs igékkel egészítsétek ki a táblázatot! 

A fenti feladatsor nemcsak szûken az igekötõk helyes-
írását gyakoroltatja, hanem komplex tartalommal:
rokonértelmûség, mondatalkotás, -átalakítás, továbbá
néma, hangos, válogató olvasás, tájékozódás a szöveg-
ben.

Az igekötõ helye
Az ige

elõtt áll
Az ige

után áll
Az ige és az igekötõ
között más szó áll
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Papír ABC
Remélem, hogy mindannyiuknak tetszettek a májusi

lapszám varázsollós feladványai! Mi azóta is sokat hajto-
gatunk, vágunk az osztállyal. Felfedeztem a Pinterest ol-
dalán egy újabb, papírból készíthetõ ABC-t, amelynél
ugyan nem egyetlen egyenes varázsollóvágással hozunk
létre formákat, de szintén maximálisan kihasználhatjuk
a tükrözés, illetve hajtogatás adta lehetõségeket. Mutas-
sunk meg tanítványainknak elõször néhány ötletes betû-
kivágást, majd próbáljanak kivágni õk maguk újabb be-
tûket arra törekedve, hogy azok egyértelmûen felismer-
hetõek legyenek. Jó lehetõség az összmunkára, ha kisebb
csoportok együtt találnak ki, majd – közös tervek alap-
ján – együtt vágnak ki betûket, amelyekbõl szavakat al-
kothatnak, és feladványként megmutathatnak a többi
társaságnak. Különleges ajándék lehet egy ily módon el-
készített egyedi szülinapi kártya!

https://hu.pinterest.com/pin/205617539211710311/

Varázskotta
Tanítóként dolgozom, de a tanítás során gyakran na-

gyon jól jön matematika–ének szakos tanári végzettsé-
gem is, fõként tantárgy-koncentráció esetén. Sokan el-
csodálkoznak, hogy micsoda egy párosítás ez, de én min-
dig megnyugtatok mindenkit, hogy ez a két terület nem-
hogy üti, sõt nagyon is segíti egymást. „A zene és a mate-
matika kapcsolata rendkívül érdekes és izgalmas kérdés. A
matematika az emberi tudás legkifinomultabb, a tökéletest
leginkább megközelítõ, abszolút igazságainak lenyomata – a
zene pedig a humán értékek közlésének legkifinomultabb, a
tökéletest leginkább megközelítõ formája. Mindkettõ egy sa-
játos, univerzális nyelv, melyet anyanyelvi hovatartozástól
függetlenül értünk. Sokunkban felmerült már, hogy vajon mi
a kapcsolat köztük, hogyan lehetne megtalálni a közös gyöke-
reket? Nos, ez a kérdés nemcsak az átlagembereket, hanem
az emberiség legnagyobb koponyáit is foglalkoztatta a törté-
nelem folyamán. Sok nagy matematikus próbálkozott meg a
zene és a matematika közötti kapcsolat tisztázásával, mások
viszont egyszerûen csak szenvedélyesen rajongtak érte, és az
isteni közlés formájának tekintették. Valamiféle különös ro-
konságra utal az a megfigyelés, hogy a zene és a matematika
az a két terület, ahol a kiemelkedõ tehetség – néhány egészen
ritka kivételtõl eltekintve – vagy egészen ifjú gyermekkorban
jelentkezik, vagy soha. A szorgalom természetesen elenged-
hetetlen mindkét terület eredményes mûveléséhez, de pusztán
szorgalommal komoly eredményt nem lehet elérni.” Az aláb-
bi linket beütve több nagy, zenével szoros kapcsolatban
álló tudóssal ismerkedhetnek meg a matematika terüle-
térõl: többek között Leonhard Euler, Carl Friedrich Ga-
uss, Bolyai Farkas; Bolyai János és Fejér Lipót életének
fontos mozzanatairól és zenéhez fûzõdõ viszonyáról tud-

hatnak meg érdekességeket. http://mem-
bers.iif.hu/ visontay/ponticulus/rova-
tok/hidverok/ mat_fiz_kem_zene.html
(Matematikusok és a zene)

Olykor szinte magától adódik a matematika és a zene
összekapcsolása a tanulás során. Amikor harmadikos

„Meg kell tanítani a gyerekeknek azt, hogy önmagáért élvezzék a tanulást, ne
csak azért, hogy jó jegyeket kapjanak. Azok a gyerekek, aki élvezik a kihívá-
sok legyõzését, felnõtt életükben is keresni fogják a kihívást jelentõ helyzete-
ket. Nagyobb valószínûséggel ragadnak meg új lehetõségeket, keresnek új
módszereket, dolgoznak olyan feladatokon, amelyeknek nincs egyértelmû
megoldása, és ösztönöznek másokat arra, hogy nehéz problémákon dolgoz-
zanak.” Csíkszentmihályi Mihály

F A R K A S H Á Z I  C S I L L A

Órakezdõ ötletek
matematikából (16.)J Á T É K

M
A
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K
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osztályommal elérkeztünk a matematika tananyagban a
törtekhez, nemcsak a már ismert és használt, hétköznapi
életbõl vett példákkal vezettük be a témát, hanem az
énekórán tanultakra is tudtunk hivatkozni. Több dalban
is találkoztunk már bonyolultabb ritmusokkal, az egész
hangtól a fél-, a negyed-, a nyolcadhangokon át eljutot-
tunk már a tizenhatodokig is, bár ez utóbbi nem követel-
mény a zenei írás-olvasás terén alsó tagozaton. A zeneis-
kolások viszont büszkén újságolták, hogy õk már isme-
rik, és mivel a tankönyvben a többiek is látták a lejegyzé-
sét, sokan érdeklõdtek, hogy milyen ritmus ez? Olyan
mélységig magyaráztam el, ameddig kíváncsiak voltak
rá. Már korábban is használtuk a ritmustortát: teljes kör-
rel ábrázoltuk az egész hang értékét: tá-á-á-á ( ), a fél
a félkottát jelenti, a tá-á-t ( ); a negyed a tá-t ( ); a
nyolcad a ti-t ( ); a tizenhatod pedig a ti felét, újabban
ri-nek nevezve ( ). Gyerekkoromban még úgy tanul-
tam, hogy ezt a kottát így olvassuk ki: tiritiri. A
manapság használt riririri korrektebb, hisz a tiritiri-n iga-
zából -t kellene értenünk, ami teljesen mást je-
lent, két nyolcad helyett három nyolcad értékû, és egyál-
talán nem egyenletes hangzású. 

Már korábban is rajzoltunk két-, három- és négyne-
gyedes ritmusvonatokat az énekfüzetbe, ahol a mozdony
ablakában tüntettük fel az ütemmutatót. Abban, hogy
milyen ritmusokat vihetnek a kocsik, sokaknak segített
az alábbi szemléletes ábra is. Színtiszta matek! A ritmus-
értékeket olykor megfelelõ hosszúságú szünetekkel vál-
tottuk fel, változatos ritmussorokat kaptunk, élvezet volt
hallgatni, mikor egymásnak eltapsolták a gyerekek a sa-
ját verziójukat. A ritmusértékek alá szolmizációs hango-
kat írhattak, így kis saját komponálású dalocskák is szü-
lettek.

Vicces formáját választottuk a gyakorlásnak, amikor
az ételek, italok nevét ritmizáltuk. Játszottunk is a rit-
musértékekkel, Óriásország részére kétszereztük õket,
pl. jonatán alma: ririti-titi helyett titi-tá tá-tá. A gyere-

kek már képesek megtalálni a képek ritmuspárját is, dif-
ferenciáltan kapnak csoportonként egy, kettõ vagy há-
rom párosítandó sort. (Megjegyzés: az eredeti képen az
egyetlen háromnegyedes ütemet átírtuk a többihez ha-
sonlóan kétnegyedesre, itt már a javított változat látha-
tó. Érdekes, hogy az angol változatban is van egy ugyan-
ilyen kakukktojás!) Ha azonos hosszúságú szakaszokkal
jelöljük a kétnegyedes ütemeket, jól szemléltethetõk raj-
tuk a ritmus változatai. 

https://twicsy.com/i/wEWuyn

A faragószék nótájában, amit legutóbb tanultunk ének-
órán, többször is énekeltünk (és tudatosítottunk) tizen-
hatodokat, tehát megint becsentük az énekóránkra egy
kis matekot. Továbbfejlesztettem egy interneten fellel-

hetõ (https://sites.google.com/site/carols-
mathpage/) törteket szemléltetõ játékos la-
pozgatót: a tört értékekhez, az adott terüle-
tekhez ritmust rendeltem hozzá, megvál-
toztattam a kis négyzetek beosztását és a ti-

zenkettedek helyett tizenhatodokat szerkesztettem. A
fényképen is látható játéknak még nem találtunk igazi
nevet, talán a varázskotta lesz a nyerõ az ötletelések kö-
zül (varázsütem, varázs négyes, varázs egész, ritmus
magic, varázstört, matekos kotta, törtes kotta, törtes la-
pozgató…). 

A lapok különbözõ sorrendben történõ egymásra haj-
togatásával remekül kialakítható és könnyen leolvasha-
tó a négynegyedes ütemek sok-sok változata. Ha csak
kétnegyedes ütemeket szeretnénk magunknak, akkor
egy sort használunk a kettõ helyett, ennyire egyszerû. A
gyerekek kézmûves órán egyénileg elkészítették a saját
játékukat, választhattak maguknak színt, mindenki
ügyesen, egyre céltudatosabban és gyorsabban tudja
használni. 
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Az elkésztés menete:

1. Vágjuk ki a nagy négyzetet az A/4-es lapból!
2. Függõlegesen hajtsuk félbe a lapot oly módon, hogy

a nyomtatott oldal legyen kívül!
3. Óvatosan vágjuk ki a belsõ négyzetet, amin a két

félkotta szerepel!
4. Élezzük le minden négyzet szélét! (jelölõhajtások)
5. Az a1-a2; a3-a4; b1-b2; b3-b4 négyzetei között úgy

hajtsuk be a lapot, hogy az minden esetben háztetõt for-
mázzon!

6. Ragasszuk össze a párokat megfelelõ sorrendben:
elõször az a1- a2-t , és az a3 -a4-et, majd ugyanígy a b1-
b2-t , és a b3 -b4-et a fehér oldalukat összeillesztve!

7. Az összeállított játék hátsó, fehér oldalára ragasszuk
fel az elõzõleg kivágott középsõ nagy négyzetet a két
félkottával!

Lehet tervezni és szerkeszteni más ritmusokat is, pl. a
riririri helyett szerepelhet a mintán ririti vagy tiriri; a táá
helyett lehet titi-tá, sõt jöhetnek variációként néhol a
különbözõ hosszúságú szünetek is, leginkább a nagyobb
ritmusértékeknél. A törtek esetében is lehet változtatni
a felosztáson, pl. a négy tizenhatod helyett lehet egy nyol-
cad és két tizenhatod. Érdemes használni a gyerekek kre-
ativitását a különbözõ játékok elkészítésénél. Minél töb-
bet játszanak ezzel az eszközzel, annál rutinosabban mo-
zognak a törtek világában, és ami fontos, kézzel fogható
tapasztalatokból jutnak elméleti megfogalmazásig, ösz-
szefoglalásig. 

A játék mind matematikai, mind zenei differenciálás-
ra kiválóan alkalmas. Eddig mi kipróbáltuk már úgy, hogy
valaki felírt a táblára egy négynegyedes ritmust, azt kel-
lett megkeresni és beállítani a játékon, majd mindannyi-
an eltapsoltuk együtt. Nehezítés, ha a ritmust nem írjuk
fel, hanem csak ritmusnévvel együtt tapsoljuk, még ne-
hezebb, ha csak tapsoljuk. Ezzel a három fokozattal segít-
hetjük a különbözõ szinten álló gyerekeket: a nehéztõl a
legkönnyebbig háromszor szerepel ugyanaz a ritmus, elõ-
ször csak magában hangoztatva, majd ritmusnévvel
együtt, végül a táblára felírva. Elõbb-utóbb mindenki si-
kert ér el! 

Ugyanezt a keresõjátékot játszhatjuk a törtek összeg-
ként való felírásával, amikor ezt kell hajtogatással meg-
keresni. A végére mindig odaírtuk, hogy =1, minél több-

ször tudatosítsuk, hogy ez egy egész. Kódolhatunk is, az
elhangzott ritmus megtalálása után törtként írjuk fel a
négynegyedet, azaz egy egészet. Fordítva is megpróbál-
hatjuk, a törtek felírását váltsa fel a ritmus lejegyzése! 

A Barátom a tört készlettel vagy saját kivágású tor-
tás/pizzás/órás törtekkel is érdekes tapasztalat kirakni egy-
egy változatos ritmusértékeket tartalmazó ütemet. Arra
szoktunk törekedni, hogy felülrõl, ha az óra számlapjá-
nak beosztását tekintjük, a tizenkettes helyétõl indul-
junk a hangoztatásnál. 

Ismét elõkerült a színesrúd-készletünk, ami már oly
sokszor és sok területen segítségünkre volt. A 16-os rúd
soronként azonos méretû testekkel való szõnyegezésével
szintén modellt alkottunk a ritmusainkhoz. A kis fehér
kocka tizenhatodot ér, a rózsaszín rúd nyolcadot, a piros
negyedet, a bordó felet, ha a hosszú barna rúd egy egé-
szet. Oda-vissza mehet a fordítás, rakjuk ki színes rúddal
az adott ritmust, vagy egy 16-os elemmel azonos hosszú-
ságú kirakott rúdsort váltsunk át ritmusnyelvre. A hagyo-
mányos színezésû készleteknél megfigyelhetõ, hogy szín-
harmóniában vannak egymással a kettõ többszörösei (ró-
zsaszín, piros, bordó, sötétbarna), ugyanígy a három
többszörösei is (világoskék, lila, sötétkék), de sajnos ma-
napság némelyik gyártó egyáltalán nem fordít figyelmet
az eredeti színskála alkalmazására. Ki fogjuk próbálni a
tapintással történõ tört/ritmus felismerését is, itt majd
nem lesz jelentõsége a színeknek! 
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Ha szeretnénk tudatosítani az ütem elsõ megszólaló
hangjának súlyát, órakezdõ játékként vagy két feladat
közötti átvezetésként álljunk körbe, és soroljuk a számo-
kat egytõl négyig többször ismételve: 1-2-3-4. A bemele-
gítés után az egyre rendre mindig tapsoljuk, újabb lehe-
tõség a dobbantás, majd a dobbantás és taps együtt az
ütem egyre. Nehezebb, ha úgy megy körbe a szám, hogy
mindenki csak egyet mond, de ugyanúgy figyelünk az
ütemkezdõ hangsúlyra. Viszont nem minden zenemû-
ben van elöl a súly, próbáljuk ki a többi változatot is: 1 –
2 – 3 – 4; 1 – 2 – 3 – 4; 1 – 2 – 3 – 4; 1 – 2 – 3 – 4; 1 – 2 –
3 – 4; 1 – 2 – 3 –4; 1 – 2 – 3 – 4. A megjelölt hangok elõ-
ször csak hangosabbak, majd jöhet a taps, a dobbantás,
végül a kettõ együtt. Ha mindezt körbejárással, egyenle-

tes lépegetéssel is meg tudjuk csinálni, az fantasztikus!
Figyelem és koncentráció a maximumon! 

Törtes társasjáték
Eleinte egységtörtekkel játszunk, majd nagyobb szám-

lálójú törtekkel, áltörtekkel (egy egésznél nem kisebb ér-
tékû törtekkel), vegyes számmal/törttel (egy egész szám-
ként és egy 1 egésznél kisebb törtként felírt számmal, pl.
21–3), felsõ tagozaton pedig akár százalékkal kifejezett ér-
tékekkel is. Két játékos játszik egyszerre. A startról elin-
dítunk egy bábut, az óramutató járásával egyezõ irányban
haladunk a játéktáblán, a soron következõ játékos dob
egy dobókockával, rálép az adott mezõre, és aki elõbb rá
tudja tenni a korongját a saját térfelén a helyes mezõre,
megnyerte a kört, jöhet a következõ dobás. Aki a dobások
során pont a start mezõbe juttatja a bábut, tetszõlegesen
letehet magának egy korongot. Cél, hogy minél elõbb ki-
alakuljon egy hármas sor vízszintesen, függõlegesen vagy
átlóban. Véleményem szerint izgalmasabb a játék, ha kö-
zépen egy közös területen lehet mezõket foglalni, és aki
gyorsabb, azé a találat. Lehet kitalálni egyedi szabályokat. 

https://www.pinterest.ie/
pin/367254544599982636/

Tangram törtekkel
és hangjegyekkel

Hiába, rááll a szemem, a Tangram is alkalmas az egy
egész felosztásának szemléltetésére! Segíthet az eligazo-
dásban az azonos területû lapok azonos színnel való meg-
jelölése. Én elõször átdarabolással és lefedéssel egyértel-
mûvé szoktam tenni, hogy bizonyos alakzatok miért azo-
nos nagyságúak. Alkossunk megadott elemekbõl (rit-
musokból, törtrészekbõl) változatos formákat, majd ol-
vassuk le õket! Kreatív feladat! 

Két Tangram egy pár, két idézet is egy pár: „A matema-
tika legalább annyira mûvészet, mint tudomány.” Norbert
Wiener (matematikus). „A zene legalább annyira tudo-
mány, mint mûvészet.” Pierre Boulez (zenész)

Kellemes vakációt, tartalmas, élményekkel teli nyarat
kívánok mindenkinek!
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Bevezetõ gondolatok
Az Országos Kompetenciamérés (OKM) eredménye-

ibõl az iskolák igazgatói egyre több következtetést le tud-
nak vonni, és oktatásszervezési döntéseikhez alapul ve-
szik azt. Biztató az a tendencia is, hogy a tanítók, tanárok
a tanulói jelentésekben elérhetõ pontszámokat és
megoldottsági szinteket, sõt, az egyes tanulónak problé-
mát okozó feladatokat figyelemmel kísérik a tanulók fej-
lesztése során. Jelentõs az iskoláktól a Pedagógiai Okta-
tási Központokhoz érkezõ igény a mérési rendszerek ki-
alakításához, az adatok értelmezéséhez és felhasználásá-
hoz szükséges szakmai szolgáltatások iránt. Cikkemben
egy helyi, elsõ osztályosokra irányuló mérés tanulságait
mutatom be azoknak, akik nem mérésügyi szakértõk, de
szeretnek hosszabb idõtávban is gondolkodni, összefüg-
géseket keresni-kutatni. Elég hozzá az excel táblázat egy-
szerû alkalmazásainak ismerete, és ha van az ismeretsé-
gében SPSS-sel (statisztikai szoftver) is boldoguló kollé-
ga, az csak egzaktabbá teszi a megállapításokat. A méré-
si módszer is fontos tényezõ, de az elsõ, hogy jó kérdése-
ket tegyünk fel.

I. Problémafelvetés, 
a kutatás célja

Általános iskolánk mérési rendszerének része, hogy
az elsõ osztályt kezdõ gyermekekkel képességeiket fel-
tárni segítõ tesztet íratunk 2001 óta, ugyanazzal a fel-
adatsorral, papíralapon. A 9 feladat a következõ képes-
ségekre irányul: azonosság felismerése, vizuális differen-
ciálás, forma reprodukálása, mennyiség felismerése, sík-
idomok, viszonyszavak, irányok ismerete, összetett gon-
dolkodás, általános tájékozottság, figyelemkoncentrá-
ció, gondolkodási képesség. A feladatokat az alsó tago-
zatos munkaközösség tagjai két gyógypedagógusunk se-
gítségével válogatták össze képességek megállapításá-
hoz elérhetõ feladatgyûjteményekbõl. Tizenhat éve kö-
vetjük a gyermekeknek az elsõ osztályban bekövetke-
zett fejlõdését, és számszerû, százalékos adattal jellemez-

zük az elsõ évfolyam végén, a kimeneti és a bemeneti
mérésen elért eredmény különbségével. Nemcsak egyé-
nenként, hanem az osztályok szintjén is vizsgáljuk a tel-
jesítményeket. Most a 6. osztályos OKM-ered-
ményekkel való összefüggést (korrelációt) is vizsgáltuk,
korábban ezt nem tettük.

2017 júniusában a 7. évfolyamos tanulókkal megírat-
tuk a Szegedi Tudományegyetem által, az induktív gon-
dolkodási képességek feltárására fejlesztett tesztet. Ered-
ményeinek elemzésekor kíváncsiak voltunk arra is, hogy
az iskolai 7 év során milyen eltéréseket tudunk kimutat-
ni a tanulók fejlõdésében. Mivel összesen 51 tanuló ese-
tében állt rendelkezésünkre mind az induktív, mind az
elsõs bemeneti tesztnek az eredménye, ezért ezen a kis
elemszámú mintán tudjuk következtetéseinket levonni.

Az iskolának a társadalmi mobilizációban betöltött
szerepébõl következik, hogy megváltoztatja a gyermekek
meglévõ képességeit. Ennek eredménye nemcsak a ké-
pességek fejlõdésében, hanem ennek eltérõ mértékében
is meglátszik. 29 tanuló mintáján azt is megvizsgáltuk,
hogy egymáshoz képest hogyan változott az évfolyamon
belül a tesztekkel mért teljesítményük.

Kérdéseink a következõk voltak.
1. Milyen mértékû az összefüggés a 6. osztályban az or-

szágos kompetenciamérésen szerzett képességpontok és
az elsõs bemeneti eredmények között?

2. Milyen mértékben függ össze az induktív gondolko-
dásuk az elsõs bemeneti teszten elért eredményekkel? 

3. Milyen mértékben változott a gyermekek sorrendje
az elsõosztályos bemeneti méréstõl az induktív teszt fel-
vételéig?

II. A minta bemutatása
Alapsokaság: iskolánkban elsõ évfolyamot

2009–2012. években kezdett tanulók. Õk a 6. osztály vé-
gi országos kompetenciamérést 2014–2017. években ír-
ták. Közülük került ki a vizsgált minta. Azok a tanulók,
akiknek mind az elsõs bemeneti mérés, mind a 6-os OKM

Nagy-Czirok Lászlóné Amit az elsõs bemeneti
mérésekbõl kiolvastunk
Méréseken alapuló tervezés, 
bemenetei mérés, eltérés az átlagtól
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eredménye (matematika és szövegértés) rendelkezé-
sünkre áll. 98 ilyen adatsort tudtam elemezni.

III. Az empirikus kutatás
eredményei

1. Korreláció az OKM 6-os és az elsõs bemeneti
eredmények között (98 tanuló)

Az elsõsök bementeti mérése és a 6. osztályos mate-
matika felmérés eredménye között gyenge-közepes (0,4
a határérték) korreláció mutatkozik (r=0,400 p<0,01).

Az elsõsök bementeti mérése és a 6. osztályos szöveg-
értés felmérés eredménye között közepes korreláció mu-
tatkozik (r=0,494 p<0,01).

OKM 6. osztály matematika: 0,40 (gyenge, közepes
korreláció)

OKM 6. osztály szövegértés 0,49 (közepes korrelá-
ció)

Azt is megnéztük, ki milyen mértékben (hány %-kal)
tér el az átlagtól: az elsõs bemeneti méréskor is, valamint
az OKM 6. osztályos mérésben is mind a matematika,
mind a szövegértés pontszámát tekintve. Arra voltunk
kíváncsiak, hogy ezek az eltérések vajon milyen össze-
függést mutatnak az elsõs bemeneti mérés során tapasz-
talt, átlagtól való eltéréssel.

OKM 6. osztály matematika eltérés az átlagtól: 0,47
(közepes, pozitív korreláció)

OKM 6. osztály szövegértés eltérés az átlagtól: 0,77
(magas, markáns korreláció)

Lényegesen erõsebb a korreláció az átlagtól való elté-
rések között, mint az OKM és a bemeneti eredmények
között. Tehát az elsõs pontszámok kevésbé jelzik elõre
azt, hogy a kritériumokat hogyan fogja teljesíteni 6-ban a
gyermek, mint azt, hogy társaihoz képest, normatív mó-
don hogy teljesít.

Hogy errõl többet megtudjunk, a bemeneti mérés át-
laga (m=48,06) alapján létrehoztunk két csoportot: át-
lag alatt teljesítõk (54 tanuló) és átlag felettiek (44 ta-
nuló). A csoportok tekinthetõk független változónak,
melyek „függvényében” vizsgáljuk a különbségek alaku-
lását és jelentõségét, azaz szignifikanciáját. A két cso-
port szignifikánsan elkülönül a 6. osztályos matematika
eredményeiket tekintve [t(98)=2,859; p<0,01], és a 6.
osztályos szövegértés eredményeiket tekintve
[t(98)=3,411; p<0,001] egyaránt. Tehát a bemeneti
mérésen átlag feletti teljesítményt nyújtó csoport a 6.
osztályos mérés során szignifikánsan magasabb pontszá-
mot ért el mindkét kompetencia területen; szövegértés-
bõl még erõsebben.

Korlátainkkal szembesítenek minket ezek az adatok.
Ha reálisan ítéljük meg, honnan hova juttathatunk el
egy tanulót, tanulócsoportot, akkor önmagukhoz képest
nagyobb mértékû fejlõdést érhetünk el. Az egyéni köve-
telmények és célmeghatározás mellett az alkalmazott
módszerek differenciálására is szükség lehet. Jelenleg al-
kalmazott tanítási módszereinkkel segíthetjük a tanulók
önmagukhoz mért fejlõdését, de hosszú távon egyelõre
nem sikerül közelíteni egymáshoz a bemeneti mérésen
gyengébben és jobban teljesítõk eredményét.

2. Induktív gondolkodás összefüggése az elsõs be-
meneti teszten elért eredményekkel 

Adatokat vettünk fel induktív teszttel is, mert – az
MTA–SZTE Képességfejlõdés Kutatócsoporttól tudjuk
– az induktív gondolkodás szoros kapcsolatban áll az in-
telligenciával, a problémamegoldással, a tanulási poten-
ciállal, a kritikai gondolkodással, a fogalmak fejlõdésé-
vel, a tudás alkalmazásával. A mintába tartozó tanulók
közül voltak 51-en, akik induktívgondolkodás-képessé-
geket mérõ tesztet töltöttek 2017 júniusában. Õk akkor
még iskolánk tanulói voltak 7., illetve 8. évfolyamon. Az
induktív teszten elért eredmények és az elsõs bemeneti
eredmények között magas/markáns korreláció mutatko-
zott (r=0,67 p<0,01. )

3. Sorrend változása az elsõ osztályos bemeneti mé-
réstõl az induktív teszt felvételéig

Normatív módon, egymáshoz képest elért eredménye-
ket vizsgáltunk mélyebben egy évfolyamon. A neveket
az elért pontszámok szerint növekvõ sorba rendeztük,
majd harmadokra bontottuk. 10-10 tanuló szerepelt a
legalacsonyabb, illetve a legmagasabb pontszámot el-
érõk harmadában. Közülük 7-7 a hetedik osztály végére
is ugyanabban a harmadban maradt. Ami igazán megle-
pett minket: az elsõs bemeneti mérésen a 29., a 28. és a
27. gyermek a 7. év végi induktív teszt pontszáma szerint
is a 29., a 28. és a 27. volt. Mindhárman részesültek a sa-
játos nevelési igényûeknek járó, gyógypedagógus által
végzett és irányított fejlesztésben, önmagukhoz képest
fejlõdtek, de az évfolyamon belül nem értek utol senkit.

Egy olyan gyermeket találtunk, aki az alsó harmadból
a 7. osztály végére a felsõbe került. Õ is fejlesztõ foglalko-
zásokon vett részt az elsõ két évfolyamon. Az elsõs kime-
neti méréskor már látszott a fejlõdése. Az azonos har-
madban vizsgálva a hozzáadott értékeket azt állapítot-
tuk meg, hogy azok jól jelezték elõre a változást, ami a 7.
év végéig bekövetkezett. (Azért azonos harmadokban,
mert nem lehetséges a magas bemeneti pontok esetében
annyi növekedés, mint alacsonyabb pontszámoknál.)

IV. Összegzés
Meggyõzõ válaszokhoz jutottunk az elsõs bemeneti, a

6-os OKM és az induktív gondolkodáshoz szükséges ké-
pességek mérési adataiból. A bemeneti értékek elõre
jelzik, hogy mire tudunk építeni, honnan indulunk, és
segíthetnek reális fejlesztési tervet készíteni. Ugyanak-
kor további gondolkodásra ad okot a kérdés: vajon az 1.
évfolyamban történteknek van-e hatása a gyermek
hosszú távú fejlõdésére, s ha igen, akkor milyen mérté-
kû? Vagy lehetséges, hogy az ekkor mért eredmények
csupán megmutatják, elõrevetítik azt, ami más hatások
miatt szükségszerûen bekövetkezik? Ha nemcsak jelzik
a késõbb várható eredményeket, hanem okozzák is, ak-
kor különösen jelentõs mindaz, ami az elsõ osztályban
történik.

Azt mindenesetre eredménynek tekinthetjük, hogy a
bemeneti mérésen elért 29,79% a tanév végére 72,21-ra
nõtt, s hogy a szórás, ami kezdetben 14,36 volt, a kime-
neti mérésen 13,01-ra mérséklõdött.
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Tisztelt Professzor Urak, Hölgyek, Pedagógustársak!

Április 6-án, pénteken néhány kollégámmal együtt
részt vettünk az önök vendégeiként Nagykõrösön a „Kis-
gyermeknevelés a XXI. században” címû konferencián,
ahol tartalmas elõadásokat hallgathattunk meg, tenni
akaró, szakmájukat szeretõ emberektõl. Színvonalas
vendéglátásban volt részünk, jólesett lelkes szakmai kö-
zegben lenni, kicsit kiemelkedni a mindennapok sopán-
kodásaiból. Örömmel vettem a fõiskolai hallgatók éne-
keit, a bölcsõdei jó gyakorlatokat, szívmelengetõ volt
látni a fényképeken a mosolygó, játszó kisgyerekeket. 

Mégis, az elõadásokat hallgatva megfogalmazódtak
bennem olyan gondolatok is, amiket fontosnak tartok
megosztani önökkel.

Jómagam óvónõ vagyok már sok éve. A fõiskolát
1988-ban végeztem el. Akkoriban még frontális foglal-
kozásokat tartottunk heti rend szerint; minden étkezés
és mosdóztatás közösen zajlott. A gyerekek felé azonos
elvárásokat fogalmaztunk meg, egyéni képességfejlesz-
tésrõl nemigen esett szó. Ez volt az akkori nevelési trend.
Emlékszem egy bemutató foglalkozásra – Hóvirág festése
két színnel – ahol az óvónõ az egyszerre minden asztalnál

festéshez leültetett gyerekeknek felmutatott egy minta-
festményt, és elmondta, hogy „Az lesz az ügyes, aki a hóvi-
rágjának egy hosszú, vékony zöld vonallal festi meg a szá-
rát…”, és így tovább, és meg is mutatta a képen a megfe-
lelõ ecsetvonásokat és a festés sorrendjét. Majd amikor a
gyerekek hozzákezdtek a munkához, akkor körbejárt a
csoportban és korrigált: „Milyen jól megfigyelted a hosszú
szárát! Nézd csak, a levele is milyen hosszúkás, azt is így húzd
meg az ecsettel!”. „Nagyon ügyesen megszámláltad, hogy 3
szirma van.” stb. Benne volt ebben a foglalkozásban is
minden, ami kell: pozitív megerõsítések, mintaadás a he-
lyes eszközhasználatra és a szabatos beszédre, névutók,
fogalmak használata, számfogalom, színfogalom fejlesz-
tése, egyebek, de kissé személytelen volt.

A fõiskola elvégzése után gyesen voltam, és néhány
évig más területen dolgoztam, mielõtt visszakerültem
volna az óvónõi pályára. Ez alatt az idõ alatt nagy átala-
kulás zajlott le, és amikor újra dolgozni kezdtem, nagy
örömömre már egy sokkal családiasabb légkörben talál-
tam magam az óvodában. Már reggel, érkezéskor ábrá-
zolásfoglalkozással fogadtuk a gyerekeket, a hét több
napján keresztül, figyelembe véve az aktuális érdeklõdé-
süket. Nem kellett többé vezényszóra megfogniuk az
ecsetet és úgy kezdeni neki a munkának. Komplex fog-

Rábl Gabriella

Rábl Gabriella ismét olyan témában osztja meg velünk gondolatait, mely nemcsak szakmán be-
lül, hanem azon túl is mindannyiunkat érint. Bárcsak minél többen követnék példáját, s köz-
kinccsé tennék gondolataikat, tapasztalataikat! Rendíthetetlenül várjuk az ön írását is a tani-
to@sprintkiado.hu címen. (A szerk.)

Levél egy konferencia után
Majd 15 évvel ezelõtt, a kompetenciaalapú programfejlesztéseken
dolgozó csapat verbuválásakor szegezték nekem a kérdést, hogy
mit tartanék a fejlesztés fontos célkitûzésének? Egyebek mellett,
de elsõként említettem, hogy a szülõket támogató ismeretterjesz-
tõ programok professzionális kidolgozása és széles körû terjesz-
tése nélkül elképzelhetetlennek tartom nemcsak a gyermekneve-
léssel kapcsolatos társadalmi szemlélet, hanem az oktatási rend-
szer korszerûsítését is. Az állásinterjú vezetõi láthatóan nemigen
értettek velem egyet a kérdés súlyát illetõen, de megnyugtattak,
hogy természetesen erre is sor kerül majd a fejlesztés keretében...
Hát, talán mondanom sem kell, ebbõl semmi sem lett. Az azóta
történtek csak megerõsítették azt a meggyõzõdésemet, hogy a
szülõk nélkül – legalábbis számottevõ mértékben – nem fogunk
elõrelépni az oktatás korszerûsítésében, eredményességének nö-
velésében.
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lalkozásokat tartottunk, lazább lett a heti rend. Nem
néztek többé doktor néninek minket a gyerekek, mert
nem volt már kötelezõ a szoknya és a fehér köpeny, szí-
nes pólókban és nadrágokban lehetett ülni a kicsikkel
együtt a szõnyegen. Elõtérbe került a szabad játék, több-
féle pedagógiai program közül lehetett választani. Át-
rendeztük a csoportszobákat, színesebbre, otthonosabb-
ra. A szakmai továbbképzések is az új irány terjedését se-
gítették, rengeteg ötletet vettünk át egymástól. Volt
óvoda, ahol befõztek a gyerekekkel, volt, ahol úgy ünne-
peltek születésnapot, hogy együtt sütötték meg a tortát
hozzá. Számtalan külön programra került sor: volt sok
kirándulás, néptánc, angol, családi napok, alapítványi
jótékonysági bál stb. A szülõk számára is fontossá vált az
óvodai tevékenységek színvonala, stílusa, a programvá-
laszték, és igényeik szerint választhattak óvodát gyerme-
keiknek. Mindezt örömteli változásként, lelkesedéssel
éltük meg.

Hasonló lelkesedést tapasztaltam a pénteki konferen-
cián a bölcsõdei munka kapcsán. Személyes gondosko-
dás, családias közeg, mézeskalácssütés a gyerekekkel
együtt, zenés programok, sok ének, játék, beszédfejlesz-
tés, a gyermekmegõrzés helyett színvonalas foglalkozá-
sok, tudatos nevelõi munka. Mindezt nagyon jó volt hal-
lani, érezni a lendületet, a tettvágyat.

De!
Eszembe jutott, hogy milyen nem várt következménye

lett mostanra az óvodában már régen lezajlott változá-
soknak. Mindaz, amit régen lelkesedésbõl csináltunk,
mára furcsa módon vált feladatunkká, mivel a szülõk
idõközben legnagyobbrészt kivonultak kisgyermekeik
életébõl. Ma már azért kell, hogy süssünk mézeskalácsot,
hogy tapasztaljon ilyet is a kisgyermek, mert az anyák
már nem sütnek. Azért ültetünk virágot, mert otthon
nem ültetnek. Szülõi elvárás, hogy az óvodában jó sokat
fessünk, vágjunk, ragasszunk a gyerekekkel, mert otthon
ilyesmit nem szabad csinálni, mert piszokkal jár. Tanít-
suk meg az étkezéssel kapcsolatos illemszabályokra és az
asztalnál nyugodtan ülni a kisgyermekeket, mert otthon
nem ül le együtt enni a család. Legyen a gyerek napköz-
ben eleget a friss levegõn, tanuljon verseket, énekeket,
halljon elég mesét, foglalkozzon vele külön logopédus, és
ha szükséges, gyógypedagógus is napközben. Vegyen
részt minél több kulturális eseményen, játsszon sokat,
szerezzen barátokat, ismerje és szeresse meg a környeze-
tét, gyakorolja a gyalogos közlekedés szabályait. Mert az
óvodán kívüli élete legtöbbjüknek arra korlátozódik,
hogy reggel elhozzák autóval, délután hazaviszik autó-
val, a bevásárlás és a nagyobb testvérek különórákra hur-
colása után estig játszik a tableten vagy mesét néz, azu-
tán fürdés, vacsora, lefekvés. Ez utóbbiak is gyakran kín-
szenvedéssel teli feladatokká válnak mind a szülõk, mind
a gyerekek számára – legalábbis errõl tanúskodnak a szü-
lõi segélykiáltások: „Borzasztó, hogy nem akar esténként el-
aludni! Ezért nem szeretem, ha délután alszik az oviban.” „A
vacsoránál mindig hiszti van.” „Meséljen az óvónõ, azért
kapja a fizetését, nekem este nincs idõm ilyesmire.”

Valószínûleg a szülõi szerep ilyen irányú megváltozása
nemcsak az óvodai nevelési irányzatok változásának a
következménye, hanem annak is, hogy a kapitalista tár-
sadalmi, gazdasági környezet, a fogyasztói világ magával
hozta a munkavállalási problémákat és az önmegvalósí-

tás túlzott igényét. Mindenesetre kellemetlen egybeesés.
Sajnos a hároméves kortól kötelezõ óvodáztatás és az in-
gyenes óvodai étkezés biztosítása még inkább eltávolítja,
elkényelmesíti a szülõket. Egyre jobban elszemélytele-
nednek a családi kapcsolatok.

Azt mutatta meg számomra a tegnapi konferencia,
hogy a társadalmi elvárások abba az irányba hatnak, hogy
mindez már bölcsõdés korban elkezdõdjön. Egyre koráb-
ban kivonulnak a szülõk a gyermekeik életébõl, és egyre
inkább rábízzák a nevelésüket az intézményekre. Talán
már nem is hisznek abban, hogy az, amit õk tudnak adni
a gyermeküknek, az a legfontosabb. Õk már csak laikus
nevelõk, majd a professzionálisak megadják mindazt,
ami kell a gyermeküknek.

Így lesz hazánk sok százezer „állami gondozott” gyer-
mek országává. Akik nem tudják már, hogy mi az otthon,
mert ez a szó nem jelent többet, mint azt a helyet, ahol
este aludni térnek. A programok – még a hétvégi csalá-
diak is – jórészt az otthonukon kívül, játszóházakban,
játszótereken, kulturális eseményeken, étkezdékben,
wellness központokban, bevásárlóközpontokban, jobb
esetben egymásnál vendégeskedve zajlanak.

Évtizedek óta halljuk, hogy a nemzetközi iskolai kom-
petenciamérések magyar eredményei tragikusak. És
ugyanennyi ideje halljuk azt is, hogy nálunk az eredmé-
nyek erõsen függnek a gyermekek családi hátterétõl. Va-
jon nem kellene végre rátekinteni arra, hogy mindez a
családok tragikus állapotát is jelzi?

Biztos, hogy az egész problémát az oktatás, nevelés kü-
lönbözõ szintjeinek kell a nyakába vennie, újabb és
újabb, még hatékonyabb intézményes nevelési, oktatási
módszerek, trendek kidolgozásával? Biztos, hogy ne-
künk, nevelõknek van erre kompetenciánk?

Szerintem nincs. És nem azért, mert nem vagyunk elég
képzettek vagy elég nyitottak és empatikusak. Hanem
azért, mert a gyermek úgy születik, a világ rendje szerint,
hogy a szülei az elsõdlegesek a számára. Õk adják meg
neki az alapvetõ biztonságot, az alapvetõ normákat és
mindenbõl az alapvetõt. Az õ személyük az alapja
mindennek. És manapság sokan úgy válnak szülõkké,
hogy minderrõl fogalmuk sincs. Azt gondolják, hogy az õ
személyük nem fontos. Azt hiszik, hogy csakis azzal te-
szik a legjobbat gyermekeiknek, ha a legideálisabb körül-
ményekkel, eszközökkel, professzionálisan jól nevelõ in-
tézményekkel veszik körül õket. A legjobb szándékkal
íratják egyre korábban intézménybe gyermeküket, mert
„társaságra van szüksége”, adják kezébe az okostelefon-
jukat és egyebeket, mert „milyen ügyes, hogy már tudja ke-
zelni, és az XY alkalmazás segítségével milyen sokat tanul”.
Dolgoznak erejükön felül, a gyes mellett is, hogy a leg-
egészségesebb ételeket, legkényelmesebb pelenkát, ba-
bakocsit, ágyat, külön szobát, a legjobb fejlesztõjátéko-
kat, mozgásfejlesztõ eszközöket, kertes házat, a legbiz-
tonságosabb gyermekülést és még ki tudja, mi mindent
biztosítsanak gyermekük számára. Csak a személyes fi-
gyelemre nem jut már sem idõ, sem energia.

Szerintem nagy hibát követünk el mi, a nevelésügy
különbözõ szintjein dolgozó emberek, ha nem kommu-
nikáljuk világosan a szakmánk kompetenciahatárait, ha
nem tudatosítjuk önmagunkban és a szülõkben, hogy mi
az, amit meg tudunk tenni, és mi az, amit nem tehetünk
meg helyettük.
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Hogy egy példával éljek: nyilván mindenki tudja, hogy
ha egy családban otthon az ököljog érvényesül, akkor én
az óvodában alkalmazott „nem szabad verekedni, beszéljük
meg” módszerrel nem fogom megváltoztatni a beállító-
dást. A kisgyerek megtanulja, hogy az óvodában nem ju-
talmazzák a verekedést, de ettõl függetlenül továbbra is
meg lesz gyõzõdve arról, hogy az életben az erõfölény a
fontos. 

Egy másik példa, amikor a felelõsségteljes szülõk – akik
elégedettek a nevelési módszereimmel, mert azt tapasz-
talják, hogy a gyermekük szeret engem és fejlõdik – eset-
leg megfogadják a tanácsomat és csökkentik a gyermek-
nek a számítógéppel, okostelefonnal töltött idejét. Ám
ha az õ életükben kulcsfontosságú ezeknek a tárgyaknak
a folyamatos használata, akkor a gyermek számára is az
marad. Az alapvetõ értékrendet a szülõ alakítja ki, akár
tudatosítja ezt, akár nem. 

Úgy gondolom, hogy a nemzetközi kompetenciaméré-
sek mögött egy elvárásrend áll. Ez mutatja meg, hogy mi
az, amit illene tudnia az adott korú gyermeknek ahhoz,
hogy majd felnõttként elegendõ, alkalmazható tudása
legyen.

Az oktatási rendszer különbözõ szintjein lévõ gyerme-
kek akkor tudnak megfelelni a tõlük elvárt eredmények-
nek, ha a korábbi szinteken is megkapták mindazt a fej-
lesztõ hatást, amire az adott életkorban szükségük volt.
De ez csak akkor mûködik, ha a szülõi ház is hozzáteszi a
gyermek neveléséhez mindazt, amit neki kell hozzáten-
nie, egyrészt a legkorábbi szinten az alapok megteremté-
sével, másrészt minden életszakaszban, támogatva a
gyermeket.

Megint egy példa: ha nekem az óvodában ahhoz, hogy
mesélhessek, elõbb meg kell tanítanom a kisgyermeket
figyelni, rám nézni, akkor nem az óvodai szint feladatát
végzem. Azt, hogy hogyan kell a gyermeknek valakire fó-
kuszálnia a tekintetével, a csecsemõkori „kukucs” játék-
kal kellett volna már elsajátítania. 

De vajon tudják-e a szülõk, hogy mi az õ feladatuk?
Szerintem általában nem, hiszen errõl nemigen esik
szó. A szülõk jó része sosem tanulta azokat a dolgokat,
amiket mi a pedagógusképzésben megtanultunk. Nem
ismerik a gyermekek mozgási, gondolkodási, nyelvi és
egyéb képességeinek fejlõdési törvényszerûségeit. Nincs
ismeretük a játék fontosságáról, fajtáiról, fejlesztõ hatá-
sairól. Bizonytalanok az egészséges életmód szokásaiban,
a társas kapcsolatok alakulásának menetében. És még
sorolhatnám. A társadalmi elvárás a szülõk felé összesen
annyi, hogy a megfelelõ életkortól kezdve kötelezõen
hordják el a megfelelõ intézménybe a gyermeküket, és
lehetõleg ne bántalmazzák és szélsõségesen ne hanyagol-
ják el. Ezek a hatósági úton is betartatható elvárások.

Vannak sokan olyanok, akik érzik, hogy bizonytala-
nok, és segítséget kérnek, mi pedig segítünk. Van sok
szülõ, aki hozzáolvas, elõadásokat hallgat, eljön a foga-

dóórákra. De sokan vannak olyanok is, akik inkább há-
rítanak, tagadnak, támadnak. Én azt gondolom, hogy
valójában az utóbbiak is segítségre szorulnak. Nem is be-
szélve a gyerekeikrõl.

Szerintem a szülõk kivonulása gyermekeik életébõl
egy messzire ható társadalmi probléma, amit nyilván nem
lehet egy csapásra megoldani. De talán nekünk, „egy
hajóban evezõ” pedagógusoknak kellene összefog-
nunk egymással, és a különbözõ pedagógusképzõ in-
tézmények tanáraival, kutatási programokban dolgo-
zó szakemberekkel, és megpróbálni együtt segíteni.

Gondolom, hogy egy keresztény szellemû egyetem ta-
nárainak nem kell különösebben hangsúlyoznom a csa-
lád szerepének fontosságát. Sok más embernek sem. Mi-
lyen jó kezdeményezés például Óbudán a bölcsõdei ját-
szócsoport, ahol a szülõk segítséget kaphatnak ahhoz,
hogy visszataláljanak a szerepükhöz!

Milyen jó lenne közösen megfogalmazni, és közzéten-
ni minden lehetséges fórumon, ajánlásként a szülõk felé,
egy rövid elvárásrendfélét, amiben benne lennének egy-
szerûen megfogalmazva a különbözõ életkorok legfonto-
sabb szülõi tennivalói. Egyfajta tükörként segítségére le-
hetne ez a szülõknek, hogy tudják, hol tartanak, és mire
számíthatnak az intézményekben. Megerõsítést kaphat-
nának belõle azok, akik megteszik mindazt, ami tõlük te-
lik – mert a jó megerõsítése is hiányzik. Ugyanakkor se-
gítségére lehetne ez az oktatási-nevelési intézményrend-
szer minden szintû szereplõjének is.

Miért is írtam le önöknek mindezt? Mert nem bírom
és nem is akarom magamban tartani. Mert „vétkesek
közt cinkos, aki néma”, és (a pénteken hallottakra hivat-
kozva) mert „növeli, ki elfödi a bajt”. Decemberben már
egyszer kiszakadt belõlem sok minden, amit nem bírtam
magamban tartani. Lett belõle egy hosszú cikk, ami meg-
jelent a Nõk Lapja Café-n és a Tanító címû folyóiratban,
és állítólag egy hosszú kommentsorozat követte
Facebookon, amibõl kiderült, hogy az ország egészen kü-
lönbözõ területein is hasonlóak a tapasztalatok. Azt hi-
szem, hogy eljött az ideje az együttmûködõ cselekvés-
nek. Ezért küldöm most ezt a levelet önöknek, és még
másoknak is, akiket ismerek, akik talán hatással lehet-
nek a változásokra. Tegyenek bátran az írásommal azt,
amit akarnak: dobják ki, küldjék tovább, gondolják to-
vább, vitatkozzanak vele, róla, vagy kezdjenek el azon
gondolkozni, hogy hogyan lehetne változtatni a szülõk
társadalmi helyzetén, hozzanak össze egy fórumot ebben
a témában, vagy amit jónak látnak. Nekem a „pusztában
kiáltó szó” szerepe adatott most.

Köszönöm, hogy megtiszteltek azzal, hogy elolvasták a
gondolataimat.

Üdvözlettel: Rábl Gabriella óvónõ, óvodavezetõ-he-
lyettes

! ! !

EEGGYY  HHEELLYYEENN  MMIINNDDEENN,,
aammii  aa  ttaannóórráákkrraa  vvaallóó  
ffeellkkéésszzüülléésstt  sseeggíítthheettii!!
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Közeledik a tanév vége. Mindenki elfáradt. Elgondolkodtató
ennek az általános fáradtságnak az oka. Említsünk meg né-
hányat! 

Az iskolás gyermek esetében nehéz a mindennapok ritmu-
sát felvenni. Praxisunkban nem egy olyan családdal találkoz-
hatunk, ahol a napirend fogalmát nem ismerik. Ennek követ-
keztében a gyerek természetes igényének megfelelõ életritmus
nem alakul ki, s ami még talán ennél is nagyobb baj, az alvá-
si idõszaka rendszeresen sérül. Kialvatlanul, ennek következ-
tében fáradtan érkeznek a reggeli tanítási órákra a gyerekek.
Az iskola pedig egy mozgalmas „üzem”. Naponta 5–6 órá-
ban kell intenzíven figyelni, majd az utasításokat követni,
végrehajtani, az elvárásoknak megfelelni. A kimerültség pe-
dig épp az érdeklõdést, azaz a motivációt rontja. És ne feled-
jük azt sem, hogy a tanulót környezeti ingerek is érik; a szom-
széd mocorog, súg valamit, más, érdekesebb feladatot kapott,
vagy a folyosóról, az utcáról beszûrõdõ zajok is elterelhetik a
figyelmet. S a napnak nincs vége, mert kezdõdnek a fejlesztõ
foglalkozások, ahol jó esetben az érdeklõdésének megfelelõ
órákon vesz részt a tanuló, vagy a hiányok pótlásával foglal-
koznak, tehát a délelõtti foglalkozások egy része megismétlõ-
dik. A változást csupán a környezetben lehet felfedezni. Igen,
a monotonitás, az egyformaság veszélye valóban elcsigázhat-
ja a gyermeket. 

És mi van a pedagógusokkal, a tanítókkal, a tanárokkal? 
Mire elérkezik a tanév vége, addigra sokan leharcoltnak

érzik magukat. A magas óraszám, a sok-sok kötelezõ feladat
tíz hónapon át nagyon fárasztó. A diákoknak jogos elvárása,
hogy a velük foglalkozó pedagógus mindig türelemmel, mo-
sollyal segítse õket, naponta mutasson valami érdekeset, új-
szerût a repertoárjából. Mindennek az elvárásnak maximáli-
san feleljen meg. Pedagógus és diák is egy hosszú tél után na-
gyon várja a napfényes tavaszi, kora nyári napokat, ám na-
ponta kell megtapasztalnia a tanítónak, hogy tanítványai
mozgékonyabbak, nyugtalanabbak, sok esetben hangosab-
bak is. Arról itt most csak az említés szintjén szólunk, hogy a
pedagógusok jelentõs része otthon is helyt kell álljon, ahol a
családja, a gyerekei is pihent, vidám anyát, apát szeretne lát-
ni, aki alkalomadtán még az iskolai feladatok megoldásában
is maximális segítséget nyújt. 

S hogyan fejezi be a tanévet a közoktatási szakértõ? Sok-
sok bizonytalansággal. Személyesen megismer különös hely-
zeteket, vagy hall olyan kezdeményezésekrõl, eljárásokról,
amelyek erõs nemtetszését váltják ki. Példaként álljon itt a
legutóbbi eset! Ezúttal már a leírás közben is élek a kommen-
tálás, a véleménynyilvánítás lehetõségével. 

Egy újabban kialakuló helytelen gyakorlatról, egy újszerû
megoldásról muszáj említést tennem. Az esetrõl egy édes-

anyától értesültem, akinek a gyereke még óvodás, sõt, a kö-
vetkezõ tanévet is óvodásként tölti, tehát a kisfiú csak 2019
szeptemberében kezdi el az iskolát. A környékbeli iskola a
nagycsoportos óvodások részére elsõ osztályra felkészítõ tan-
folyamatot hirdet meg szeptembertõl. Már most folyik a szer-
vezés: a szülõk figyelmét egy tájékoztató levélben, de még az
iskola honlapján is felhívják arra, hogy az elsõ osztály zökke-
nõmentes elkezdését kívánják a felkészítéssel segíteni. Mi az,
ami nem tetszik, amiért mérges vagyok?

Az ötéves gyereknek nem kell tanulnia. Szokásokat kell el-
sajátítania, ami az óvoda alapfeladatai között szerepel, s en-
nek megfelelõen alakítják pedagógiai tevékenységüket. Az is-
kola mégis „kisiskolás” programot hirdet számukra. A gyere-
kek egy teljes napi óvodai elfoglaltságot követõen délután 5
órára elsétálnak szülõi kísérettel az iskolába, s ott tanítói irá-
nyítással – egy tanítási órában – feladatokat oldanak meg.
(Óvónõ ismerõsöm említést tett arról is, hogy náluk az iskola
pedagógusa az alvási idõben érkezik, s kiviszi a gyermekeket a
felkészítõ foglalkozásra, ott az óvodában.) Hogy melyik eljá-
rás a humánusabb? Egyik sem! Nem mellékesen meg kell je-
gyezzem, hogy a gyermeki jogok mindenképpen sérülnek. 

Bármily játékosak is a gyakorlatok, az óvoda felkészítõ te-
vékenységét – finoman szólva is – indokolatlan és etikátlan
felülírni. Azt nem feltételezem, hogy az iskola ezt szûrõnek te-
kinti, azaz egy-egy ún. problémás gyerek felvételét esetlegesen
elutasítja. Ne tagadjuk, tudjuk, ismerjük az okot! Ez a csök-
kenõ gyermeklétszám mellett a következõ évi sikeres iskoláz-
tatást biztosíthatja. A gyerekek fejlõdési üteme – különösen
ebben az életszakaszban – erõsen eltérõ. Ám azzal, hogy ma-
gasra emelik a lécet, nem biztos, hogy az örömteli iskolakez-
dést segítik, könnyen lehet, hogy a gyermek éppen egy-egy si-
kertelenség után válik motiválatlanná, s kialakul a „nekem ez
úgysem megy!” – állapot. Az ilyen felkészítések a szülõt min-
denképpen félrevezetik. A laikus szülõ számára e foglalko-
zásnak az az üzenete, hogy az adott intézmény a leendõ tanít-
ványait a sikerekre, a vágyott szülõi életpályára készíti fel. Be
kell valljam, naiv voltam, amikor azt képzeltem, hogy egyedi
estrõl van szó. Mint megtudtam, ezzel a lehetõséggel több is-
kola is él. 

Jean-Jacques Rousseau írja: „A türelem keserû, de gyü-
mölcse édes.” – Ennek szellemében hagyjuk az ötéves gyere-
keket gyereknek lenni!

Fák, bokrok – tanítói praktika
Ádámot az anyai nagyszülei nevelik. Nem történt

semmi tragédia a családban. A gyermeknek a szülei jól

Csillag Ferenc Párhuzamos történetek
A tanév végén – napi közérzetünkrõl
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vannak, aktívak. Sõt, túl aktívak is. A szülõk sok-sok
munkát vállalnak, igazi karrierépítõk. Apa és anya egy-
mással is rivalizálnak. Ha az apa Indiába utazik és elõ-
adást tart egy konferencián, akkor az anya a világ másik
felén tûnik fel, s köt valamiféle elõnyös üzletet. Ritkán
vannak együtt Pesten, állandó mozgás, utazás az életük.
Ebbe az életvitelbe nem fér bele a nyolcéves fiú. Tehát
maradnak a nagyszülõk, akik jó egészségnek örvende-
nek, és nyugdíjas éveiket megszépíti az Ádámról való fe-
lelõsségteljes gondoskodás. Megpróbálják pótolni a szü-
lõi szeretetet és ez nagyjából sikerül is. Ádámnak tehát a
szüleibõl alig jut valami is. A szülõi szeretet tárgyakban
jut kifejezésre, mindenhonnan valamiféle ajándékkal le-
pik meg a gyermeküket. Elõ-elõtörõ lelkiismeret-furda-
lásukat Lego-készletek megvásárlásával altatják el. A
szobányi játékkal Ádám nem is tud mit kezdeni. A szülõk
otthon töltött két-három napja pedig a következõ út fel-
készülésére kell, amibe ismét nem fér bele a fiúval való
bensõséges foglalkozás. Ez már öt-hat éve így zajlik a csa-
ládban. 

De térjünk vissza Ádámhoz! 
Ádám másodikos, törékeny kisfiú, félénk, sõt bizal-

matlan is. Talán ezért nincsenek barátai sem. Õ az a gye-
rek, aki igazán magányos. A tanulmányi eredményében
is érezhetõ a gátlásossága. Ha szóban kell megnyilvánul-
nia, akkor igen halkan, alig-alig érthetõen beszél, bár ta-
pasztalható, hogy felkészült, megtanulta a szabályokat,
ismeri, tudja a leckét. Csak hang alig jön ki a torkán. Az
írásbeli munkákban jobban teljesít. Szépen, gondosan
dolgozik. Ha csak tanulmányi munka lenne az iskolában,
akkor Ádámnak semmi problémája nem lenne, de hát itt
van egy közösség is, amelynek õ is a tagja. 

Sári néni tanítja, sõt ápolja a lelkét a legénykének.
Mert bizony mind a mai napig elõ-elõfordul, hogy keser-
vesen sír. Nehezen lehet kihámozni, hogy mi az elkesere-
dés oka, minden tanítói kérdésre csökönyös hallgatás a
válasz. Tehát a tanítónak sok-sok fejtörést okoz Ádám
helyzete. Tud a családi viszonyokról, a szülõk elfoglaltsá-
gáról, elismeri a nagyszülõk munkáját, de ez még nem
oldja meg a fiú közösségben tapasztalható problémáit. 

Az iskola másodikosai május második hetében erdei
iskolába mennek, hagyománya van ennek a program-
nak. Sári néni már októberben említést tett a tanítvá-
nyainak errõl a nagyszerû eseményrõl. Idõrõl idõre me-
sélt arról a környezetrõl, ahol a tavaszi hetet együtt töltik
majd. Mindenki tudta, hogy a tanulás mellett, ami persze
nem maradhat el, sok-sok kirándulásra és játékra is lehe-
tõség nyílik. Márciusban a lelkesedés már a tetõfokán
volt. Ezen a délelõttön Ádám jelentkezett, ez mindenkit
meglepett, ugyanis rá ez nem volt jellemzõ. Sári néni
azonnal jelzett, a fiú felállt, s a tõle megszokott, alig hall-
ható módon a következõt mondta: „Sári néni, én nem sze-
retnék elmenni itthonról.” – A közlés nem érte váratlanul a
tanítót. „Milyen jó, hogy a szeretnék és nem az akarok szót
használta Ádám!” – gondolta végig a tanító. Itt még van
némi esély! Nem válaszolt azonnal. Két gondolat foglal-
koztatta. Ha enged Ádám kérésének, akkor esély sem
marad arra, hogy valaha barátokra tegyen szert, s a cso-
port szélérõl beljebb kerüljön, ha erõszakos, és azt mond-
ja, hogy ’el kell jönni!’, akkor Ádám megmakacsolja ma-
gát, s ezer kifogást keresve, a nagyszülõk segítségét igény-
be véve valóban itthon marad. A tanító arca mindent el-

árult. – „Ádám, a kijelentésed váratlanul ért. Egy kicsit gon-
dolkodnom kell, mi is legyen veled. Ezért várj türelmesen,
majd idõben minden elrendezõdik.” – Ádám megnyugo-
dott, elégedett volt a bátorságával, úgy érezte, hogy Sári
néni figyelembe veszi az õ óhaját, tehát megússza a köte-
lezõ iskolai programot. 

A következõ napokban, hetekben a gyerekek sorra
kapták azokat a feladatokat, amelyeket az erdei iskolai
programot gazdagították. Sári néni mindenkire gondolt,
így Andrisnak és Ádámnak az a közös kutatómunka ju-
tott, hogy a Börzsönyben fellelhetõ fákról, bokrokról kel-
lett leltárt készíteniük. Ádámot ez a teendõ felcsigázta.
Szinte falta a könyveket otthon, kereste a leírásokat, a
képeket. Nagy gyûjteményt állított össze. Andrissal nem
beszélt arról, hogy õ hol tart a munkában. Izgatottan ku-
tatott, s idõnként büszkén mutatta gyûjteményét nagy-
szüleinek. Május elsõ napjaiban elkészült a munkával,
már valóban nem volt olyan fa, bokor, amelyet ne kuta-
tott volna föl. Csodás album állt össze, amelyet be is vitt
az iskolába. 

Hétfõ reggel volt, Sári néni várta a gyerekeket. Ádám
sietve lépett be az ajtón, s az elkészített munkáját a kö-
vetkezõ szavakkal adta tanítója kezébe: – „Összeállítot-
tam a gyûjteményt. Többféle fa, bokor nincs a Börzsöny-
ben!” – Sári néni szeme kikerekedett, még a szava is el-
akadt. Lapozgatta az albumot, majd a következõt mond-
ta: „Ádám, ilyen alapos munkát még nem láttam. Te vagy a
professzora a fáknak, bokroknak, én kevesebbet tudok ezek-
rõl a növényekrõl. Ezt neked kellene majd bemutatnod a töb-
bieknek!” – Ádám szeme csillogott az elismeréstõl, belül
pedig valamiféle izgalom fogta el. Erõsen gondolkodott,
mi a fontosabb, hogy Sári néninek segítsen, vagy otthon
maradjon. Az osztálytársak reggeli csivitelése is elhal-
kult, mert megérezték, valami nagyon fontosról van szó
a tanító és Ádám között. A fiú komoly tekintettel tanító-
jára nézett, s a következõt kérdezte: „Szóval, akkor el kell
mennem?” – A tanító azonnal megadta a választ: „Nem
kell, azt szeretném, ha velünk lennél!” – biztatásként meg-
simogatta Ádám fejét, s visszaadta a gyûjteményt.

Így történt, hogy Ádám félénkségét, bizonytalanságát
legyõzve elment az erdei iskolába. Sári néni sokszor „kért
segítséget” Ádámtól egy-egy fa, bokor megismerésekor.
A fiú az eltelt hét alatt jól érezte magát, egyszer sem pi-
tyeredett el. Beszéde is bátrabb, határozottabb, kifeje-
zõbb lett. Andrissal közelebb kerültek egymáshoz, még
nem barátok, de minden esély megvan arra, hogy kap-
csolatuk barátsággá nemesüljön.

A buszról leszállva Ádám Sári nénihez ment, s ennyit
mondott: „Nagyon jó, hogy már hazajöttünk, de ezt a hetet
soha nem felejtem el! Jövõre is lesz ilyen kirándulás?” – Sári
néni az év legnagyobb elismerésének tekintette Ádám
mondatait. 

Értékelés 
– gondolatok, emlékek

Minden ember szereti, ha munkájáról visszajelzést, az-
az értékelést kap. Így van ezzel a pedagógus és a tanítvá-
nya, de így van ezzel a szülõ is a munkahelyén, az ottho-
nában, sõt még az iskolai környezetben is. Hibás az az ér-
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tékelés, amely csupán egy érdemjegyben jut kifejezésre.
Tartalommal a tanítónak kell megtöltenie. Az írásbeli
munkára írt 4-es valójában jó, de a gyerek természetes
kérdése az, hogy mennyi választotta el a jelestõl, mi az,
amit nem tudott, ami arra utal, hogy valamiben bizony-
talan. Azt tartom, hogy érdemes az érdemjegyekrõl nyíl-
tan beszélni, mert sok-sok félreértésnek lehet elejét ven-
ni. És létezik másfajta értékelés is. A következõ példával
is ezt szeretnénk igazolni.

Ica néni tanító, 48 éves, a szakma mestere. Õ az a ta-
nító, akinek jó híre van. Boldog az a szülõ, akinek lányát
vagy fiát tanítja. Az a fajta tanító, akinek ars poétikája
van: „szeretettel mindenkit meg lehet tanítani, csak meg kell
lelni hozzá a kulcsot!” Amikor megismerkedik új tanítvá-
nyaival, azaz a közösséget elkezdi építeni, akkor sok-sok
biztatást ad a gyerekeknek, s bátorítja õket, ha valamit
nem értenek, azonnal jelezzék. „Ti segítitek a munkámat,
ha jól kérdeztek” – szokta mondani. S a gyerekek valóban
élnek is a lehetõséggel. 

Ica néni módszerének másik nagy csodája, hogy a ta-
nítványai képességeit kiválóan méri fel. Így minden ta-
nítványa naponta jut elismeréshez. Van, aki egy mosolyt,
egy simogatást kap, és van, aki ennél tartalmasabb dicsé-
retben részesül. 

Jogos a kérdés, mi történik, ha az egyik gyerek otthon
hagyja a felszerelését, nem tudja a munkáját elvégezni.
Ica néni – miután kiváló színész – a feledékeny nebulóra
párás tekintettel néz, s csak annyit jegyez meg: „Sajnál-
lak, mert nagyon érdekes feladatról maradsz le! Ugye otthon
gondoskodsz a pótlásról?” – Ez a módszer is sikeres, mert a
gyerekek feladattudata minden nappal erõsödik. Alig-
alig fordul elõ ilyen jellegû figyelmetlenség.

Ica néni osztálya most negyedikes, a következõ tan-
évben elsõ osztályt indít, míg kedves tanítványai ötö-
dikben folytatják tanulmányaikat. A tanítónõ tudja,
hogy tanítványai év végi eredményei jók lesznek, min-
denki a képességeinek megfelelõen teljesített. Nyugodt
lelkiismerettel engedi el a kedves tanítványai kezét,
mert mindenre megtanította õket, amire akarta. Az osz-
tály igazi közösséggé érett, ahol egymásért is felelõsséget
vállalnak a tagok, barátságok jöttek létre, segítik egy-
mást. S ami ugyancsak fontos, megtanultak okosan, jól
tanulni. Ennél többre nem készíthette fel a tanítványait
Ica néni. 

Május utolsó hetére egy különleges összejövetelt
szervezett. A hagyományos évzáró szülõi értekezletre
mindenkit meghívott. Hogy kiket is értünk a minden-
kin? Természetesen a szülõket, de a tanítványait is, sõt
azt a kolléganõt is, aki ötödiktõl az osztályfõnöki fel-
adatokat ellátja. A vezetõjét értesítette, hogy olyan
programot rendez, amelyhez nagy teremre van szüksé-
ge. „Ha jól számolom, akkor 50-60 ember jön össze” –
mondta a vezetõnek. És eljött a nap, valamennyi meg-
hívott megjelent. 

Ica néni a második emeleti teremnél várta a szülõket
és a gyerekeket. Nem, ez nem egy anyák napi szülõi ér-
tekezlet volt. Más volt a célja. Ahogy mondtam, 5 órá-
ra már minden meghívott a teremben volt, pontosan
lehetett kezdeni a programot. Ica néni a köszöntést kö-
vetõen a következõket mondta: „Közel nyolcszáz napot

töltöttünk együtt, még néhány nap és elválunk. Ez nem egy
könnyes búcsú, mert naponta fogunk találkozni, de az utunk
szétválik. Azért jöttünk össze, hogy értékeljük négy év mun-
káját.” – S Ica néni tömören elmondta, hogy honnan
indult el az osztály, miért nyugodt az ötödik osztályba
lépést illetõen, s a személyek, azaz a tanítványok is szó-
ba kerültek. Akirõl szólt, annak fel kellett állnia, s a le-
endõ osztályfõnök így megismerhette osztályának vala-
mennyi tagját. Ica néni szavai kedvesek, jóságosak vol-
tak, mindenkinek mondott egy-egy biztató mondatot.
Az értékelõ szülõi értekezlet körülbelül egy tanítási órát
vett igénybe, majd a tanító a következõkkel lepte meg a
tanítványait és a szülõket: „Eljött az idõ, hogy most ti –
mutatott a tanítványaira – és önök értékeljék az én mun-
kámat!”

Néhány perc csönd következett. Erre senki nem ké-
szült fel. Ica néni türelmesen várt. Végül Marci nyújtot-
ta fel kis bizonytalansággal a kezét. Azonnal megkapta a
szót, s a következõket mondta: „Én Ica nénitõl azt tanul-
tam, hogy bármikor szabad kérdezni. Ez nagyon jó volt. Sok-
szor kérdeztem is. Most is szabad kérdeznem?” – Ica néni
mosolya jelzés volt, ezért a fiú folytatta: „Ha Ica néni egy
osztályt elenged, akkor mindig ilyen meglepetéssel búcsúzik?”
– Érdekes volt a probléma felvetése. Szinte azonnal jött
a felelet. – „Nem, az elköszönésnek ezt a fajtáját elõször vá-
lasztottam. Két oka is van. Az elsõ az, hogy érettnek tartalak
benneteket arra, hogy ti is értékeljetek. Természetes dolog,
hogy a közös munka során véleményt mondunk egymás mun-
kájáról, de ez mindig egyirányú, tehát a tanító alkot véle-
ményt, s azt közvetíti a tanítványainak. Nagyon-nagyon rit-
kán adódik arra alkalom, hogy ez megforduljon. Most itt a le-
hetõség. A második ok: szeretnék tõletek tanulni. Mit tegyek
másként a következõ osztályom tanításakor? – A tanító fel-
szólítása minden jelenlévõt meglepett. 

Az elhangzó válasz után elsõsorban a gyerekek beszél-
tek, felelevenítették az együttmunkálkodás érdekes
mozzanatait, egy-egy humoros eset felidézésére is vállal-
koztak. Ica néni nyílt kommunikációs stratégiája, ame-
lyet négy éven át alkalmazott, meghozta gyümölcsét. Ko-
moly, felnõtt párbeszéd jött létre. A szülõk ámulattal fi-
gyelték a tanító és a tanítványai közötti beszélgetést, ér-
tékelést. 

Miután a gyerekek elmondtak minden fontosat, em-
lékezeteset, egy anyuka emelkedett szólásra. – „Ica néni,
nincs mit mondani, legalábbis ezt gondolom, hiszen az eltelt
két órában a gyerekeink mindenrõl szóltak, amirõl nekünk
csak morzsányi ismereteink voltak. Ha lányaink, fiaink itt
ilyen jól érzik magukat, akkor csak annyit mondhatok, mond-
hatunk: nagyon, nagyon köszönjük a munkáját!”

Az összejövetel itt befejezõdött. Mindenki elégedet-
ten távozott. 

Ica néni azt nem árulta el sem a tanítványainak, sem a
szülõknek, hogy egy ilyen megbeszélés megszervezésé-
hez, lebonyolításához komoly szakmai rutinra van szük-
ség, s egy jó adag bátorságra is. Örömmel nyugtázta, hogy
Marciban sem csalódott, sejtette, hogy õ lesz a beszélge-
tés megindítója. Jó érzéssel, elégedetten hagyta el azon az
estén szeretett iskoláját. 

Kellemes szünidõt, jó feltöltõdést kívánok, kedves Ica
néni!
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Fonyódi Gábor

Ha detektív akarsz lenni, nyáron is edzésben kell tartanod magad.
Lássuk, boldogulsz-e a feladatokkal?

Detektívtréning
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EGY HELYEN MINDEN,
ami a tanórákra való felkészülésünket segítheti!

FELADATBANK – KÖNYVTÁR – FILMTÁR

ONLINE SZAVAZÁS – mert az Ön véleménye is fontos

NÍTÓTT NNLLIINNEE

NÍTÓT Lájkoljon minket
Facebookon is:
www.facebook.com/
tanitonline.hu

– Sok a probléma, de ennyire nem drámai a helyzet.

– Igen. A mai világban már oly mértékben változott meg az oktatás körül minden, s ezzel
együtt olyan mennyiségû új kihívás elé állítanak bennünket ebben az új világban felnövek-
võ gyerekeink, hogy a hagyományos módszereink többsége nem mûködik.

– A felsõbb évfolyamokon tényleg nagy a baj, de az alsó tagozaton nem érzem ilyen drámai-
nak a helyzetet.

– A pedagógus és a szülõ egymás nevelõtársai, ezért a partneri viszony kialakítására van
szükség közöttük.

– A szülõ dolga az intézmény elvárásaihoz való igazodás, az iskoláé pedig az elvárások
megfogalmazása és foganatosítása. A szülõ nem kompetens szereplõ, ne szóljon bele a
pedagógiai munkába.

– Muszáj valamilyen szinten együttmûködni, de a partneri viszony, túlzás.

– A magatartási problémáké; egyre több a „hisztis”, indulatait kordában tartani képtelen
gyerek.

– Egyszerûen arról van szó, hogy a mai szülõk nagy részének már fogalma sincs a gyerekne-
velésrõl, így egyre több a neveletlen gyerek.

– A tanulási zavaroké, fõként a részképességek fejlõdésének hiányosságai és egyenetlensé-
ge miatt.

– A környezeti hatások a digitális korban oly mértékben és olyan hirtelen változtak, hogy
ennek következtében többféle probléma aránya is ugrásszerûen növekedett.

tanito@sprintkiado.hu

Legyen partnerünk Ön is
a közös nevezõk
keresésében,
megfogalmazásában!

!! Az MTA elnöke szerint „az utolsó pillanatban vagyunk, hogy tegyünk valamit az okta-
tás érdekében”. Ön szerint is ilyen nagy a baj?

OLVASÓINK KÜLDTÉK
Ahol bárki számára lehetõséget biztosítsunk – akár anonim módon is –
ötleteinek, óra- és feladatterveinek közzétételére.

!! Szülõ és pedagógus között milyen viszony kialakítása volna kívánatos?

!! Tapasztalatai szerint milyen típusú problémák aránya nõtt leginkább az utóbbi idõ-
ben?
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