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Ma már számtalan nyomtatott és online cikk szól arról,
mennyire kell óvatosan bánni azokkal az okos eszközök-
kel, melyek képesek a legkisebb gyereknek is akkora él-
ményt adni, hogy nem akarja letenni a kezébõl. Amikor
ezt a jelenséget látjuk, valójában azt az érzelmi kötõdést
érzékeljük, melyek addiktív erejûek, és amitõl egy kis-
gyereket és kiskamaszt is védeni kellene, mert a techno-
lógia beavatkozik a személyiség mûködésébe, és követ-
kezményei még nem teljesen ismertek.

A közösségi oldalak sikere egy speciális pozitív érzelmi
állapottal magyarázható. Ezen oldalakra felmenni fizika-
ilag és fiziológiailag is izgalmat okoz.

Jó tudnunk, hogy milyen biológiai folyamat váltja ki
ezt az online térben, ami sokkal erõteljesebb, mintha
képet néznénk vagy sétálnánk. Susan Greenfield brit
neurológus és agykutató a Mind Change címû köteté-
ben írja, hogy korábban az agykutatókat már lenyûgözte
az önstimuláció jelensége, ahol a patkányok megnyom-
nak egy rácsot azért, hogy talamusz stimulációt idézhes-
senek elõ. Ezek az agyi területek felelõsek a dopamin
transzmitterének kibocsátásáért, ami hozzájárul egy
olyan jó érzéshez, amire újra és újra vágyni lehet. A jó
érzés mellett megjelenik azonban az alvás-ébrenlét cik-
lusában a felfokozott éberség is, ami – mint látjuk – gyak-
ran az alvás ellen hat a gyerekeknél is. Az izgalom és a
boldogságérzés között kapcsolat van, ehhez járul a fo-
lyamatos vágyakozás, és máris érthetõvé válik, miért
lesz ingerült egy gyerek, ha el akarják venni tõle az okos-
eszközt, amin éppen játszik, képeket nézeget vagy társa-
inak posztol.

Suzanne Weinshag magatartáskutató szerint a közös-
ségi médiaoldalak jellemzõ vonásai, melyek kiváltják a
dopamin aktivitást:

1. Az azonnali kielégülés igénye, ma már azonnal tu-
dunk kapcsolódni, választ kapni.

2. Az elõzetes várakozás. A képalkotó vizsgálatok
magasabb aktivációs szintet mutatnak, míg várunk a ju-
talomra, mint amikor megkapjuk. Hasonlóképpen a
tweetek és státuszupdate-ek, kommentekre várás job-
ban lenyûgöz, mint bármilyen konkrét információ.

3. Az apró információk. A dopaminrendszert még
jobban aktiválja, ha a beérkezõ információ nem elégít ki
teljesen.

4. Kiszámíthatatlanság: a már alaposan tanulmányo-
zott jutalom-büntetés mechanizmus, mely része a meg-
erõsítés váltakozó mintázatainak. Mikor valaki ellenõrzi
a mailjeit, sms-eit, tweet-jeit stb., nem tudja pontosan,
kitõl mit fog kapni. Ez a neurofeedback az, ami majd fo-
kozza a dopaminkibocsátást.

5. A közösségi médiafelületeken a posztok fogadása és
küldése dopaminlöketeket vált ki, de nemcsak jutalma-
zó, hanem kényszerítõ erejû (compulzív) is lehet. Ez a
szinte azonnali feedback teljesen más, mint a valódi vi-
lágból jövõ interakció.

6. Egy felvillanó név látványa, egy kis izgalom kitörést
eredményez, kis dopaminlöket, ami fenntartja a várako-
zást a következõ adagra...ezzel nem lehet betelni.

De miért van az, hogy a puszta látványa egy válasznak
(a tartalmától függetlenül) kiváltja ezt a löketet? A fel-
nõttek figyelme és jóváhagyása a legerõsebb jutalom,
amit gyerekként megkaphatunk. Egy kisgyereknek je-
lentéssel bíró kapcsolatra van szüksége ahhoz, hogy fel-
nõjön – túléljen – erõsödjön. A kutatók azt gondolják,
hogy a humán növekedési hormon olyan löketekben
jön, ahogy az érzelmek. Amikor egy baba sír, akkor a kö-
zeli felnõttekre támaszkodik. Ezek a szükségletek lé-
nyegesek a túlélés szempontjából. Ha ezek a szükségle-

Tari Annamária Érzelmek
és online tér
A gyermekkori személyiségfejlõdés
változása
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tek kielégülnek, ez azt is jelenti, hogy a gyerek létezését
tudomásul vették. A kisbaba „tudja”, hogy hatást gya-
korolt a világra. Már ez a csöpp kis élõlény is jelentõség-
gel bír. 

A gyerek lelke…

Egy gyerek érzelmi élete azzal kezdõdik, hogy odafi-
gyelnek az alapvetõ szükségleteire. Figyelmet akar, szü-
lõi jóváhagyást, akár másoktól is. Ez az igény nem csök-
ken a korral, vagyis – bizonyos értelemben – a közösségi
média jelenleg kitölti az ûrt, amit a család és a barátok
nem képesek.

De ez az érzelmi szükséglet teljesen más hatású, ha egy
felnõtt kapja, vagy ha egy kisgyerek szokja meg ezt az ál-
landó impulzuslehetõséget.

Egy kisgyereknek pont az kellene, amire érésben lé-
võ idegrendszerének szüksége van: nyugalomra, lassú
és nem intenzív ingerekre, állandóságra és biztonság-
érzetre.

Egy csecsemõ és egy kisgyerek még teljesen múlt szá-
zadi módon van bekötve. Direkt csak arra vágyik, hogy
az anyukája hangját hallja, az ölében üljön és képesköny-
veket nézegessen, nem villogó képernyõt. Ha korán el-
indítjuk a függõség útján, úgy járhatunk, mint az a
szülõ, akinek négy éves kisfia már nem teszi le a
tabletet a kezébõl sosem, visít, ha valaki elveszi tõle,
ellenben alig tud beszélni. Mindent megtalál a képer-
nyõn, ami érzelmi szükséglete, az okoseszköz „kommuni-
kál” vele, úgyhogy leszámítva az offline szülõk jelenlétét,
láthatóan nincs túl sok indítéka a beszédfejlõdésnek,
mert nem érez feltétlen késztetést az artikulált közlésre.

Az érintõképernyõ hatalma

Az interneten számos olyan fotó kering, ahol azt lát-
juk, minden helyzetben mindenki kezében egy mobil
van. Mindegy, hogy ez egy sportesemény, egy közös ebéd,
egy baráti találkozó, egy munkahelyi meeting, a „fejek le-
hajtva – ujjak az érintõképernyõn” pozícióban vannak
emberek. 

Nagyon sokszor maguk a szülõk is ezt a példát mu-
tatják a gyereknek, ami jócskán megnehezíti a késõb-
bi intelmek befogadását.

Ma már egyre több olyan kutatási eredményt látunk,
amikbõl világosan kiolvasható, hogy a gyermekkori sze-
mélyiségfejlõdés, ha az online tér és a közösségi média
használatával egészül ki, akkor módosult útvonalon ha-
lad majd. Jean Twenge legújabb tanulmánykötete már
címében is elég plasztikusan jeleníti meg a problémákat.
Az (iGen: Why Today’s Super-Connected Kids Are
Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less
Happy–and Completely Unprepared for Adulthood–
and What That Means for the Rest of Us
Hardcover–August 22, 2017) iGen-nek összefoglaló né-
ven nevezett digitális korosztály (korábban Alfa és Z ge-

neráció tagjai, 2005 és 1995 születésûek) életének leg-
fontosabb jellemzõjeként említi meg, hogy a felnövés so-
rán komoly változásnak lehetünk szemtanúi, mert a
személyiségfejlõdés egyes szakaszai súlyos teherrel
egészülhetnek ki, a boldogtalanság, alkalmatlanság, a
depresszió érzésével. 

Amikor általános iskola alsó tagozatában a tanítók-
nak azzal kell szembesülni, hogy a szülõknek is megválto-
zott a viselkedése és érzelmi attitûdje, akkor maguknak
is el kell gondolkodniuk, hogyan tudnak jól tanítani a
XXI. században. A digitalizáció elterjedése sok olyan
pozitív lehetõséget kínál, melyeket alkalmazni lehet
az oktatásban, de jól kell tudni szabályozni a gyerekek
okoseszköz-használatát. 

Pedagógusokkal beszélgetve, sokszor az derül ki, hogy
egyáltalán nincs könnyû dolguk, amikor egy szülõi
közösséget kellene meggyõzni arról, hogy ne vegyenek a
hatéveseknek okostelefont. Olykor valóban úgy érez-
hetik magukat, mint a neandervölgyi õsemberek, mi-
kor a XXI. századi szülõ rájuk bámul, mintha azt szeret-
nék, hogy legyen a bogyógyûjtés is tantárgy az elsõ fél-
évben.

Kinek van igaza? Akik mindenképp az információ-
technológiai flow-ban szeretnék látni a gyerekeiket, vagy
azoknak, akik egy felhõtlen gyerekkor mellett érvelnek?
Nyilván a kérdés is manipulatív már, és benne rejlik a vá-
lasz.

Nagyon sok kutató érvel amellett, hogy óvni kell a
gyerekeket, ameddig csak lehet. A szülõk között – nem
tudhatjuk – melyik táborból van több olykor egy osztály-
közösségben. De bárhogyan is alakuljon egy indító szülõi
értekezlet, tudnunk kell, hogy a legnehezebb helyzet-
ben is muszáj felvenni a kesztyût, mert valóban a gye-
rekek mentális egészsége a tét.

Gyereket nevelni sosem volt könnyû feladat, de a
XXI. században még nehezebbé vált, mert számolni
kell azzal, hogy az Információs Kor nemcsak a felnõt-
tek, hanem a gyerekek életébe is beavatkozott. Érzel-
mi viharokat kavarhat, miközben erre senki nem vágyik.
Nyugodt és elégedett gyerekeket szeretne mindenki lát-
ni, miközben már az apróságoknak is indulatkitöréseik
lehetnek, 8–10 évesen aggódhatnak a külsejük miatt, és
10 évesen már képesek olyan haragot érezni, amit koráb-
ban csak az elzárt körülmények között (intézet, nevelõ-
otthon) falai között láthattunk volna.

Mindennek okaként most könnyû lenne csak a közös-
ségi médiát szidni. De muszáj a szülõknek is felvállalnia
azt a felelõsséget, ami arról szól, a XXI. században gyere-
ket nevelni csak úgy lehet, ha valaki elszánt és szeretet-
teljes, képes arra, hogy megértse, egy másik világban is él
a gyereke, ahol olyan játékszabályok lehetnek, amiket õ
még csak elgondolni sem mer.

Nincs jó recept, és nincs nyolc remek pontban össze-
szedhetõ jó tanács.

A legjobb tanács az lehetne, meg kell tartani azokat a
kereteket, amik segítenek a gyereknek. De erõsíteni
kell a szülõi önbizalmat is, hogy ne keseredjenek el azon,
hogy rosszul csinálják.

A hibákkal való szembenézés talán a gyerekneve-
lésben a legnehezebb. Ne feledjük, egészen huszonéves
korig igaz, hogy egy gyerek, ha problémás és magatartá-
si nehézségei vannak, ha szorong vagy indulatvezérelt,
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akkor is mindig: a család tünete. Ezt megértve még nem
lesz könnyebb szülõnek lenni, de talán bátorságot lehet
meríteni abból, hogy mindig az õszinte és bizalmon ala-
puló kapcsolat mûködik a legjobban egy gyerekkel,
akármilyen kicsi vagy nagy legyen is. Ha korlátokat ál-
lítunk elé, azzal nemcsak segítünk neki, hogy új helyze-
tekben és szerepekben próbálja ki magát, hogy kísérle-
tezzen az érzelmeivel, hanem védelmet is nyújtunk
számára.

Ha nem próbálgathatja a képességeit és nem válto-
gathatja a szerepeit, akkor ez megnehezít majd a fel-
nõttkori ellenálló képességének megerõsödését.

Kezelni a gyerekek indulatait

Mikor egy gyerek agressziója robban, a felnõttek sok-
szor lebénulnak, mert mit lehetne tenni egy lila fejjel rúg-
kapáló aprósággal vagy ordibáló hétévessel, aki nem hall-
gat a szép szóra, és nem hagyja abba a dühöngést. Nem
lehet csitítani, semmilyen „lágy” eszköz nem mûködik.
És akkor – mintegy varázsütésre – a felnõtteknek szokott
elszakadni a cérnája, és ordítani kezdenek, mint a fába
szorult féreg. Ez a harag azonban nem a gyereknek szól.
Ez a harag a tehetetlenség dühe és indulata, amiért kép-
telen megváltoztatni a gyerek viselkedését. Amiért lát-
hatóvá válik a beavatkozások értelmetlensége, és ami
miatt a gyerek valójában megjeleníti azt, amit mindenki
az otthona falai között szeretne tudni: az elrontott neve-
lést.

Ma elég sok szülõ kerülgeti óvatosan a gyerekét,
mert nem szeretne olyan konfliktusba keveredni, ahol
csak az indulatai tudnak robbanni. Ez a halogató tech-
nika azonban nem segít abban, hogy egy gyerek meg-
tanulja, hol vannak a határai az érzelmek kinyilvání-
tásának, milyen viselkedési szabályok vannak, és mi-
kor kell szót fogadni.

A határok kijelölése és ezen keretek fenntartása a szü-
lõ feladata. A gyerek feladata pedig az, hogy ezeket meg-
próbálja átlépni, kísérletezzen az érzelmeivel és a lehetõ-
ségeivel, ugyanakkor érezve azt is, hogy a szülei tartják a
kontrollt és nem engedik ki azt a kezükbõl.

Az elsodorható szülõ szorongást kelt egy gyerekben,
mert azzal az érzelmi üzenettel párosul, hogy az képtelen
lenne megvédeni õt, mert van az az indulat, ahol meg-
hátrál.

„Ez a gyereknevelés, ez maga az átok – mondja egy szülõ
Jan-Uwe Rogge: Kell a gyereknek a korlát címû könyvé-
ben – mindent rosszul csinálsz, mindenütt les rád egy nagy-
okos, aki mindent jobban tud. Prédikálnak az iskolában, a té-
vében, az újságban, ahová csak nézel.”

És ez valóban így van.
A kiskamaszok és kisgyerekek – akik már az online tér

és a közösségi média mindennapos felhasználói – olyan
érzelmi állapotban vannak, amire a szülõk nagy része el-
kerüléssel reagál. Abból a szempontból ez nyilván érthe-
tõ, hogy hullafáradtan hazaérve nincs erejük órákat vi-
tatkozni egy gyerekkel, hogy tegye le a telefont. Hogy egy
nyaralást nem akarnak azzal teljesen tönkrevágni, hogy
megakadályozzák 11 éves gyerekük folyamatos

videófelvevését és saját YouTube csatornájára való fel-
töltését. Ha meg akarnák akadályozni, talán napokig kel-
lene nézniük egy dacos gyerek arcát, aki sehová nem akar
menni, semmit nem akar csinálni, fõleg nem beszélget
velük és minden rendelkezésére álló módon közvetíti:
„utálom a nyaralást, utálok itt lenni, utállak titeket is, mert
nem vagytok jó szülõk”!

Tudattalan érzelmek
az online térben

A közösségi média folyamatos használata – már tud-
juk – oldja az önkontrollt, és jóval impulzívabb, gátlásta-
lanabb érzelmi munkát hív elõ. Azonban emellett talán
még fontosabb, hogy az állandó visszaigazolás keresése,
egyfajta „kívül hordott” önértékelést biztosít, mert a fo-
lyamatosan kapott érzelmi támogatás (noha nem lehe-
tünk biztosak abban, hogy valódi reakciót tükröznek)
pozitív.

Az online tér segíti egy olyan nárcisztikus buborék
kialakulását, amely ezt az érzelmi infúziót visszatérõ mó-
don biztosítja, ezáltal lehetõvé téve, hogy ne is kelljen a
realitással foglalkozni.

Amikor Jean Twenge kutatásainak rémisztõ eredmé-
nyeit látjuk arról, mennyire ki van szolgáltatva a gyere-
kek generációja a közösségi média negatív érzelmi hatá-
sainak, nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy mit is
lehetne akkor tanácsolni a szülõknek?

Sokszor az az érzésünk, hogy a szülõk tartanak a gye-
rekük agressziójától, ezért félnek korlátozni az okos-
eszközök használatát. Nyilván nem minden szülõ fél et-
tõl, de sokan azért mennek bele nem túl szerencsés
kompromisszumokba, mert képtelenek lennének fel-
vállalni az órákig tartó veszekedéseket és a gyerek ha-
ragját.

A „ha elveszem tõle a telefont, akkor kiközösítik a többi-
ek”, és a „nem bírok még mindennap órákat azzal tölteni,
hogy harcolok az Instagram ellen” szülõi mondatok persze
egyfelõl teljesen racionálisnak hathatnak az Informáci-
ós Korban, de valójában talán inkább arról a tehetet-
lenségérzésrõl árulkodnak, amit átélnek: hogy mennyi-
re nehéz jól nevelni ma egy gyereket, és mennyire nehéz
átlátni, hogy kinek is kéne hinni. Azoknak, akik
azt mondják, hogy nincs is semmi vész, csak azok kon-
gatják a harangot, akik nem értik a XXI. század kihívá-
sait, vagy azoknak, akik azt mondják: sajnos jóval több
figyelem és tanulás kell a szülõk és pedagógusok részérõl
ahhoz, hogy felismerjék, mikor kell ellentartani az infor-
mációtechnológiának.

Ez utóbbi tábor óvatos, és arra figyelmeztet, most még
nem látszanak a következmények, azt csak a klinikus és
kutató szakemberek érzékelik, hogy mennyi és milyen
aggasztó érzelmi változások vannak már most is jelen az
életben.

De mindezek ellenére azt valljuk, hogy még abban a
fázisban vagyunk, amikor nem késõ jól alkalmazkod-
nunk a leállíthatatlan fejlõdéshez: korlátokkal és kri-
tikai szûrõvel felvértezve menthetjük a menthetõt.
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Az iskola kutatását, 
az iskola világát érintõ 
aktuális társadalmi kérdések

Lehet a tanulás szerethetõ, szívesen végzett tevékeny-
ség? Figyelembe vehetõk a tanulók szempontjai? Tanul-
mányozható maga a tanítási folyamat úgy, hogy megõriz-
zük, sõt tiszteletben tartjuk a kutatási lépések során a pe-
dagógiai helyzetek komplexitását, soktényezõs összefüg-
gésrendszerét? Elsõsorban pedig: hogyan lehet struktu-
rális eszközökkel javítani az oktatási-nevelési folyamat
hatékonyságát, eredményességét, méltányosságát? Ku-
tatásunkban felállított kortársoktatási modellünk segít-
ségével megpróbáljuk eredményesen összehangolni az
egyéni és társadalmi perspektívákat: az iskola belsõ vilá-
gában megjelenõ mikroszintû, valamint az iskola társa-
dalmi valóságában jelentkezõ makroszintû igényeket. 

Kutatócsoportunk olyan korszerû, kortársoktatási pe-
dagógiai módszertani program megalkotásán munkálko-
dik, melynek célja gyermekek és fiatalok testi és lelki
egészségének3, szociális kompetenciáinak, valamint
egészségtudatos magatartásának formálása az EDUVI-
TAL egészségnevelési társaság, valamint a TANTUdSZ4

program keretei között.
A bemutatásra kerülõ kortársoktatási modellünk ku-

tatásalapú kidolgozása és fejlesztése kapcsolódik azokhoz
az új neveléstudományi kutatásokhoz, melyek a ténye-
ken alapuló megközelítést helyezik elõtérbe (evidence-
based approach), abban az értelemben, hogy a program-
fejlesztésünk empirikus tényeken alapszik, ugyanakkor
társadalomtudományi kutatásként és nem természettu-
dományi kutatásként határozza meg önmagát. Tudjuk,
hogy a neveléstudományi kutatások és innovációk a leg-
nehezebbek a tudományterületek ilyen tevékenységei
között (Hattie, 2009; Halász, 2017; Berliner, 2002),

ugyanis az oktatás eredményessége vagy eredménytelen-
sége mögött mindig komplex társadalomlélektani össze-
függések sokasága található, melyek lehetetlenné teszik a
minden helyzetre egyformán alkalmazható eljárások,
módszerek, megállapítások megfogalmazását (Berliner,
2002; Halász, 2017). Ezért is nevezhetõ a neveléstudo-
mányi kutatás a legösszetettebbek közül valónak.

Tanulmányunkban olyan új tanulásfelfogás, tanulás-
szemlélet mellett állunk ki, mely komolyan veszi a tanu-
lók aktív részvételét saját tanulási folyamataik alakításá-
ban. A gyermekekre úgy tekintünk, mint akik tehát ak-
tív résztvevõi, alakítói saját társas életüknek, formálói
saját környezetüknek, ezen belül tanulásuknak, nem pe-
dig mindezek passzív elszenvedõi (Golnhofer és Szabolcs,
1995; Nahalka, 2003). Jelentõs kutatók és kutatások, va-
lamint a mindennapi pedagógiai gyakorlat is a felnõttek
és gyermekek közötti kulturális távolságra hívják fel a
neveléstudomány figyelmét, arra a tényre, hogy jelenleg
a korábbiaknál jelentõsebb és gyorsabb kulturális váltás
történik (Gyarmathy, 2012; Golnhofer és Szabolcs, 2005;
Knausz, 2017). Az oktatásnak szükséges adaptív válaszo-
kat keresnie a gyermekek és a felnõttek közötti kulturá-
lis távolság kérdésköreire. A tanító, a pedagógus szerep-
körei szükségszerûen meg kell, hogy változzanak.
Gyarmathy Éva szerint a tanító, a pedagógus akkor õriz-
heti meg hatékonyságát, ha képes tanulásszervezõként,
háttérbõl irányítóként (Gyarmathy, 2012) jelen lenni az
osztályteremben, illetve a gyermekek tanulási folyama-
tainak aktív támogatójaként a formális és az informális
tanulási helyzetekben egyaránt. Amennyiben nem talál-
juk meg az új utakat ebben az új helyzetben a gyermekek-
hez az iskolában, amennyiben ragaszkodunk a pedagó-
gusszerep korábbi felfogásához, a gyermekek formálása,
nevelése, tanítása nem járhat sikerrel. A folyamat ne-
hézségeit mutatja, hogy egyre több gyermek kap diagnó-
zist ahelyett, hogy az oktatási rendszeren, a gyermekek-
hez közeledés módszerein változtatnánk (Gyarmathy,

Kolosai Nedda, Darvay Sarolta, Bihariné Krekó Ilona, Zombori Judit,
Nagyné Horváth Emília, Gradvohl Edina, Soósné Kiss Zsuzsanna,
Füzi Andrea Rita, Lukács J. Ágnes, Bíró Fanni, Falus András, Feith Helga Judit1

A kortársoktatás pedagógiai, 
módszertani kutatása (1.)
A Színes Tudás Kortársoktatási Modell 
kialakításának neveléstudományi szempontjai2

1 Dr. Feith Helga Judit foiskolai tanár, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Bp.; Dr. habil Darvay Sarolta, egyetemi docens, ELTE-TÓK Bp.; Bihariné
Dr. Krekó Ilona, ELTE-TÓK Bp.; Dr. Fuzi Andrea Rita, BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály, Bp.; Lukács J. Ágnes, tanársegéd, Semmelweis
Egyetem Egészségtudományi Kar, Bp.; Dr. Soósné Kiss Zsuzsanna, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Bp.; Dr. Gradvohl Edina, foiskolai docens,
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Bp.; Zombori Judit, foiskolai adjunktus, Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Bp.; Nagyné Horváth
Emília, biológia-kémia szakos tanár, nyugdíjas óraadó, Kobányai Bem József Általános Iskola, Bp.; Biró Fanni, tanító szakos egyetemi hallgató, ELTE-TÓK Bp.;
Prof. Dr. Falus András, professzor emeritus DsC., Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Bp.
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2012; Aronson, 2008; Knausz, 2017). Kutatócsoportunk
ezekre a felvetésekre (is) keresi a válaszokat a kutatás-
ban kialakított osztálytermi kísérleti helyzetben.

A tényeken alapuló kutatások minõségre, relevanciá-
ra törekvõ szemléletét követve, meghatározott óvodai és
iskolai csoportokban történõ kísérleti kipróbálást köve-
tõen, vagyis az éles helyzetben, kontrollált feltételek kö-
zött végzett beválásvizsgálatok, valamint az erre adott
pedagógiai reflexiók mentén határozzuk meg az általunk
használt kortársoktatási módszeregyüttes kritérium-
rendszerét, a kortársoktatás-kutatásunk által definiált
fogalmát (Kolosai és mtsai, 2018a), melyet majd mindig
adaptálni szükséges. 

Problémakiindulású, tényekre
alapozott modellalkotás

A 2017 tavaszán kipróbálásra kerülõ kortársoktatási
programra adott kutatói reflexiók és tapasztalatok, va-
lamint a programban részt vállaló, azt megvalósító egye-
temisták reflexiós naplóiban módszeresen dokumen-
tált, a kutatócsoport által elemzett pedagógiai reflexiók
(Szivák, 2010) mentén 2018 tavaszán kialakítottunk
egy kortársoktatási pedagógiai módszertant, melyet Szí-
nes Tudás Kortársoktatási Modellnek nevezünk a kuta-
tás folyamatában. (Továbbiakban: SzTKM.) A kutatá-
sunkban nagy mintán kipróbált új modell pontról pont-
ra reflektál az elméleti és empirikus kutatásunk alapján
megalkotott, egyfajta sûrû leírásban (Geertz, 1995) be-
mutatott vizsgálati eredményeinkre (Kolosai és mtsai,
2018a). Válaszokat próbál adni a kortársoktatási prog-
ramunk kipróbálásakor a pedagógiai gyakorlatban ta-
pasztalt kérdésekre, a korábbi program esetleges gyen-
geségeire, valamint – más tanulmányainkban bemuta-
tott és jelenleg is felvetett – elméleti kiindulópontjaink-
ra: az iskola világát érintõ aktuális társadalmi problé-
mákra. Modellünket a kortárstól való tanulás nevelés-
tudományi, tanulásmódszertani szempontú megértésé-
hez használjuk fel.

Kutatócsoportunk a hazai és nemzetközi kortársokta-
tási szakirodalmat áttanulmányozva (Lukács J. és mtsai,
2018) olyan követhetõ pedagógiai módszertani leírást
nem talált, melyben (1) kiképzett kortársoktatók, vala-
mint (2) a valódi kortársak által történõ tanítás osztály-
termi szituációban egyaránt megvalósul. Munkánkkal
ezt a hiátust kívánjuk betölteni5. Már a modell (SzTKM)
életre keltése is problémaalapú: az egészségnevelési prog-
ram kutatási tapasztalatai által felvetett kérdések meg-
válaszolására adott, pedagógiai reflexióban formálódó
módszertani válaszként született. Korábbi kutatási ta-
pasztalatainkat felhasználó osztálytermi kísérletünket a
2017/2018-es tanév tavaszi félévében 1. osztálytól 8. osz-
tályig közel 1000 gyermek bevonásával végeztük el. A
kutatás céljait követve a kortársoktatás kutatását osz-
tálytermi kísérleti helyzetben biztosító tanulásszervezést
és téri elrendezést hoztunk létre. Mindezen célok meg-
valósításával ugyanakkor egy olyan, a kortársoktatói
munkához általánosan is alkalmazható módszere-
gyüttest alkottunk meg a kutatásra alapozva, mely adap-
tálható más, kortársoktatói tanulóközösségekkel, kor-
társoktatással foglalkozó szakemberek számára.

A Színes Tudás Kortársoktatási
Modell elméleti alapjai

Szemléletmódjában, elveiben modellünk követi a (1)
projektpedagógia bizonyos elemeit (M. Nádasi, 2010;
Hortobágyi, 1991), melynek alapvetõ céljaival megegyez-
nek a kortársoktatási modell céljai: ilyenek a gyermekek
önállóságának, a tanulási folyamat élményszerûségének,
valamint a személyközi kapcsolatok újszerû tartalmának
és intenzitásának kiemelése (M. Nádasi, 2010). Kortárs-
oktatási modellünk magába építi a (2) kooperatív tanu-
lásszervezés releváns értékeit és neveléstudományi gon-
dolkodásmódját (Kagan, 2001; Soebel, 1984; Aronson;
2008 Webb, 1989, 1995; Kolosai és mtsai, 2018a, 2018b).
Építünk a kooperatív tanulás megalkotóiként híressé
vált (3) David W. és Roger T. Johnson szemléletére is,
akik a versenyt is a pedagógiai tevékenységek lehetséges
elemeként tartják számon (Johnson és Johnson, 1989,
1990, 2009). Az általunk kialakított tanulásszervezési
eljárások sora megfelel a kooperatív tanulás négy alap-
kritériumának. Ezek a következõk: az építõ egymásra-
utaltság, az egyéni felelõsség, az egyenlõ részvétel, vala-
mint a párhuzamos interakciók megvalósulása a tanulás-
ban (Kagan, 2001; Johnson és Johnson, 1990, 2009).
Johnson és Johnson (1989, 1990) 1980-as években kez-
dett széles körû munkásságára alapozva Elliot Aronson is
kidolgozott egy olyan tanulási módszert, melyet szintén
osztálytermi szituációkban, kísérletekkel, kontrollcso-
portokkal tesztelt. A kiváló szociálpszichológus célja
nem volt egy komplex pedagógiai didaktikai program ki-
dolgozása, osztálytermi kísérletek hosszú sorával, longi-
tudinális kutatással bizonyította, hogy az elõítéletek
csökkenthetõek, amennyiben az osztályban hosszú távon
a kooperatív tanulásszervezést meghatározott módokon
valósítják meg. Aronson (2008) ugyanakkor hangsúlyoz-
ta: az osztályteremben tartósan megvalósuló kooperáció
az egyik eleme az elõítélet alakulásának, ugyanilyen meg-
határozóan fontos tényezõ a családi háttér, valamint a
tágabb társadalmi, szociális környezet, beleértve a média
meghatározó szerepét.

A kutatócsoportunk által kialakított osztálytermi kí-
sérletben rövid idõtartamot: egyszeri alkalommal négy
45 perces tanórát töltenek a kiképzett kortársoktatóink
a gyermekekkel. Ezért kutatásunk longitudinális vizsgá-
latban megmutatható változót (például elõítéletesség
alakulása) nem mér, a TANTUdSZ programot megvaló-
sító kortársoktatói tanulóközösségek tapasztalatait tu-
dományos igényességgel feltárva (reflexiós naplók elem-
zése, fókuszcsoportos interjúk, hallgatói kimeneti kérdõ-
ívek) annak tudjuk empirikus bizonyítékát adni, hogy a
kortársoktatási modell helyzetben alkalmazott módszer-
együttesünk használata, benne a kooperatív tanulás-
szervezési módok tudatos beépítése megkönnyíti, eredmé-
nyesebbé, hatékonyabbá teszi a kortársoktatók pedagógiai
munkáját, az õ saját megéléseik és tapasztalataik szerint.
A kialakított tanulásszervezési módszerekkel célunk a
pedagógiai képzettséggel általában nem rendelkezõ kor-
társoktatók felkészítésének hatékonyságát növelni.

Fontos kérdés, hogyan biztosítható a kortársoktatás fo-
lyamatában, hogy az egyénnek, az egyes tanulóknak szük-
ségük legyen a csoportra, egyben a többi csoporttagnak
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szüksége legyen az egyén tudására, személyére annak ér-
dekében, hogy céljaikat elérjék? Ennek a kérdésnek érde-
kes válaszait adta meg Sherif híres szociálpszichológiai kí-
sérleteiben, amikor nyári táborokban olyan feladatokat
adott egymásra ellenfélként tekintõ gyermekcsoportok-
nak, melyeket csak együtt, egymással kooperálva tudtak
megoldani. Aronson Sheriftõl vette át a csoportkísérletek
során kialakított együttes függés fogalmat (Aronson, 2008).
Erre építette osztálytermi kísérletét. Aronson (1978, 2008)
osztálytermi kísérletének elsõ szakaszában több részre
bontja a tananyagot, majd a tananyagrészeket egy papíron
kapják meg a tanulók, akik ezután egyedül, szabadon, bár-
hol az osztályban, akár a folyosón készülnek fel a témaré-
szükbõl, vagy együtt azok közül a gyerekek közül valaki-
vel, aki azonos tananyagrészt kapott meg a fénymásolt pa-
píron. A mi módszeregyüttesünkben 24 órában felkészí-
tett kortársoktatók a témafelelõsök, akik csapatként, ta-
nulóközösségként lépnek az osztályterembe, õk tanítják
meg 3-4 csoportban egy-egy témarészre a tanulókat. A
SzTKM megvalósításában, ezekkel a különbségekkel az
életkori intervallumot azonnal megnyitjuk az óvodás kor-
osztály és az elsõ, másodikos gyermekek felé, akik még ke-
vésbé egyértelmûen tudnak olvasás után, olvasás alapján
tanulni. A bemutatásra kerülõ modell abban azonos
Aronson módszerével, hogy a megtanult anyagrészeket a
saját csoportjukba visszalépõ gyermekek egymásnak to-
vábbadják (Aronson, 2008). Ugyanakkor mutatkozik elté-
rés ebben a hasonló szakaszban is az átadott tartalmak fel-
építésében. A Színes Tudás Kortársoktatási Modell ezen
szakaszában (3. lépés) több azonosságot mutat Slavin ko-
operatív tanulási eljárásával, ugyanis esetünkben is ugyan-
annak a témának (kézmosás, folyadékfogyasztás) a feldol-
gozása zajlik eltérõ perspektívákból (Mikor? Hogyan? Mivel?
mosunk kezet), majd az összes szempont alapján együtt ta-
nulják meg a gyerekek a tananyagot (Slavin, 1980, 1987,
1990). Mind Slavin, mind Aronson módszerétõl eltér ese-
tünkben a számonkérés módja, ami az oktatási folyamat-
ban alkalmazott eljárások lényeges tényezõje, ugyanis
megmutatja az adott pedagógiai folyamat tanulásszemlé-

letét (Webb, Troper és Fall, 1995). A(z) SzTKM modell
esetében egymás tanítását nem egyéni számonkérés köve-
ti – ahogyan Aronson és Slavin módszerében látjuk. Ese-
tünkben vannak csoportcélok és csoportfelelõsség
(Johnson és Johnson, 1990) az egyéni célok mellett: a mód-
szeregyüttes 4. lépésében megint csoportokban, közös cé-
lokért is dolgoznak a gyerekek az állomásokon.

Bizonyos kutatások elvégezték a kooperatív tanulás ha-
tékonyságát vizsgáló szakirodalmak metaelemzését (Kniep
és Grossman, 1979; Lee és Jacobs, 1998; Johnson, Johnson és
Stanne, 2000). Kortársoktatási modellünk szempontjából
lényeges eredménye ezeknek a metaelemzéseknek, hogy
más-más problémák megoldására más-más idõkeretekben
jelennek meg, szinte egyetlen közös a kooperatív tanulást
vizsgáló kutatásokban, hogy longitudinális vizsgálatokban
alkalmazzák õket. Ezért mindig adaptívan, kontextushoz
kötötten, a megfogalmazott pedagógiai problémának, a
rendelkezésre álló idõkereteknek, a gyermekek életkori
sajátosságainak, valamint a pedagógus képzettségének
megfelelõen alkalmazhatóak. Kortársoktatási kutatási
modellünk (SzTKM) 1., 2., 3. és 4. lépésével, a lépések
sorrendjének meghatározásával: egy kooperatív struktúrát
alkottunk (Kagan, 2001). A kagani értelemben vett struk-
túránk megfelel a kooperatív alapelvek mindegyikének,
egyben egyfajta tartalomfüggetlen módja a tanulók közöt-
ti, valamint a tanulók és a kortársoktatók közötti interak-
ciók – téri elrendezések, kommunikáció, tanulásszervezé-
si módok – kialakításának. 

Kutatócsoportunk a kooperatív tanulásszervezési
szakirodalomban alkalmazott több száz tanulásszervezé-
si eljárásból (Webb, Troper és Fall, 1995; Lee és Jacobs,
1998; Kagan, 2001) tudatosan, a kortársoktatás pedagógi-
ai céljaihoz alkalmazkodva (Kolosai és mtsai, 2018b), ala-
kította ki a Színes Tudás Kortársoktatói Modell tanulás-
szervezési lépéseit. Ezek – az általunk részletesen leírásra
kerülõ – lépések 1. sorrendjükben meghatározottak, 2.
bármikor megismételhetõek, 3. bármely tananyagon al-
kalmazhatóak és 4. bármely korosztálynál jól mû-
köd(het)nek (Kagan, 2001).

1. ábra: összehasonlítás: Aronson mozaikmódszere és a kutatásban alkalmazott Színes Tudás Kortársoktatási Modell lépései

Kolosai_stb.qxd  2018.09.24.  12:45  Page 7



8

Mindezeken a tényezõkön túl a SzTKM teljes didakti-
kai folyamatában (4.) a konstruktív pedagógia alapel-
vei tükrözõdnek legmarkánsabban (Nahalka, 2003;
Wilson, 1995). A tanulásra a kutatási modell elsõ lépésé-
tõl kezdve nem mint tudásátadásra, hanem mint tudás-
konstrukcióra tekintünk: lehetõvé tesszük a konstruk-
tív, kooperációra építõ tanulást a gyermekek számára,
egyben megteremtjük a tudáskonstruálás kísérleti tanul-
mányozását6. A módszeregyüttes lényeges eleme (5.) a
facilitált pedagógiai reflexió7, majd az új tapasztalatok
folyamatos beemelése a kortársoktatás megvalósításába,
ezzel a módszer folyamatos adaptálása az aktuális kor-

társoktatási kontextusokhoz (Szivák, 2010; Gordon-
Gyõri, Halász és Endrõdy–Nagy, 2017). A SzTKModell
(6.) tanulóközösségekben képzeli el és valósítja meg a
kortársoktatás gyakorlatát (Halász, 207), hosszabb tá-
von pedig olyan (7.) gyakorlatközösségekben mûkö-
dik, melyekben a kortársoktató, a pedagógus, a tanulók,
a tanulási folyamatok kutatói egyenrangú, partneri vi-
szonyban együttgondolkodnak, együttmunkálkodnak a
kortársoktatási gyakorlat tökéletesítésén, melynek kö-
zéppontjában a gyermeki tanulás mélyrétegeit célzó ko-
moly elemzést végeznek el (Halász, 2017; Gordon-Gyõri,
2008; Kolosai és mtsai, 2018b)8. 

2. ábra A Színes Tudás Kortársoktatási Modell elméleti alapjai és tanulásszemlélete

Összefoglalva: Írásunkban bemutattuk a kortársok-
tatási modellünk pedagógiai, neveléstudományi elmé-
leti alapjait, azok összefüggéseit. A következõ tanul-
mányban részletesen bemutatásra kerülõ SzTKM egy, a
pedagógiai gyakorlatot megkönnyítõ keretrendszerét kí-
vánja felvázolni a kortársoktatói tevékenységeknek. A
tanulmány elején feltett kérdésekhez visszacsatolva:
kortársoktatási kutatásunkkal, az általunk kidolgozott
kísérleti kutatási modellel, módszeregyüttessel célunk
átstrukturálni a tanulás tereit, újrakonstruálni a tanulás
interakcióit. Az oktatási-nevelési folyamat hatékonysá-
gának – strukturális eszközökkel történõ – alakításával
alapvetõ célunk: újragondolni a tanulással és a tanítással
kapcsolatos fogalmi rendszert (Arató, 2010; Nahalka,
2003).

A pedagógiai módszerek vizsgálatánál, esetünkben a
kooperatív tanulásszervezési eljárások kombinálásakor,

azok alkalmazása során nem maguk a módszerek számí-
tanak csupasz valójukban. Elsõdlegesek mindig azok a
mikroszintû (például osztálytermi) és társadalmi problé-
mák, amelyekre alkalmazzuk õket, az, hogy miért szüksé-
ges velük szembenézniük a kutatóknak, valamint ho-
gyan lehetséges megoldásokat találni a problémákra az
alkalmazott módszerek segítségével (Popper, 1997). Ku-
tatócsoportunk a kortársoktatás, a kortárssal való tudás-
konstruálás alkalmazására és kutatására dolgozta ki a Szí-
nes Tudás Kortársoktatói Modell (SzTKM) módszere-
gyüttesét. Célunk hosszabb távon alkalmazhatóvá tenni
a közoktatásban – azaz a mindennapi pedagógiai gyakor-
latban – a jelenlegi kutatási modellt, mint a kortársokta-
tás olyan módszeregyüttesét, amely elegáns, egyszerû,
társadalmilag kiterjeszthetõ válaszokat képes adni a taní-
tó, a tanár és a tanulók megváltozott szerepeire az osztályte-
remben. 
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Bevezetõ
A média vizuális kultúra tantárgyba történõ beemelé-

se egy nagyon aktuális problémára és egyben nagy lehe-
tõségre reflektál. Lehetõséget nyújt a manuális alkotó-
munka mellett a géppel történõ alkotásra, és a gyerme-
kek által birtokolt eszközök (mobiltelefon, táblagép, lap-
top) kreatívabb alkalmazására. Lehetõség arra is, hogy
hosszabb távon a technológiák fejlõdésével létrejövõ
újabb szakmákhoz már gyermekkorban megalapozzuk a
képességeket. A középiskolások nagy része immár meg-
felelõ színvonalú digitális kompetenciával rendelkezik
ahhoz, hogy ezt a vizuális nevelésben is felhasználhas-
suk. (Kárpáti, 2015, Tóth-Mózer és Kárpáti, 2016). Ku-
tatócsoportunk tagjai két kézikönyvben ismertetik, ho-
gyan lehetne része a kortárs digitális média a vizuális ne-
velés programjainak (Gaul szerk. 2015, 2016).

Havasi Tamás, Orosz Csaba, Tóth Tibor: Pedagógiai
Programja (2016), mely a 2. médiakommunikáció modul
koncepcióját foglalja össze, és a pedagógiai kísérletet vál-
laló iskolák rajztanárai által írt Tanítási-tanulási progra-
mok (2016, 2017) azon törekvés részei, hogyan lehet
konstruktív módon tanítani a médiumok használatát.
Az elmúlt másfél év tapasztalatai igazolják a fenti elgon-
dolást, hogy tudatos irányítással, átgondolt oktatással,
neveléssel a médiaeszközök gazdagítják tudástárunkat.
Mindehhez persze szemléletváltás és jó pedagógiai prog-
ramok kellenek, hogy a diákokat, a szülõket, az iskolakö-
zösséget is meggyõzzük ennek szükségszerûségérõl. Az is-
kolai szintû IKT-használat, a tantárgyi fejlesztések egyre
több tantárgyi területen megvalósultak. A Moholy-Nagy
Vizuális Modulok – a 21. század képi nyelvének tanítása cí-
mû tantervi innovációs kísérlet lényege nem csak elmé-
leti szintû pedagógia, hanem gyakorlatcentrikus oktatás,
amely indokolja, igényli a vizuális kultúra tantárgy terü-

letén is a tantárgyi, technikai fejlesztést. Ez a szemlélet-
mód jól kapcsolódik napjaink korszerû vizuális nevelési
törekvéseihez (Kárpáti, 2015).

A médiakommunikáció modul kiemelt területei a
Technikai képalkotás: fotó, animáció és film. Az állókép ké-
szítésének technikái az analóg és digitális fényképezés, a
mozgóképalkotásnak az animáció és a film. A gyakorlati
feladatok e négy terület szerint csoportosíthatók. Mind-
ezek mellett a manuális munka is fontos szerepet tölt be
az órák során. Ha a régi analóg fotózási technikákat gya-
korlatiasan szeretnénk tanítani, meg kell teremteni a kö-
rülményeket, hacsak az iskola korábbról nem rendelke-
zett már fotólaborral. Az analóg fotózás tananyagba il-
lesztése szép lehetõséget biztosít a diákoknak az alkotó-
munkára, szélesíti esztétikai tapasztalataikat, kapcsoló-
dik a természetismereti tárgyakhoz (kémia, fizika). A fo-
tózás elveinek megismerése modellezi az emberi látás
mechanizmusát (biológia). Az analóg fotózás a termé-
szettudományos kísérletezés egy formája is, egy komple-
xen fejlesztõ tevékenység, amely esztétikai minõséggel
párosul (Moholy-Nagy László, Kepes György munkássá-
ga). A digitális képalkotás, a program egyik alaptevé-
kenysége, elsõ benyomásra evidenciának tûnik. De fel-
tételez egy meghatározott alapfelszereltséget az elméleti
és gyakorlati feladatok végrehajtásához: projektor, szá-
mítógép, hangfal vagy interaktív tábla, megfelelõ minõ-
ségû kamera; a mozgóképi feladatokhoz videokamera,
kameraállvány, hangtechnikai eszközök, mikrofon. A
tanulói feladatokhoz is szükséges néhány fényképezõ-
gép, mely videófunkcióval bír, és amelyrõl az iskolai szá-
mítógépekre le tudjuk tölteni a felvételeket. Nélkülöz-
hetetlen internetes tárhely, hogy a tanár és a tanulók
hozzáférjenek az osztály által készített anyaghoz. 

Az állókép, animálás, mozgókép-szerkesztési munká-
lataihoz szükségesek olyan szoftverek, amelyek minden

Kugler Erika Vizuális médiakommunikáció
Moholy-Nagy Vizuális Modulok – 
a 21. század képi nyelvének tanítása cikksorozat, (4.)
MTA–ELTE Vizuális Kultúra 
Szakmódszertani Kutatócsoport
A vizuális médiakommunikáció modul kipróbálása 
és gyakorlati tapasztalatai a jászberényi 
Szent István Sport Általános Iskola és Gimnáziumban
Tanórai javaslatok 1–6. osztályig 1. rész
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funkció ellátására alkalmasak. Teljes mértékben nem le-
het az órákat a gyerekek mobiltelefonjára építeni, mert a
telefonok operációs rendszerei nem mindig kompatibili-
sak az iskolai gépekkel, vagy a diák nem tudja letölteni az
anyagot mobilnet hiánya vagy egyéb okok miatt. Az 1–6.
évfolyamos gyermek még nem önálló, hogy felülírja a
család szemléletébõl, anyagi helyzetébõl adódó döntése-
ket pl. a mobiltelefon, számítógép vagy az internet hasz-
nálatával kapcsolatban, az iskola pedig ebbõl kifolyólag
személyiségjogokba ütközik. Az iskolai követelmények
teljesítése érdekében ezért az iskolának kell biztosítani a
technikai feltételeket, a körülményeket, az idõkeretet
vizuális kultúra órákon is. 

A modul tanítása komplex tevékenységre berendezett
szaktantermet igényel, mely teret ad a gépi és a manuális
munkához egyaránt, biztosítja az egészséges egyensúlyt
ember és gép között (pl. telefon-, gépfüggõség elkerülé-
se). A vizuális kultúra órák informatikateremben tartása
ezért csak részben megoldás, mert fennáll annak a veszé-
lye, hogy a tantárgy teljesen elveszíti manuális jellegét,
pedig a kézzel végzett alkotómunka kiemelten fontos
pszichomotoros képességeket fejleszt. A kísérleti prog-
ram, mely modernizált tananyagtartalmakkal moderni-
zált iskolai környezetet feltételez, egy nagyon értékes,
hosszabb távon nagy hozadékkal járó kezdeményezést
indított el iskolánkban.

A vizuális média modul kutatásának egyik helyszíne a
jászberényi Szent István Sport Általános Iskola és Gim-
názium felsõ tagozata. A Tanítási-tanulási programot
5–6. évfolyamokra írtam, de a feladatok alsó tagozatos
gyermekek számára is átalakíthatók, az alsóbb évfo-
lyamok tantervi ismeretanyagához igazítva. A továb-
biakban olyan tanórai feladatokat, óravázlatokat muta-
tok be, melyeket az elmúlt másfél évben tanítványaim-
mal kipróbáltam. A médiakommunikáció modul e rész-
ben bemutatott órajavaslatai az „állókép” készítésére
mutatnak példát.

1. Fotózás géppel 
és gép nélkül – Fotogram

(Javasolt évfolyamok: 3–6 osztály)

A téma célja, hogy a tanulók megismerjék a technikai
képalkotás alapjait, az analóg fotózást. Az analóg fény-
képezés alapelve, a camera obscura feltalálása már a re-
neszánszba nyúlik vissza, de technikai megvalósítása az
1800-as években realizálódik. A sötétkamrába beáram-
ló fény a szemközti falon fordított képet eredményez, de
a kép rögzítéséhez fényérzékeny anyag szükséges. Egy
nagyon egyszerû módszert próbáltunk ki a gyermekek-
kel, a gép nélküli fotózást, a fotogram készítését. A kí-
sérletezést szabadban végeztük, napsütéses idõszakban.
Néhány kinyíló tavaszi virágot, apró növényt helyez-
tünk egyszerû komponálással fotópapírra, üveglappal
lepréseltük, majd körülbelül tíz percig exponáltuk a ké-
peket. A fotópapír rózsaszínre, majd sötétebb lilára szí-
nezõdött. Tíz perc után eltávolítottuk a képekrõl a nö-
vényeket. 

A végeredmény nemcsak egyszerû növénysziluett
lett, ahogy vártuk. A nap átvilágította a növények szir-
mait, leveleit, és a virágok érzékeny formái mellett a
színük is halványan megjelent. Fotólabor és fixáló ol-
dat híján sötét kartonba csomagoltuk az elszínezõdött
fotópapírokat, hogy ne tûnjenek el a keletkezett képek
az erõs napfény hatására. Szkennerrel digitalizáltuk,
majd grafikai programmal átdolgoztuk különféle szí-
nekkel, kontrasztokkal. A gyerekek otthon házi fel-
adatként számítógépen még több színes változatot ké-
szítettek. 

Fotogram, Baráth Benjámin Fotogram, Pataki Zita
5. b, 2016. 5. b, 2016.

2. Kameraszem, macskaszem
– fotókollázs

(Javasolt évfolyamok: 1–4. osztály)

A fotó újragondolását, új képpé alakítását az avant-
gárd mûvészetek jól példázzák. Az alábbi feladat kicsik-
nek is élmény, s közben megtapasztalhatják a fotókollázs
készítésének techikáját.

A szem szûkülõ vagy táguló pupillái pont úgy mûköd-
nek, mint a kamera blendéje. Befolyásolják a fényviszo-
nyok változásai és szándékunk, az agymûködés pl. az ér-
deklõdés, a kíváncsiság, a düh, vagy éppen a közömbös-
ség, az álmosság, az unalom. A pupilla változásai jelzik
ezeket az állapotokat, és ezáltal jól leolvasható pl. a macs-
ka hangulata. A feladat jó lehetõség a metakommuniká-
ció fogalmának tisztázására. Mire utal A szem a lélek tük-
re közmondás? Hogyan jelenik meg a szem a mûvészet-
ben? A beszédes szemek képi szimbólumok is, melyek
hétköznapi és mûvészeti tartalmakat hordoznak. A fel-
adat fotókollázs készítése volt, vagyis a választott macs-
kaszem fotókból a kiemelt, kivágott fotóelemek kiegészí-
tésével új képet alkotni. A szemeket bármilyen összefüg-
gésben felhasználhatták, színezhették, egyéni ötleteik
szerint. A feladatot továbbgondoltuk: egy rajzfilmhõs
macskát terveztünk, melyet a tekintete tesz igazán ka-
rakteressé. A fotókollázs-feladat megfigyelései a rajzaik-
ba is beépültek, sokkal árnyaltabb, karakteresebb, kifeje-
zõbb absztrakciók születtek. A feladat fejleszti a kreativi-
tást, az önismeretet, a vizuális és digitális kompetenciá-
kat egyaránt.
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Fotókollázs, Baráth Nóra, Fotókollázs, Thuróczy Valéria,
6. b 2017. 6. a 2017.

Fotókollázs, Gulyás Gellért Fotókollázs, Szûcs Márton
6. b, 2017. 6. b, 2017.

Macskahõs, rajz, Belányi Anna 6. a, 2017.

3. A kép, és ami mögötte van
– fotómontázs

(Javasolt évfolyamok: 3–6. osztály)

A fotók szétvágásával, a képelemek újrarendezésével,
szöveggel kombinálásával (montázstechnika) új jelen-
tésrétegek nyílnak meg, új tartalmat kap a kép. A kép be-
fogadása szubjektív. Tanárként kíváncsisággal tölt el,
vajon hogyan értelmez egy fotót, mit lát egy gyermek a
képen? A szemünk pásztázza a képet, de arra a látvány-
elemre figyelünk, ami a saját gondolatainkkal találkozik.
Az elsõ feladat erre a kérdésre keresi a választ. Hans
Kessler, a Bauhaus iskola tanára alapozó stúdiumain vé-
geztette ezt a feladatot, amelyet kipróbáltam én is tanít-
ványaimmal: képes szöveges kollázsa kapcsán diákjaim-
nak egy portrét kellett vizuálisan értelmezniük és szö-
veggel bõvíteniük a jelentéstartományt. Mit mond ne-
ked egy arc? Ha csak egy fogalmazást írnak a gyermekek
a képrõl, megmarad a távolság az ábrázolt személy és a
róla írt szöveg között. A kép és a szöveg viszonya illuszt-
ratív marad. 

Kessler darabokra vágatta az arcképet, ezáltal meg-
fosztotta bálvány mivoltától. A hétköznapi ember sem
vágja, tépi szét szerettei, kedvence fotóját, csak ha nega-
tív érzelmi töltettel bír. Mert a mindennapi ember gon-
dolkodásában a kép még mindig „bálvány”, azonos azzal,
amit ábrázol. A gyermekeknek azt a feladatot adtam,
hogy vágják fel csíkokra a választott arcképet, hogy meg-
fosszuk a szép bálványt valóságos mivoltától. Alkossák

meg a képzeletük alapján azt az új személyt, aki az arc
mögött van. Természetesen a fotókon ábrázolt személy
karaktere befolyásolja a szemlélõt, de a belelátott törté-
net érzékeny alkotófolyamatra ad lehetõséget, amelyben
a gyermek saját pszichéje is megmutatkozik (projekció).
A szöveggel kombinált feladat elsõ lépés a szöveges in-
formáció és a képi információ elkülönítésére. Ebben a
feladatban kombinálni kell a szöveget a képpel. 

A következõ feladatokban már nyilvánvaló a gyerme-
kek számára, hogy a kép önállóan is egy információs csa-
torna. További feladatverziók: egy kép szétvágása és új-
rarendezése; két fotóból egy kép; több fotóból egy kép al-
kotása, amely új tartalmakat közvetít. A képeknek címet
is kellett adni, amely kibõvítette az értelmezési tarto-
mányt. A hasonló típusú feladatokat elemzõ órán elõké-
szítettük, majd a tanulók egyéni tempójukban mindig új
feladatverziót kaptak. A gyermekek nagy élvezettel vé-
gezték a montázskészítést, igényelték, hogy beszélhesse-
nek munkáikról szóban is. Az elsõ feladatról videofelvé-
teleket is készítettem, amelyben felolvasták az arcképek
sugallta történeteket. Írásaikban megmutatkoztak érzel-
meik, problémáik, fantáziájuk, médiaélményeik.

A lányt Lilinek hívták, Tánc,
Tábori Zsófia 5. a, 2016. Nagy Annamária 5. a, 2016.

Senki sem tökéletes, Más arcok, 
Rózsavölgyi Renáta 5. a Hirossek Barnabás 5. a

4. Fény-képek
(Javasolt évfolyamok: 1–5. osztály)

A fény nemcsak láthatóvá tesz, de maga a fény a kép.
A gótikus üvegablakok szinte vetítõ szerepet töltöttek
be, a rajta behatoló fehér fény az egész templombelsõt
festõivé varázsolta. A reneszánsz mûvészek az 1400-as
években feltalálták a laterna magicát, a bûvös lámpást,
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mely a diavetítõ elõdje. Sok kisdiák még soha nem látott
diavetítõt. Nagy érdeklõdést keltett, amikor bemutat-
tam hogyan mûködik, milyen is a diapozitív. Az alkotási
gyakorlat elkezdése elõtt megnéztünk néhány saját kí-
sérleti munkámat, amelyek tárgyakra fotózott mûalko-
tások digitális fotói. Izgalmas volt hallgatni, mit látnak
bele a gyermekek, milyen jelentésrétegeit értik meg, tár-
ják fel a fotóknak. Érzékeny, elemzõ beszélgetés folyt.
Amikor a síkkép plasztikus tárgyakra vetül, a tárgy és az
árnyéka is belejátszik az eredeti festmény jelentésébe, ár-
nyalja, bõvíti az értelmezést, új kontextusba helyezi a ré-
gi klasszikus mûvet. Csoportmunkában minden gyermek
kipróbálhatta a technikát. Üvegfestékkel, tussal, külön-
féle anyagokkal két üveg közé festett, saját készítésû dia-
képeket is felhasználhattak a vetítéshez, fotózáshoz. Lá-
tásmódjuk, szemléletük alkotásaikban, de önreflexió-
jukban is eredeti módon nyilvánult meg.

Vetített képek, 5. b, 2016.
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Általános az a vélekedés, hogy a tanítási eredményessé-
get kedvezõen befolyásolja az alacsonyabb osztálylét-
szám. A vélekedés „logikusnak” tûnik: ha alacsonyabb a
létszám, egy-egy tanulóra több figyelem irányul, egy-egy
tanuló többször jut szóhoz. Minden „magától értetõdõ”
véleményt érdemes idõrõl idõre tüzetesebben megvizs-
gálni, valóban igaz-e.

1969-tõl a variációs tanuláspszichológiai kísérletsoro-
zat sok száz tanulócsoportban folyt az 1–4. osztályban.
Az osztályok eredményességi rangsorát négy éven át egy
székesfehérvári osztály vezette, amelybe 42 tanuló járt
(tanítójuk Lazarevics Józsefné volt). A további legjobb
osztályok egyike egy Baranya megyei 1–4. osztályos ösz-
szevont tanulócsoport volt, amelybe – ti. a kísérleti prog-
rammal haladó osztályrészbe – mindössze négy gyerek
járt. Ugyancsak négy gyerek tanult egy másik Baranya
megyei összevont 1–4. osztályban, amely azonban a tel-
jes alsó tagozati periódusban az utolsó helyen állt a rang-
sorban. Tapasztalataink szerint az osztálylétszámnak a
variációs tanulás alkalmazása mellett nem volt hatása az
eredményességre. Természetesen volt hatása a szo-
ciokulturális háttérnek, de kisebb mértékben, mint más
tanítási eljárások esetében.

A variációs tanulás nagy mintára, mintegy félezer osz-
tályra terjedt ki. Évrõl évre nemleges összefüggést kap-
tunk a létszám és a hatékonyság között. Hasonló adatok-
kal találkozunk Az ezredforduló iskolája címû könyvben
(Inkei—Kozma–Nagy–Ritoók, Tankönyvkiadó, Buda-
pest, 1979). A könyvben hat hazai statisztikai vizsgálat
összefoglaló adatait találjuk, amelyek egy sor háttérvál-
tozó és a tanulmányi eredmény összefüggéseit adják meg.
Sem az 1971-es Nagy József, sem az 1972-es Kozma Ta-
más vezette vizsgálat nem mutatott ki összefüggést a lét-
szám és az eredményesség között. Ide tartozhat, hogy a
tanár–tanuló arány és az eredményesség között sem. A
szerzõk ezt így magyarázzák: „Bizonyos szinten túl az is-
kolai infrastruktúra extenzív fejlesztése a pedagógiai
munka hatékonyságát már nem befolyásolja.” (275. p.)

Még néhány adalék! Ismeretesek gimnáziumi értesí-
tõk, amelyek 60-80 fõs gimnáziumi osztályokról tanús-
kodnak, és ismeretes az az 1924-es törvénycikk, amely
kimondja, hogy egy gimnáziumi osztályban a jövõben ne
legyen 60-nál több tanuló. 

Levonható-e mindebbõl az a következtetés, hogy ma-
gasak lehetnek az osztálylétszámok? (Értsük „magas” lét-
szám alatt az utóbbi évek igen gyakran 30 és nem ritkán
40 fõt meghaladó tanulószámot.) Semmi esetre sem. Egy
dolog ugyanis a tanulási hatékonyság, s egy másik a taná-
ri terhelés. Nem mindegy, hogy a tanár 28 vagy 42 bizo-
nyítványt ír, osztálynaplót vezet, dolgozatot javít, szülõt
fogad stb. Ez a terhelés egyben érthetõ szubjektív forrása
annak a – vizsgálatokkal nem igazolt – vélekedésnek,
hogy hatékonyabb a munka az alacsony létszám mellett.
(Ez egyben jellegzetes példa a pedagógiai értékelésben
gyakran megjelenõ validitási – érvényesség – problémá-
nak.)

Mekkora a kedvezõ osztálylétszám? Erre ugyan szület-
tek válaszok, de a gyakorlat ezeket kényszerûen módosí-
totta. A jó iskolákra nagy nyomás nehezedik, kénytele-
nek magas létszámokkal dolgozni. Lakótelepeken fel-
épült lakások és fel nem épült iskolák közepette fel kel-
lett venni a tanulókat, akár 40 feletti létszámokat alkot-
va is. Kicsi településen, legyen bármekkora is az optimá-
lis létszám, lehet, hogy csupán tucatnyi gyerek van az
1–4. osztályban. S mindezen osztályokban folyhat jó és
rossz tanári munka, s lehet kedvezõ vagy kedvezõtlen a
tanulók szociokulturális háttere. Tanulási kísérleteink
alapján mégis az „átlagos” osztályokra nézve azt tapasz-
taltuk, hogy 20-22 tanuló fölött lesz kedvezõen színes az
osztály arculata, és 30 fõig még nem jelentkeznek lét-
számból adódó kedvezõtlen hatások. A külföldi iroda-
lomban ugyanilyen eredményekkel találkoztunk. T.
Husen, S. Marklund és mások is azt kapták az 1970-es
években végzett vizsgálataikban, hogy az optimális osz-
tálylétszám 20 és 30 fõ között van.

Magyarországon a népesedéspolitikai párthatározat
következtében az 1970-es évek közepén megugrott a szü-
letésszám, ám az eredmények emiatt nem romlottak,
pontosabban: nem emiatt romlottak. A születésszám
csökkenése miatt az 1990-es évektõl erõsen megnõtt a
20 alatti, gyakran csak 14-15 tanulót befogadó osztályok
száma. És az eredmények nem javultak. Magam is rend-
szeresen dolgoztam két 14 fõs osztályban. Azt tapasztal-
tam, hogy ezekben az osztályokban a kicsi merítés miatt
rendkívül esetleges lett a kiválasztás. (Az írásom elején
idézett két Baranya megyei osztály is ezt illusztrálta.) Né-

Demeter Katalin Pszichológia 
a tanítási órán (21.)
Létszám és hatékonyság
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hány nagyon jó, nagyon rossz vagy nagyon „valamilyen”
tanuló felbillenti az egyensúlyt. Magasabb létszámok
mellett inkább érvényesülhetnek kiegyenlítõ tendenci-
ák, és az osztály képe árnyalatokban gazdagabb. Alacso-
nyabb létszám mellett a tanuló kevesebb szociális szere-
pet gyakorolhat, társas kapcsolatai alakulására kevésbé
differenciáltak a lehetõségei.

Kedvezõbbek az úgynevezett szociális tanulás adatai is
magasabb létszám mellett. Erre bemutatok néhány ada-
tot, amelyet két: egy 14 és egy 28 fõs budapesti iskola 4.
osztályában szereztem. (Az elõbbi sorrendben jelölöm az
osztályokat A-val, illetve B-vel.) Egy matematikai prob-
léma megoldásakor az A osztályban öt megoldás szüle-
tett, a B osztályban 11 (négy megoldás közös volt).
Ugyanennek a matematikai problémának az értelmezé-
sekor a következõket kaptuk (az értelmezés köre a szülõk
foglalkozása volt). Az A osztályban, amelyben a szülõk
21 foglalkozást képviseltek, a tanulók 39, e foglalkozá-
sokhoz kötõdõ fogalmat használtak fel. A B osztályban
51 foglalkozás fordult elõ, a felhasznált fogalmak száma
pedig 97 volt. Az A osztályban a tanulók összesen há-
romféle nyelvet tanulnak, a B osztályban hatfélét. Ez

utóbbi csoportban lényegesen gazdagabb tanulói utalá-
sok jelentek meg a szavak eredete és jelentése, a nyelvi
szokások, az illem és más témakörökben. Egy szöveg fel-
dolgozása esetében az A osztályban hét fogalmat kellett
a tanítónak megmagyaráznia, a B osztályban csak kettõt
a nagyobb bázisú „kollektív bölcsesség” következtében.

Azonos létszám a különbözõ tanítási módszerek mel-
lett eltérõ hatású. B. S. Bloom például azt kapta, hogy 30
fõs osztállyal tradicionális frontális foglalkoztatás mellett
20%-os eredményesség érhetõ el, azonban korszerû mód-
szerekkel, változatlan létszám mellett ez az arány 80%-ra
javítható.

Az ezredforduló iskolája címû könyvet elérhetõbé tettük
honlapunk könyvtárában, mert komolyan gondoljuk:
aki szeretné megérteni a jelent, nem árt, ha a múltat is
tanulmányozza. Könyvtár › Kutatás és elmélet ›
Közoktatás-fejlesztés (A szerk.)

! ! !

! ! !

Tanítsunk könnyebben, okosabban,
eredményesebben!

Hátulsó pár, elõre fuss! Felzár-
kóztató, oktatási segédanyag
írás, olvasás, számolás- játékkal,
mozgással, sok feladattal.
Sikeres diák tanulási módszer
tanítás, tehetséggondozó, szö-
vegértési problémák megoldása.
Mesevarázs, 33 mese + foglal-
koztató anyag, melléklettel, tár-
sasjátékkal

www.nepmesemuzeum.com / társasjáték / könyvek 
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Itt van az õsz, itt van újra, lehet menni múzeumba!

A tavaszi osztálykirándulásokon túl is van élet a mú-
zeumokban? A Múzeumi à la carte szerint igen. A
Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és
Módszertani Központ által mûködtetett adatbázis
ugyanis tálcán, illetve a mai igényekhez igazodva
online kínál a pedagógusok számára aktuális infor-
mációkat több száz hazai muzeális intézmény mú-
zeumpedagógiai és kiállítási kínálatáról. 
A pedagógusok a Múzeumi à la carte-nak köszön-
hetõen a különféle múzeumi honlapokon vagy
Facebook profilokon történõ keresgélés helyett
egyetlen felületen találhatnak a hazai muzeális in-
tézmények programkínálatára (közel 1000 kiállítás
és több mint 2500 múzeumpedagógiai foglalkozás)
vonatkozó releváns információkat. 

A múzeumok által folyamatosan frissített adatok
közötti navigálást az óvodás korosztálytól a felsõok-
tatásban tanulókig terjedõen korosztályra, tan-
tárgyra, régióra vagy speciális célcsoportra vonat-
kozó keresõszûrõk könnyítik meg. A muzeális intéz-
ményben teljesíthetõ iskolai közösségi szolgálat-
ról, múzeumi szakkörökrõl, szünidei táborokról, il-
letve ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódó mú-
zeumi közönségprogramokról is képet kaphatunk.
A kompetenciafejlesztést és a gyerekek tanulási
kedvét nagyban támogató iskolán kívüli múzeumi
foglalkozásokra történõ felkészüléshez is segítsé-

get nyújt az adatbázis, ahol a hazai muzeális intéz-
mények által a pedagógusoknak szervezett tovább-
képzésekrõl szóló információk is megtalálhatóak.
Egy nemzetközileg is elismert informatikai fejlesztés-
rõl van szó (2016-ban 22 uniós tagország 43 kulturális
jó gyakorlatának egyike a Múzeumi à la carte volt),
mely felhasználóbarát, okostelefonra optimalizált, va-
lamint akadálymentesített formában is elérhetõ.
A Múzeumi à la carte egyszerû megoldásokat kí-
nál egy nagyszerû étlapról, s mindezt néhány
kattintással: www.muzeumiprogram.hu
A 2013 óta mûködõ Múzeumi à la carte továbbfej-
lesztésére 2018 nyarán a „Múzeumi és könyvtári fej-
lesztések mindenkinek” címû, EFOP-3.3.3-VEKOP-
16-2016-00001 azonosítószámú kiemelt projekt

„A mi múzeumunk” címû múzeumi komponensé-
nek keretében került sor. A projekt kétmilliárd forint
európai uniós forrásból valósul meg 2017. február 1.
és 2020. január 31. között a Széchenyi 2020 program
keretében a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi
Oktatási és Módszertani Központ és a Fõvárosi
Szabó Ervin Könyvtár konzorciumi együttmûködé-
sében. A projekt szakmai megvalósítói elkötelezet-
tek az esélyegyenlõség szerepének növelése, a hát-
rányos helyzetûek felzárkóztatása és a kulturális ja-
vakhoz való egyenlõ hozzáférés lehetõségének
megteremtése mellett.
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Szemléletváltás várható az oktatásban! Még a nyári szü-
net elején, teljesen véletlenül vettem észre az interneten
egy cikket az Élménysuli kapcsán, mely felkeltette az ér-
deklõdésemet. A Komplex Alapprogram jó gyakorlatok
és pedagógiai módszerek rendszerré fejlesztésével jött
létre, idén szeptemberben kísérleti formában hatvan is-
kolában indult, 2021-re ezerötszáz tanintézményben ta-
nítják majd az élménypedagógia módszertanával a gyereke-
ket, s ehhez harmincötezer pedagógus továbbképzésére
kerül sor. Révész László (a program szakmai vezetõje, az
Eszterházy Károly Egyetem docense): „Mi a Hogyan ta-
nítsunk? kérdésre szeretnénk választ adni, az egész tanítási
napra adunk élményalapú pedagógiai módszereket.”

A tanítási-tanulási stratégiában jelennek meg azon
óraszervezési módok, amelyekkel az élményalapú tanítás
megvalósítható. A projekt elsõ másfél éve a fejlesztésrõl,
a módszertani anyagok kidolgozásáról és a képzésfejlesz-
tésrõl szólt. Elkészültek a szakmai anyagok, ez a tanév a
bevezetés és a kipróbálás idõszaka, majd a tapasztalatok
összegyûjtése, értékelése, hasznosítása után, 2019 szep-
temberében vezetik be országosan a programot. Délelõtt,
a kötelezõ tanítási órákon a DFHT módszert*, a délutáni
idõszakban a képesség- és készségfejlesztést szolgáló
alprogramokat használják, illetve kialakítottak úgyne-
vezett komplex órákat, amelyek a tantárgyköziséget szol-

gálják. Például matematikaórára bekerül a testmozgás,
fõként alsó tagozaton, mondjuk ugróiskolával. A tanu-
lók a különbözõ tantárgyak közös tartalmait egy óra ke-
retében sajátítják el. Az „Élménysuli” részei a testmoz-
gásalapú, a mûvészetalapú, a logikaalapú, az életgyakor-
lat-alapú és a digitális alapú alprogram. 

Három-hat hónap múlva várhatóan látszik majd a
gyerekek attitûdjén, hozzáállásán a változás, de a tudá-
sukban és annak alkalmazásában megjelenõ változáso-
kat években lehet csak mérni. A komplex alapprogram a
végzettség nélküli iskolaelhagyás arányainak javítása ér-
dekében az oktatási rendszer minõségét hivatott emelni.
Keretei közé tartozik a differenciált oktatás, valamint a
szervezet- és iskolakultúra módszertani fejlesztése, a ta-
nulással összefüggõ esélyek növelése is.

Szeretnék minél többet megtudni errõl az
igazán különleges kezdeményezésrõl, érde-
kes lenne mielõbb kipróbálni nemcsak a ma-
tematikaórákon, hanem komplex módon! 

http://magyarhirlap.hu/cikk/120628/Szemleletvaltas
_az_oktatasban_jon_az_Elmenysuli

Az Élménysulival az Egerben mûködõ Lí-
ceum Televízió is foglalkozik havi rendsze-
rességgel, lapzártáig kilenc videófilm került
fel a YouTube csatornára, mely betekintést
ad a programba, szerintem érdemes megismerkedni vele!

https://www.youtube.com/watch?v=kabwiNahGeM 

Tanulási Zóna tagként számos alkalommal találkoz-
tam élménypedagógiai foglalkozásokkal, melyeket ki is pró-
báltunk a Zónatalálkozókon és az Élményesszencia Kon-
ferencián. Olyannyira elvarázsolt ez a különleges hozzá-
állás, légkör, az egymásra való odafigyelés, a teremtõ han-
gulat, a kreatív gondolkodásmód, hogy az elõzõ tanév
végén saját finanszírozásból egy harmincórás akkreditált
továbbképzést is elvégeztem a témában. Idén a heti két
úszás és két testnevelõ szaktanár által tartott testnevelés
óra mellett egy-egy órát én tartok a negyedikeseinknek,

„Félig sem olyan fontos az, amit tanítunk gyerekeinknek, mint az, ahogy tanítjuk. Amit az
iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási
rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad.”

Eötvös József

F A R K A S H Á Z I  C S I L L A

(18.)
J Á T É K

M
A
T
E
K

* DFHT-módszer: Differenciált Fejlesztés Heterogén Tanulócso-
portokban . Olyan nevelési, tanulási, tanítási módszer, melynek
központi elemei az együttmûködésen alapuló kooperatív munka és
a személyre szabott, képességekhez mért differenciált egyéni fel-
adatok. A módszerben központi helyet foglal el a sokféle képesség
felhasználását igénylõ feladat, amely minden tanulótól innovatív
gondolkodást igényel a téma köré szervezett aktív csoportmunká-
ra alapozva. Speciális oktatástervezési stratégia, amelyen keresztül
a tanár felkészíti a tanulókat az együttmûködési szabályok betartá-
sára, valamint azokra a szerepekre, amelyek saját munkájuk veze-
téséhez szükségesek.
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az a tervem, hogy ezek elsõ felében kifejezetten élmény-
pedagógiai jellegû mozgásos feladatokkal, játékokkal is-
mertetem meg a gyerekeket.

Elsõ tanítási hetünk egyik ismétlõ matematikaóráján,
mielõtt elkezdtünk volna a negyedikesekkel dobókoc-
kákkal fejszámolást gyakorolni, egy kis élménypedagógiai
ismerkedést tartottunk az eszközeinkkel. Minden páros
kapott – lehetõség szerint nem azonos méretû és kidol-
gozású – hat dobókockát. A cél az volt, hogy az egyik já-
tékos építsen fel ezekbõl egy emeletes házat (tornyot) az
alábbi feltételekkel: a társa felé nézzenek alulról felfelé
növekvõ sorrendben az emelet (sor)számai pontok for-
májában, egy kézzel nyúlhat csak a kockákhoz, a szeme
pedig be van kötve. Mondhatjuk, hogy az irányítóknak
sem volt könnyû dolguk! Elõzetesen kaptak elegendõ
idõt a párok a megbeszélésre, eldönthették, hogy ki me-
lyik szerepet vállalja elsõként, ki hogy gondolja hasznos-
nak az irányítást. Az elmozdítási irányoknál, illetve a
kockák forgatásánál például az óramutató járását hasz-
nálják, vagy a tanterem biztos helyeit tekintik támpont-
nak (ajtó, tábla, ablak, szekrény és a sarkok), hogy feje-
zik ki a távolságokat az adott pármunkánál (centiméter-
ben, deciméterben megadva vagy épp ujjnyi, kis arasz-
nyi, nagy arasznyi kifejezéseket használva), hasznos-e
úgy fogalmazni, hogy kicsit balra vagy jobbra, hol álljon a
ház az asztalon, és folytathatnánk, mindenki a saját el-
képzelése alapján közelítette meg a feladatot. Abban
szinte minden társaság elõre megegyezett, hogy (a stabi-
litás miatt) a legnagyobb kockával érdemes elkezdeni az
építkezést.

A tervezés után következett a kivitelezés, lelkesen
folyt a munka, ha ledõlt a torony, újra nekiveselkedtek a
gyerekek a feladatnak. Több párosnál kellett menet köz-
ben taktikát váltani: ami nem vált be, elvetették, majd új
tervet találtak ki maguknak. Elõbb-utóbb minden to-
rony felépült. A párosok önértékelése, a tapasztalatok
csoport felé történõ megosztása, az új koncepciók kiala-
kítása is nagyon tanulságos volt. A játék közben kiala-
kult érzések megfogalmazásában és kifejezésében is fejlõ-
dött a csoport. A szerepcserét is élvezték a gyerekek, egy-
más bõrébe bújva még jobban megértették a különbözõ
szerepek kapcsán felmerülõ problémákat. Nem „stoppe-
roltam”, de második alkalommal szinte minden párosnál
lényegesen gyorsabban ment az építkezés. Érdekes,
ahogy egy érzékszervet kiiktatunk a rendszerbõl, meny-
nyire felerõsödik a többi! Volt, aki a pontok kitapintásá-

val is egész jól boldogult. A szóban elhangzó utasítások-
ra és pontos végrehajtásukra nagyon kellett figyelni,
hiányzott a gyerekeknek az egybõl következõ vizuális
visszacsatolás, helyette az irányítótól kaptak megerõsí-
tést, biztatást vagy korrigáló utasításokat. (A fenti játék
egy változatát én a korábban már említett élménypeda-
gógiai képzésen próbáltam ki elõször, ahol a párom egész
véletlenül egy olyan tanítónõ volt, aki a Vakok Intézeté-
ben tanít. Elsõ pillanattól kezdve profi módon tudott irá-
nyítani, neki inkább az építkezés volt a nagyobb kihívás.)
A fényképeken a gyerekek testtartásából jól látszik, hogy
a segítõk, irányítók maguk is annyira koncentrálnak a
feladat megoldására, hogy úgy tûnik, mintha mágikus
erõvel õk is segítenék mozgatni a dobókockákat.

Már ismernek a gyerekek, ha dobókockával játszunk,
számolunk, tanulunk, gyakorolunk, szinte mindig szóba
kerül az, hogy a szemközti oldalpárokon mennyi a pöty-
työk száma. Nehezen, de kibírtam, hogy most ne én hoz-
zam fel ezt a témát. Õk számoltak be a megfigyelésükrõl,
hogy az „emelet-számok” hátoldalán épp fordítva látha-
tó a sorrend, mint elöl. Az is bizonyosságot nyert, hogy az
építményünk oldalfalain látható pöttyök száma mindig
6×7×2, azaz 84. A tetõ és a talapzat viszont változatos le-
het, hisz a dobókockákat a feltételnek megfelelõen négy-
féleképpen is elhelyezhetjük, a kettes, hármas, négyes és
ötös érték is határolhatja a téglatestünket. A nyolcvan-
négyhez tehát legalább négy, legfeljebb tíz adódik, ha az
összeillesztett kockákat mint téglatestet vizsgáljuk. Ha
viszont a tornyon mint építményen látható pöttyök szá-
mára vagyunk kíváncsiak, ne felejtsük el, hogy az esetek
legnagyobb többségében nem üvegasztalon építkezünk,
így a négy oldalhoz csak a tetõn látható pontok számát
kell hozzáadnunk, tehát 86; 87; 88 vagy 89 lesz az ered-
mény.

Fejszámolás
dobókockákkal

A kis bevezetõ után most valóban következzenek a
villámgyors dobókockás feladatok ismétlésre, gondolko-
dásra, a fejszámolás fejlesztésére! Kettesével játszunk,
felváltva dobnak a játékosok, az nyer, aki elõbb mondja
be a helyes választ az elõre megbeszélt mûvelet elvégzését
követõen. Ha nem tudják eldönteni, hogy kinek van iga-
za, kérhetnek segítséget társaiktól vagy tanítójuktól, de

FarkashÆzi.qxd  2018.09.24.  12:47  Page 20



21

leginkább a mûvelet írásbeli ellenõrzése domináljon!
Nem szoktuk számolni, hogy kinek hány alkalommal si-
került gyorsabbnak lennie, ha korongokkal vagy más esz-
közzel számszerûsítenénk a találatokat, hátha rosszul
érintene valakit. Többször is cserélõdjenek a párok,
frusztráló, ha valaki sorozatos kudarcot él meg, és az se
jó, ha valaki túlságosan elbízza magát. 

A legkézenfekvõbb utasítások két dobókocka esetén:
XAdjuk össze a két számot! 3+5=8 XMondjuk ki mi-
nél gyorsabban a két szám különbségét! 5–3=2 X Szo-
rozzuk össze a két számot! 3×5=15

Lehet bonyolítani a játékot, a gyerekek is változatos
ötleteket tudnak adni, például: X A nagyobb szám két-
szeresébõl vonjuk ki a kisebb számot! 5×2–3=7 XA ki-
sebb szám hatszorosából vonjuk ki a nagyobb számot!
3×6–5=13 X Duplázzuk meg a két szám összegét!
(3+5)×2=16 X Szorozzuk össze a két szám összegét és
különbségét! (3+5)×(5–3)=16 X Gondolatban illesz-
szük egymás mellé a kockákat kétféle sorrendben, az így
keletkezõ kétjegyû számokat adjuk össze! 35+53=88 X
Adjuk meg a kockákkal kirakható kétjegyû számok kü-
lönbségét! 53–35=18

XMondjuk ki a dobókockákon látható számokból al-
kotható legnagyobb számot! Minden kockát csak egy-
szer használhatunk fel! 521 XMelyik a kockákon látha-
tó számokból alkotott lehetõ legkisebb háromjegyû pá-
ros szám? Egyszeri felhasználás! 152. (Amennyiben nincs
a kockák között páros szám, akkor az a helyes válasz,
hogy Nincs ilyen!) X Képzeletben duplázzuk meg a há-
rom kockát, és az azonos számokból álló kétjegyû számo-
kat adjuk össze! 11+22+55=88 X Keressük meg azt a
legnagyobb számot, amit úgy kapunk, hogy két kocka ér-
tékét összeadjuk, és a harmadikkal megszorozzuk!
(1+2)×5=15 

X A két nagyobb szám összegébõl vonjuk ki a két ki-
sebb szám összegét! (4+6)–(1+2)=7 X A két nagyobb
szám szorzatának tízszeresébõl vonjuk ki a két kisebb szám
összegének háromszorosát! (4×6)×10–(1+2)×3 =231
X Szorozzuk meg a legnagyobb számmal a többi három
szám összegét! 6×(1+2+4)=42 XAlkossunk növekvõ,
vagy adott esetben egyenlõséget is megengedõ sort a koc-
kákból, az elsõ két kocka leolvasásával alkotott kétjegyû
számot vonjuk ki a második kétjegyû számból! 46–12=34
(Nehezítés, ha csak gondolatban rendezzük sorba a koc-
kákat, és nem lehet elmozdítani õket a dobás után.)

Még sok jó ötletet lejegyeztünk az órán, és biztos va-
gyok benne, hogy gyûlik is majd hozzá. A dobókockák
száma tovább növelhetõ! 

Az ötletbörze után minden páros szabadon kipróbál-
hatta a kedvenc feladványait, szívesen használták egy-
más ötleteit is. Amikor kiválasztották, hogy melyik vál-
tozattal játszanak, egyértelmûen és matematikailag is
helyesen kellett fogalmazniuk, hogy mindketten ponto-
san ugyanarra a mûveletre gondoljanak. Akadtak olyan
bonyolult feladványok is, hogy szinte alig lehetett követ-
ni õket, mindenki a saját szintjén gondolkodott (öndiffe-
renciálás), de valamennyien törekedtek a változatosság-
ra, újdonságra. 

Egy-egy érdekesebb feladványnál sort kerítettünk an-
nak megbeszélésére, hogy mitõl függ, hogy van-e megol-
dás, a természetes számok között lesz-e vajon a mûvelet
eredménye, a feltételek változtatásával miként módosul-
nak az eredmények. Megbeszéltük, hogy azonos kidobott
számok esetén mi a teendõ, felidéztük a mûveleti sor-
rendrõl tanultakat és a helyi értékek szerepét. Több mû-
veletnél is megkerestük a dobókockával kidobható szá-
mok függvényében a legkisebb és legnagyobb lehetséges
eredményt, felfigyeltünk rá, ha egy adott eredményt a
szokásosnál is gyakrabban megkaptunk, közben valószí-
nûségi-statisztikai tapasztalatokat szereztünk és belekós-
toltunk egy kicsit a diszkusszió rejtelmeibe is. 

A következõ lapszámban sem távolodunk el a dobó-
kockáktól!
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Visszhang
Kedves Kollégák! Remélem, hogy sikerült az év eleji

teendõk közt sok játékot megismerni a szeptemberi szám-
ból, és jó párat ki tudtatok próbálni. A honlapon lehetõ-
ség van a gondolatok, észrevételek, tapasztalatok meg-
osztására.1 Kíváncsian várom, ha érkezik ilyen. Illetve a
mostani cikkben sok, személyes tapasztalatból fakadó
gondolatot írok, érdekelne, hogy ti hogyan kezeltek bi-
zonyos helyzeteket. Köszönöm, ha leírjátok,a többiek
számára is elérhetõvé tenném a beleegyezésetek után.

Az elõzõ számban a gyõzelem és a részvétel kapcsola-
tát vizsgáltuk.

„Mikor fog játszani (velünk) egy gyõzelemre vágyó gye-
rek, mikor lesz kedve beszállni a játékba? Gyõztesek szá-
ma, elõnyökhöz jutás lehetõsége, erõviszonyok. Számára
ezek meghatározó tényezõk.”

„… a mi pedagógiai szempontunkból a gyermek szá-
mára az a fontos, hogy minél többféle játékban részt ve-
gyen.”

A játék résztvevõi 
A továbbiakban arról gondolkodunk, hogy kik, és mi-

lyen minõségben játszanak, vagy éppen nem játszanak.2

Szabadság

Ha játsza(t)ni szeretnénk, akkor a játékhoz szükség
van játékosokra. Kérdés, hogy egy játékban való részvé-
tel mennyire lehet kötelezõ? 

Elsõre azt válaszolnám, hogy semennyire. A játék lé-
nyege a szabad cselekvés (természetesen a játékszabály-
ok adta megkötésekkel). De mi van, ha nagyon szeret-
nénk egy adott játékot megtanítani (mert az „jó lesz ne-
künk különféle fejlesztési céljainkhoz”, tananyag elõké-
szítéshez, vagy gyakorláshoz szeretnénk használni), és
van, aki nem hajlandó benne részt venni? Vagy mi van
azokkal a gyerekekkel akik „nem szeretnek játszani”, ki-
húzzák magukat az új (elsõsorban társas) játékok kipró-
bálása alól, és helyette inkább a megszokott, bejáratott
játékokat játsszák. (Peonzáznak, fociznak, vagy focis kár-
tyát cserélnek stb.) 

Ezekkel az úgymond „megszokott játékokkal” sincs
baj, de véleményem szerint érdemes a komfortzónájuk-
ból kimozdítani a gyerekeket. Mert az új játékok új kihí-
vást jelentenek, és az fejlesztõ. Ebbõl adódóan: minél
több játékot ismer és játszik valaki, annál több területen
gyakorolja magát és szerez hasznos képességeket. Erõsen
és sarkítva fogalmazva: aki nem tanít sokféle játékot, az
kiaknázatlanul hagy egy hatalmas módszertani területet. 

Természetesen szükségük van a gyerekeknek a kötet-
len és irányítás nélküli szabadidõre. Nem is szabad ezt tõ-
lük elvenni. De az is egy igen fontos cél, hogy megtanít-
suk õket a szabadidõ változatos, és személyiséget felfris-
sítõ és gazdagító eltöltésére. Akkor mit is tegyünk? A pe-
dagógia mûvészetéhez hozzátartozik a folytonos egyen-
súlykeresés.

Visszatérve fõ gondolatunkhoz, továbbra is azt gondo-
lom, hogy a játékban való részvétel szabad elhatározás
kérdése. Viszont a pedagógus képes elérni, hogy a gyerek
szabadon válassza azt a játékot, amit felkínál számára a ta-
nító. 

A mi feladatunk, hogy: a játékhoz megfelelõ légkört
megteremtsük; a játékválasztásunk tervezése (hosszabb-

Móricz Márk Játszótársam,
mondd, akarsz-e lenni?
A fontos résztvevõk

KALEIDOSZKÓP

1 A cikkben hivatkozott játékok leírása, megtalálható itt: www.kalei-
doszkop84.webnode.hu, illetve ide várunk minden észrevételt, ta-
pasztalatot.

2 Szeretek valamiféle kereteket keresni a gondolatokhoz, mondan-
dómhoz frappáns szlogeneket adni. Az egyes részekhez, egymástól
függetlenül, ezek az alcímek jutottak eszembe. Persze miután így
összecsengtek, nem is keresgéltem szinonimákat. Semmiféle külö-
nösebb tartalmat nem szándékoztam üzenni velük. Bár utánagon-
dolva, illik az októberi számhoz. Ha már így alakult a cikk végén er-
re még visszatérek.
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rövidebb távon); és a tervezés rugalmas kezelése, a játé-
kok „személyre” szabása, változatok ismerése, illetve az
azonos fejlesztési célt szolgáló eltérõ karakterû játékok
gyûjtése. 3

De, ha mindent meg is tettünk, akkor sem biztos, hogy
sikerül a „játékostoborzás” úgy, ahogy szeretnénk. Ezt el
kell fogadni, és a nem játszóknak más lehetõséget bizto-
sítani. Szabad nem játszani.

Kivéve, amikor kötelezõ. -
Mert bizony olykor kötelezõvé teszem a játékot.4

Mégis milyen helyzetekben és hogyan lehet ezt meg-
tenni? 

Ismerni kell a gyereket. Keresni kell az okát annak,
hogy õ miért nem áll be egy játékba?

Most azokra a gyerekekre gondoljunk, akik rendszere-
sen elkerülik, vagy lázadnak az általunk irányított játé-
kok ellen. (Nagyon elenyészõ azok száma, akik semmi-
képpen nem vehetõk rá a játékra, és ott szerintem komo-
lyabb gondot lehet sejteni.)

Bizonyára találkoztatok már olyan gyerekkel, aki nagy
hanggal minõsíti a játékot („Ez de béna!”, „Jaj ne már,
csak azt ne!” stb.), vagy mindenki tudtára adja, hogy õ
nem játszik („Én tuti nem játszom!”, „Muszáj játszaani-
ii??” stb.). Õt bizonyos szempontból játékrontónak lehet
nevezni (lásd lejjebb). Ezek egyfelõl tõle jövõ üzenetek,
amit érdemes meghallani (pl.: nincs most kedve), másfe-
lõl a többiek számára igen destruktív kijelentések. Rom-
bolja a hangulatot, bizonytalanságot kelt a többiekben.
Ha pusztán a játékot minõsíti, közlöm vele, hogy nem
kötelezõ játszani, mi szívesen játszunk, ha békén hagy
minket, mi is békén hagyjuk. Ha mégis játszana, jöjjön,
szívesen látjuk!  (Fontos, hogy ÉN is, tanítóként játszani
fogok! Véleményét ellensúlyozom azzal, hogy felnõtt-
ként én értelmes játéknak tartom ezt.) 

Nehezebb a helyzet, ha azt kérdezi, hogy muszáj-e. Ha
azt mondom nem, akkor sok bizonytalankodó, aki élvez-
né, kiszállhat, és a játékhoz szükséges játékosszám ve-
szélybe kerülhet. Bizony azt szoktam válaszolni, hogy:
Igen, muszáj… legalább kipróbálni!

Ha már megkérdezte, akkor muszáj.
(Milyen rossz dolga van: a tanítója játékot tanít, és ve-

le játszik. Kevés borzalmasabb dolgot tudok elképzelni.)
Megvan a veszélye, hogy belülrõl fogja szétzúzni a játé-
kot, de annak a lehetõsége is, hogy belemelegszik. Ha za-
vartalanul kiszáll, akkor hagyni szoktam, addigra a töb-
biek már bevonódtak. 

Muszáj? Megtanulja, hogy ne kérdezzen ilyet. Ha nem
kérdezi, akkor én nem szoktam erõltetni. De erre a pro-
vokatív kérdésre nincs más válaszom.

Ezenkívül azért is óvatosan kell bánni a „muszáj-kér-
déssel”, mert ha szeretnék egy közösséget formálni, ak-

kor nem megy, hogy mindig mindenki a feje után megy.
Idõnként vannak közös programok, az muszáj, és próbál-
juk meg a legjobbat kihozni belõle. Egy idõ után leszok-
nak arról, hogy kérdezgessék, hogy muszáj-e. Tudják,
hogy vannak közös játékok, és utána mehetnek majd a
dolgukra.  A közös játékokból õk is, és a közösség is sokat
kap. A felszínen ágálnak ellene, de mélyen tudják ezt,
ezért is hajlandók idõnként játszani.

Van, aki egyszerûen azért nem próbálja ki, mert új egy
játék. Valami lehet nála a háttérben, de ha látjuk, hogy a
kezdeti nehézségek elmúltával szívesen játszik, akkor
bátran lehet õt kötelezni a játékra. Nem mindig fogjuk
kideríteni a pontos okát, hogy miért nem játszik. Nem
szoktam hagyni, hogy folytonos nyafogás, huza-vona ala-
kuljon ki ez ügyben. Erre mondhatjuk, hogy: kutya hara-
pás szõrével. Egyszerûen barátilag hívom. Például: Ugyan
már, a múltkor is jól érezted magad, próbáld ki ezt is, ha
nem tetszik, legfeljebb kiállsz.

Van, aki kívülrõl nézi a játékot, de nem áll be. Nagyon
tiltakozik a beállás ellen, de fél szemmel mindig figyeli a
játszókat. Valójában játszik õ is. (Ezt fontos tudnunk!)
Nem teljes értékûen, de részt vesz a játékban. Szelíden,
de kitartóan (hónapokon keresztül) lehet õt bátorítani a
részvételre, de mindig éreztetve, hogy az õ döntése; ha
nem szeretne beállni, nem baj; de mi örülnénk, ha még-
is... Tapasztalatom, hogy elõbb utóbb, egy-egy játékra
megtörik a jég. Sokszor valami belsõ bizonytalansága, fé-
lelme, rossz érzése lehet, amiken csak akkor tud túllen-
dülni, ha látja, meggyõzõdött róla, hogy a játék biztonsá-
gos. (Nem jellemzõ benne a csúfolás, durvaság, lehet ve-
szíteni stb.)   

Volt már olyan eset, amikor már tudtam, milyen típu-
sú játék tetszik neki, éppen olyat is játszottunk, de õ még-
is csak nézte. Határozottan utasítottam, hogy most áll-
jon be, próbálja ki. Nagy nehezen, de beállt, élvezte. Nem
volt továbbra sem részese minden játéknak, de leomlott
valami fal, és idõnkét beállt játszani. Néha kell egy kis lö-
kés.

Mindenképpen hatalmas segítség a bizonytalanko-
dóknak, ha látják a példánkat: azt hogy mi is játszunk, és
ahogyan játszunk! A gyerekek szívesen játszanak felnõt-
tekkel, biztonságot adunk számukra, rengeteget tanul-
nak tõlünk. 

Egyenlõség
A legtöbb játékban nem szükséges játékvezetõ. A hon-

lapon azoknak a játékoknak a leírását, ahol kimondot-
tan szükséges, ezzel a mondattal kezdtem: A játékhoz
szükséges egy játékvezetõ. Pont azért, mert szerintem ez
pedagógiai szempontból fontos eleme a játéknak. Ahol
nem szükséges játékvezetõ, ott semmi nem akadályozza
meg, hogy miután ismertettük a szabályokat, együtt játsz-
szunk a gyerekkel, egyenlõként velük! 

Hatalmas ereje van annak, amikor a tanító beáll ját-
szani. Példát mutat, ugyanakkor emberi oldala is
láthatóvá válik. A gyerekek úgy érzik, hogy belépett a vi-
lágukba, megérti õket. És a gyerekek ilyenkor tényleg
mellérendeltséget élnek meg, amit nem a tanító leeresz-
kedése ad, hanem a gyermeki mivoltuk felemelése. Ter-

3 Ezekrõl majd késõbb még mind lesz szó.
4 Nagyon jól meg kell gondolni, és elõ kell készíteni egy olyan helyze-

tet, amikor azt mondhatjuk, hogy „pedig most kötelezõ játszanod”.
Mert, ha ezt rosszul, rosszkor tesszük, egy rendkívül káros, és hosz-
szútávon romboló attitûdöt alakítunk ki a gyerekben a játszóközös-
séggel és a játékkal kapcsolatban. Elveszti a belénk vetett bizalmát,
azt, amire mi építeni szeretnénk fejlõdését.
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mészetesen ebben a mellérendelõdésben végre lehetõsé-
gük van a gyerekeknek revansot venni…  (Nem kell tõ-
lük ezt sajnálni. Ha hibáztunk, hát hibáztunk; ha legyõ-
zettünk, hát legyõzettünk. Fura kérdés a tekintély és a
tisztelet, de nem kötném a megközelíthetetlenséghez és
a tévedhetetlenséghez.)

Tisztában vagyok azzal, hogy nem mindenkinek köny-
nyû a gyerekekkel együtt játszani. Ezt nem gondolom
bajnak, vagy hibának. De mindenkit arra bíztatok, hogy
amikor csak teheti, játsszon, mert a gyerekek számára ez
rendkívül fontos, sokat jelent.

Kezdetben a pedagógus a játék belsõ mozgatórugója,
konfliktus kezelõje tud lenni. (Egészen más, ha ezt kívül-
rõl próbáljuk elérni!) Mágnesként vonzza a gyerekeket.
Az elõzõ rész végén írottak szerint azokat is mozgósítani
tudja, akik kívülállók.

Velük együtt játszva lehet igazán megalapozni a ké-
sõbbi önálló játékszervezést. A tanulási folyamat elején
gyakori, hogy ha kiszállok, vége a játéknak. Mert még
nem tudnak közösen játszani. Aztán szépen lassan egy-
részt megértik, ha más dolga van az embernek, és nem
tud velük játszani, másrész tudják már maguk mûködtet-
ni a játékokat, harmadrész már nem is mindig kívánják a
pedagógustól a konfliktusok kezelését, sõt akár jelenlé-
tét sem. Jó nekik magukban játszani. 

Ahol szükséges játékvezetõ, ott elsõsorban a játék
szerkezete kívánja meg. (Például: SZOLGÁS; ÖLBE-
ÜLÕS; SÁRKÁNY, ÓRIÁS, TÖRPE; HADISAKK)
Ilyenkor magát a játékot kell koordinálni. A játékvezetõ
nem játszik, de mégis a játék részese, nem kívülálló.
Azonban ez sem tanítói kiváltság. Miután mintát adtunk
a jó játékvezetésbõl, ezt a szerepet is tanítsuk meg a gye-
rekeknek! És ha megvan a talpraesett utódunk, akkor is-
mét lehetõségünk van játékosként részt venni a játék-
ban!

Más minõség, amikor fegyelmezni kell. Olyankor kilé-
pünk a játékból, nem a játék szereplõi vagyunk, hanem
pedagógusok. Visszarendezõdik az „alá-, fölérendeltsé-
gi” viszony. 

Akár játékosként, akár játékvezetõként vagyunk je-
len, felemelõ a gyerekeknek. A tanító jelenléte teljesen
más atmoszférájú játékhoz vezet, mint amikor odalép-
nek a polchoz, és játékokat vesznek le maguknak.

Az egyenlõséghez tartozik, de kissé más szemszögbõl a
csaló és a játékrontó.5

A csaló egy játékos, aki a játékszabályokat hágja át,
azért, hogy elõnyt szerezzen. Nem egyenlõ szeretne len-
ni, nyerni akar. (Nem elég neki a részvét…) A játékot
tiszteli, csupán a kereteivel nem elégedett. (Szeretné a
szabályokat megváltoztatni, megkerülni.) Igen gyakran
ez az érési folyamat természetes része. Annak a gyerek-
nek, aki ezzel tartósan küzd, érdemes a szeptemberi szám-
ban leírt szempontokat figyelembe véve választani játé-
kokat. A sok pozitív játékélmény, a szabályok fokozatos

szigorodása segíteni fog neki elõrelépni. Hasznos lehet
még a szabályok szerepérõl beszélni vele. Készíthet õ tár-
sasjátékot, amit a többiek kipróbálnak, és betartják az
õáltala hozott szabályokat.

Ha mi, vagy a gyerekek lefülelik a csalást, nem érde-
mes nagy feneket keríteni neki, állítsuk vissza a csalás
elõtti helyzetet. (Pl.: KELJ FEL JANCSI-ban vissza lehet
küldeni az „osonókat”). Sajnos ez nem mindig lehetsé-
ges. (Az ARANYÁSÓK-ban, ha valaki meglesi a szerep-
kártyánkat, vagy, hogy hol van az arany, akkor azt nem
lehet semmissé tenni.) Ez komolyabb gond. Tettének
következményével szembesülnie kell. (Sokszor nem is
gondol bele, hogy csalása tönkre teszi az egész játékot.)
A játékot nem tudjuk folytatni, elölrõl kell kezdeni. A
többiek joggal lesznek mérgesek, de ha szépen kezeljük a
helyzetet, akkor egy életre szóló leckeként szolgálhat,
mert megérti, mi is az igazi baj a csalással.

A játékrontó azonban, akár játékosként, akár kívülál-
lóként van jelen, a játékot már nem tiszteli, és a többiek
számára is ellehetetleníti. Rosszabb, mint a csaló. Õ nem
akar egyenlõ lenni a közösségben, hatalmat akar gyako-
rolni felette.

Arról már beszéltünk, hogy nincs kedve játszani, és
ezért teszi tönkre a többiek játékát. 

Emellett a játékrontó igen gyakran unatkozik. Úgyis,
hogy az adott játékot unta meg (nézni vagy játszani), és
mást játszana velünk, vagy éppen valamelyik társával.
Ezért megpróbálja tönkre tenni a játékot. Ha a játék
résztvevõje, meg lehet kérni, hogy álljon ki, esetleg java-
solni neki másik játékot, biztosítva afelõl, hogy a játék
végeztével szívesen csatlakozunk hozzá. Fontos türelem-
re inteni, hogy játék után megyünk, azt várja meg. (Leg-
jobb, ha rá tudjuk venni a játék végigjátszására.

Ám sokszor pont azért viselkedik játékrontóként egy
gyerek, mert õ is szeretne beállni. Ilyenkor próbálok
lehetõséget biztosítani a beálláshoz. (Például az
EVOLÚCIÓS vagy a KENYÉRPIRITÓS játék olyan,
amibe bármikor be lehet szállni. Viszont az
ARANYÁSÓKba, vagy a SZOLGÁSba kizárólag az
elején lehet beszállni.)

Ha pedig szép szóval nem sikerül megoldanom a hely-
zetet, akkor szigorúan és határozottan közlöm vele, hogy
nem teheti tönkre a játékunkat, vagy befejezi, vagy ne-
kem kell biztosítanom a játszók nyugalmát. Aki ennek
ellenére is folytatja, az valószínûleg komolyabb problé-
mák miatt szeretné magára felhívni a figyelmet, segítsé-
get kér tõlünk, tehát próbáljuk meg megkeresni az oko-
kat.

Testvériség
Számomra nagyon fontos a játékok személyiség- és kö-

zösségformáló ereje. (Errõl majd késõbbi cikkben részle-
tesen is írok majd.) A játékok közt a résztvevõk száma
szerint is lehet válogatást végezni. (Rengeteg példát le-
hetne felhozni mindegyik kategóriához. Mindenhova
csak egy-kettõt írtam.)

!! Egyszemélyes játékok:
Sokszor ezek a játékok is közösségi játékká válnak,

mert egy-egy játékot sokan próbálnak kirakni, figyelik
5 Johan Huizinga: Homo ludens, I. fejezet: A játék mint kultúrjelen-

ség; lényege és jelentõsége,  Universum Kiadó, 1990., 20. oldal.
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egymást, versenyeznek, drukkolnak egymásnak.
Két altípust említenék:

Rejtvényjátékok: TANGRAM6,  ÖRDÖGLAKA-
TOK, TILI-TOLI, GRAFILOGIKA

Ügyességi játékok: TÜRELEMJÁTÉKOK, TEKER-
GÕ.

!! Páros játékok (2 fõ)
25 VAGY SEMMI; FARKAS ÉS KUTYÁK; SPEED

(folytassam?)

Mind az egyszemélyes, mind a páros játékok önma-
gunk megismerését, fejlesztését szolgálják elsõsorban.
Ebben kicsit különböznek a következõ két kategóriától.

!! Társasági játékok (3-5 fõ) 
KENT-KUPÉ; SZÓBRIDZS HANABI; QUORI-

DOR; és így tovább
Ezekben a játékokban a fókusz már nem önmagunkon

van, hanem sokkal inkább a társak mélyebb megismeré-
sére, barátságok kialakítására, elmélyítésére lehet figyel-
ni, a közös élmények pedig erõsítik a kapcsolatokat.

!! Közösségi játékok (6+fõ)
Ezek a játékok a közösségformálásban töltenek be fon-

tos szerepet. 
Azt gondolom, ezek a játékok jelentõségükhöz képest

viszonylag kevés figyelmet kapnak. Kevésbé ismertek,
ritkán játsszák õket, annak ellenére, hogy az elõbbi kate-
góriákkal összehasonlítva ezek szinte semmilyen eszközt
nem igényelnek, tehát mindenki számára ingyen elérhe-
tõk. A legtöbb játék, amit példaként szeretek hozni, az
ilyen. (Lásd korábbi cikk játékait, melyek leírásai a hon-
lapon elérhetõk)7. Kifejezetten gyûjtöm az ilyen játéko-
kat, hiszen így egyszerre sok gyerekkel lehet együtt ját-
szanom.

Osztálytanítóként nagyon segítség, hogy az együtt ját-
szás, a közös játékkincs adja az összetartozás élményét,
ami minket osztályközösséggé formál. 

Karácsonyra8 a gyerekek számára ajándékként mindig
olyan játékokat kérek, amivel együtt tudnak majd játsza-
ni. A labda és ugrálókötél mellé olyan játékokat szoktam
keresni, amiket lehetõleg minél többen tudnak majd ját-
szani (min. 5 fõ).

Például: 
1. osztályban: DOBBLE; AKROBAT
2. osztályban: VIGYÁZ(Z)6!; SET; NINCS KE-

GYELEM
3. osztályban: BABSZÜRET, ARANYÁSÓK,

HEIMLICH UND CO.

4. osztályban: ACTIVITY; DIXIT (vihetik maguk-
kal felsõbe…)

Egyaránt fontos az egyszemélyes, páros, társasági és
közösségi játék. De vajon a gyakorlatban tényleg egyfor-
ma arányban jelennek meg? Az egyes korosztályokban
milyen arányban érdemes játszatni õket? Erre is szeret-
nék majd még visszatérni. 

Fontos résztvevõk

Játékos, játékostársak, játékvezetõ, csaló, tanító és
(bármennyire kellemetlen) játékrontó mind meghatáro-
zó résztvevõi lehetnek a játéknak. Közülük egynek ki-
emelten fontos szerep jutott ebben a cikkben, és ez nem
lesz másként a továbbiakban sem. 

Októberre hangolva (ráadás)

A játékok definíciójukból fakadva9 valóban õrzik az
1848-as szabadságharc eszméit. Szabadság, egyenlõség,
testvériség. 

A szabadságharc hõsei bizonyosan elégedettek, hogy
ma magyar iskolákban (akár különbözõ nemzetiségû)
magyarul beszélõ gyerekek játszanak. Talán nem túlzás
kijelenteni, hogy ezért harcoltak és adták életüket.
(1849.okt. 6.)

Még nagyobb tisztelgés részünkrõl és hálánk kifejezõ-
dése, ha sok népi játékot játszunk! (Talán egy késõbbi
cikkben a népi játékok helyzetérõl és szerepérõl is jó len-
ne szót ejteni.)

Októberben még egy fontos napra emlékezünk: 1956.
okt. 23.    

Ennek kapcsán szeretnék egy játékot ajánlani. Az 56-
os szabadságharc 60. évfordulójára jelent meg egy játék:
PESTI SRÁCOK. Izgalmas, szép, igényes kivitelû játék,
ráadásul a kooperatív ritkaságok közé számít. Három ne-
hézségi fokon játszható, így alkalmas 3–12. osztályos kor-
osztályban. Különleges módon lehet vele feldolgozni a
forradalom eseményeit. A gyerekek számára maradandó
élményt és tudást nyújt. Hátránya, hogy kisebb csopor-
tokban játszható (4 fõ), és hosszabb idõt vesz igénybe (já-
tékismertetés+játékidõ).

De megéri kipróbálni. (Részletek a honlapon.)

9 Mondom ezt úgy, hogy a játéknak még nem adtunk pontos definí-
ciót. A honlapon az ezzel kapcsolatos gondolatokat továbbra is meg
lehet osztani.

6 Félkövérrel emelem ki azokat a játékokat, amikre nem hivatkoz-
tam még korábbi számokban.

7 http://cms.kaleidoszkop84.webnode.hu/jatekleirasok/
8 Azért aktuális, mert még idõben lehet róla gondolkodni, és a szülõi

munkaközösségnek szólni, hogy mi kerüljön a fa alá…
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A mai gyerekeket, akik a digitális korban nõnek fel, meg
kell tanítani játszani. Ugyanis õk már az okostelefon,
okosóra, a számítógép, a tablet világában szocializálód-
nak. Már az óvodáskor elõtti korosztály is sokszor ezeken
az eszközökön kapja a mesét, a játékokat, az iskolások
pedig a „játszótárakat”. Az iskolában egyre több óra szer-
vezõdik a tabletek és digitális táblák köré, ami elõremu-
tató. Míg a digitális kompetenciájuk egyre fejlettebb a
mai gyerekeknek, addig a szociális kompetenciájuk, a
társas interakcióik fejlesztésre szorulnak. 

A tanulás során fontos, hogy tudjanak együttmûköd-
ni páros- vagy csoportmunkában a kooperatív technikák
alkalmazása során. Tudják egymást figyelmesen meg-
hallgatni, a másik véleményét megfontolni. Tanórákon
kívül tudjanak empátiával közeledni a másik felé. Mind-
ezek könnyebben mennek, ha a közös játékok alkalmá-
val megtanulták, hogyan figyeljenek a másikra, hogyan
tartsák be a szabályokat. Rosszkedvûen, haraggal nem
lehet játszani. Egy osztályközösség életében fontos szere-
pe és helye kell, hogy legyen a közös, közösségépítõ já-
téknak!

Osztályomban, már az elsõ évfolyamtól kezdve, ha-
vonta egy délután úgynevezett játszós-szülinapozós al-
kalmat tartunk. Ilyenkor köszöntjük fel az adott hónap
szülinaposait egy dallal. Aki szeretné megkínálni az osz-
tálytársait, az hozhat sütit erre az alkalomra, de nem ezen
van a hangsúly, hanem a közös játékon.

Szülinapos köszöntés

A játszós délután menete
Általában a hónap végén tartjuk, délután. Ilyenkor

azok a gyerekek is itt maradnak a délutáni tanórán, aki-
ket máskor korábban elvisznek. Természetesen ilyenkor
mindkét tanító – az osztályfõnök és a napközis tanító is –
játszik, ami különösen nagy élmény a gyerekeknek. Min-
den alkalommal van új játék tanítása is. Elsõ osztályban,
az elsõ alkalommal természetesen minden játék új volt.
A további alkalmakkor elõször a már ismert játékkal kez-
dünk, majd közben egy-egy új játék tanítása is történik.
Minél több játékot ismernek már a gyerekek, annál több
kedvenc játékuk lesz, amit kívánságra játszunk. Egy-egy
„kívánság”-játéknál mindig a gyerekek ismétlik el a játék
menetét, a szabályokat. Ezáltal fejlõdik a szókincsük, szó-
beli szövegalkotásuk, a memóriájuk. Megtanulják, hogy
ne vágjanak egymás szavába, akkor sem, ha õk jobban el
tudnák mondani a szabályokat.

Szempontok a játékok 
kiválasztása során

Fokozatosság, változatosság, életkornak megfelelõ,
adott közösségnek való játékok.

Ezeken a délutánokon az a jó, hogy az osztály adott
hangulatának, lelkiállapotának megfelelõ játékokat le-
het játszani. Sokszor észrevétlenül be lehet kapcsolni a
játékba az aktuális tananyagot is. Ha nyugodtabb az osz-
tály, akkor lehet egy új, nagyobb koncentrációt igénylõ
játékot tanítani. Ha fáradtak már, és nehezebb a figyel-
müket megtartani, akkor jöhetnek a mozgásos, esetleg
hanghatásokkal járó játékok.

Például a Keresd a párját! játék. Mindenki húz egy le-
fordított kártyát, melyen állatok képe szerepel. Adott
jelre, csak hanghatásokkal (a kártyán szereplõ állat
hangját utánozva) kell megkeresni a párodat. Kedvelik
ezt a játékot a gyerekek, mert lehet röfögni, iázni, ugatni,
nyávogni stb.

Oszoli-Pap Márta

Személyiségfejlesztés
és közösségépítés játékkal

Tündérpárbeszéd
– Tudsz játszani?
– Tudok.
– És szeretsz is?
– És szeretlek is!1

1 Fodor Ákos: Tündérpárbeszéd
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Ha túlpörögnek, akkor a lecsendesítõ játékokkal tud-
juk õket ismét játékhelyzetbe hozni.

Például a Postás játékkal: körben állva, egymás kezét
fogva a tanító indít egy üzenetet, vagyis megszorítja a
mellette álló kezét. Az a kisgyerek továbbadja a szorítást
a mellette állónak, és így megy tovább az üzenet, amíg
vissza nem érkezik a tanítóhoz. Lehet közben mérni az
idõt, milyen gyorsan jut el az üzenet.

Az új játékoknál a tanító mondja el a játékszabályt. Az
elsõ körnél érdemes háttérben maradnia. Ilyenkor meg-
figyelheti, hogy ki az, aki megértette a játékszabályt, ki
az, aki segíti a társait, ki az, aki esetleg türelmetlenebb,
letöri a kudarc? Ki az, aki vállalkozó szellemû, ki az, aki
átengedi a kezdést a társának, és ki az, aki stratégiában
gondolkodik?

Az elsõ játék után röviden, kérdésekkel rávezetve
elemzik a gyerekek, hogyan lett volna hatékonyabb a já-
ték, mi vezetett volna gyõzelemre, milyen egymásra fi-
gyelésre lett volna szükség.

Jó példája ezeknek a Számolj 1-20-ig játék (illetve a
résztvevõk számától függõen).

Sorban kell mondani a számokat: 1, 2, 3 stb., de min-
denki csak egy számot mondhat. Ha többen egyszerre
mondják ugyanazt a számot, akkor kezdõdik elölrõl a szá-
molás. 

Minden osztályban van két-három gyermek, aki biz-
tos, hogy az elején „túl akar lenni” a szám bemondásán,
s emiatt nem figyel oda a másikra. Minden osztályban
van olyan gyermek, aki „kivár”. Érdekes azt is megfi-
gyelni, hogy a többedik kör után ki hogyan reagál a ku-
darcra, illetve hogyan változnak, változnak-e a szere-
pek?

Kisebbekkel játszható játék,
illetve bevezetõ játék

Amikor még újak a gyerekek, jó lehet a Telefonos já-
ték. Körben ülve játsszuk. A tanító kezdi felhívni az egyik
gyermeket úgy, hogy elõször mindig a saját nevét mond-
ja, majd akit hív, annak a nevét: pl. X hívja Z-t. Akit hí-
vott, utána õ hívja egy másik társát: pl. Z hívja Y-t. A vé-
gén mindenki sorra kerül. Szabály: a hívó félt visszahívni
nem lehet, és a mellette ülõt sem lehet hívni. Aki elté-
veszti, kiesik a játékból. 

A játék segíti a névtanulást, jól fejleszti a figyelmet és
a memóriát. Már összeszokott gyerekeknél is jó játékin-
dító. Pedagógusként megfigyelhetjük, kiket hívnak
gyakran, kik szorulnak háttérbe (ki az, akit nekünk kell
hívnunk), ki kivel barátkozik éppen.

Ha már ismerik egymást a gyerekek, akkor mozgásos
játéknak és figyelemfejlesztõ játéknak is jó a Tetszenek-
e a szomszédaid? játék.

Menete: a kör közepén áll a kérdezõ. Akit megkérdez,
háromféleképpen válaszolhat:

a) „Tetszenek” – ekkor mindenki marad a helyén, a
kérdezõ újabb játékost kérdez.

b) „Tetszenek, tetszenek, de az XY szomszédai jobban
tetszenek”. Ilyenkor a megkérdezett és a megnevezett
ember is marad a helyén és csak a két-két szomszéd cse-
rél helyet egymással. A kérdezõnek valamelyik szomszéd

helyére kell gyorsan leülnie. Akinek nem jut hely, az lesz
az újabb kérdezõ.

c) „Nem tetszenek” – ekkor mindenki feláll és egy má-
sik ülõhelyet keres. Szabály: a mellette lévõ helyre nem
ülhet le, a középen álló kérdezõnek is gyorsan le kell ül-
nie valahová. Akinek nem jut hely, az lesz az újabb kér-
dezõ középen.

Ez a legutolsó változat a kedvenc válasz. Ilyenkor nagy
sikongatások közepette keresik a gyerekek a helyüket (s
zárójelben jegyzem meg, hogy, mi tanítók is egészen be-
leéljük magunkat a játékba).

Legtöbbször körben ülnek le a gyerekek.

Kisebbekkel és nagyobbakkal is játszható a Mi válto-
zott? vagy Szemtanú játék. Ez a játék jól szemlélteti,
hogy milyen csalóka, amit látunk és amit hallunk, azt mi-
lyen nehéz pontosan továbbadni. Érdekes elemzõ beszél-
getés alakulhat ki utána.

Variációk:
a) Három gyermek kiáll középre. A megfigyelõ játékos

jól megnézi õket, majd kimegy. Ez idõ alatt a három gyer-
meken megváltoztatunk több dolgot: pl. pulóvert cserél-
nek vagy a frizurájukon módosítanak, helyet cserélnek
stb. Mindig az adott osztályhoz igazítjuk a nehézségi fo-
kot. Majd behívjuk a megfigyelõt, és neki ki kell találnia,
mit változtattunk.

b) Nagyobbakkal: 
Négy-öt gyermek kimegy. A bent lévõk felírnak egy

rövid történetet: pl. „Egy baleset helyszínelését: két autó
ütközött. A piros autóban lévõ sofõrnek a keze tört el, a
kék autóban utazó utasnak a lába. Hívtuk a mentõket
is”. 
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Ezután a kint lévõk közül egy gyermek bejön, neki el-
mesélik ezt a rövid történetet, majd behívják a követke-
zõ játékost. Neki az elsõ játékos adja tovább a történet.
Az utolsó gyermek elmondja az osztálynak. Ekkor lehet
jelezni, hogy sikerült-e pontosan továbbadni a hallotta-
kat.

Itt, akik nem játszanak, azok is komoly munkát végez-
nek: megtanulják, hogy nem szabad elárulni semmilyen
jelzéssel sem, ha valaki rosszul adja tovább a történetet.
Figyelik, hogy melyik gyerek melyik résznél rontotta el.
Ehhez nekik is memorizálni kell a történetet. Figyelem-
és önuralom-fejlesztõ játék. Ugyanakkor sokszor igen
vicces történetek kerekednek ki, amibõl a pedagógus
már érti, hogy az iskolai történetek miért érnek haza más-
képp, mint ahogy az órán elhangzottak.

A Párkeresõ játékot sokféleképpen játszhatjuk: ját-
szós délutánon, farsangon vagy akár matematikaórákon.

Variációk:

a) Farsangon a táncos párok „összesorsolására”.
A cédulákon mesehõspárok neveit írjuk: pl. Piroska

és a farkas, Jancsi és Juliska, Szegény Dzsoni és Árnika
stb. Az egyik kalapban az egyik, a másikban a másik cso-
port kis névkártyái. A fiúk húznak az egyik kalapból, a lá-
nyok a másikból. Zenére elkezdik keresni a párjukat (ál-
talában hangos kiáltozásokkal), aki megtalálta a párját,
táncolhatnak. A zeneszám végén újra a kalapba kerül-
nek a kis kártyák és újabb kör következik.

Tudjuk, hogy milyen nehéz rávenni sokszor a fiúkat és
a lányokat arra, hogy egymással táncoljanak. Ezzel a já-
tékkal a nehezen táncoló gyerekeket is be tudjuk vonni a
táncba. Az újabb körök biztosítják, hogy mindig más pá-
rok kerüljenek össze.

b) A névkártyák a gyerekek hátán vannak, csiptetõ-
vel felerõsítve. Ez már nehezebb, hisz nem látják, hogy
õk kik, csak akkor jöhetnek rá, ha kitalálják a többi párt
és rájönnek, hogy ki az, aki pár nélkül van. 

Fejleszti a memóriát, és gyakorlatilag bármely tantárgy
fogalmaival használhatjuk a játékot.

c) Matematikaórákon
A mûvelet és az eredménye lehet a kártyákon. Figyel-

jünk, hogy olyan eredményeket adjunk meg, hogy csak
egy mûvelet tartozzon hozzá!

Nagyobbakkal játszható 
játékok

Az Akadémiai Székfoglaló játéknál is az egymásra fi-
gyelésen van a hangsúly. Tetszõlegesen teszünk ki széke-

ket a teremben, minden széken ül gyermek, egy szék üres.
A tanító – vagy késõbb egy diák – elindul szép lassan a ki-
indulási ponttól legmesszebb esõ üres szék felé, szép las-
sú tempóban. A többieknek meg kell akadályozni, hogy
a tanító le tudjon ülni az üres székre, de úgy, hogy mindig
csak egy ember ülhet át egy üres székre, beszélni viszont
nem szabad. 

Ez a játék akkor mûködik, ha az osztálytársak figyel-
nek egymásra és mindig a legmegfelelõbb ember ül át az
üres székre. Ha egymás után több játék van, a gyerekek
megtanulják, hogyan lehet eredményes a játék. A peda-
gógus megállíthatja a játékot és rávezetõ kérdésekkel se-
gítheti a gyerekeket a hatásos stratégia kidolgozásához.
Ez a tapasztalat egy projektmunkánál is eredményes le-
het.

Igazi kihívást jelenthet a Rabszolga játék. A gyerekek
már a neve hallatán is lelkesek. A játékosok megállapo-
dás útján kijelölnek egy csoportot: pl. étel, gyümölcs, ál-
latok stb.

A játékvezetõnek (tanítónak) megsúgják, aki ezeket
felírja tetszõleges sorrendben egy lapra. Az osztályt két
csoportra osztjuk, egymással szembe ülnek le a csapatok,
sorban. A játékvezetõ felolvassa lassan a lapról a neve-
ket. A gyerekeknek meg kell jegyezniük, majd elkezdõ-
dik a játék.

Az elsõ csapat kérdez a másik csapat egyik tagjától:
„Te vagy a cseresznye?” „Nem, nem én vagyok.” Ekkor a
második csapat kérdezhet az elsõ csapat valamelyik tag-
jától. „Te vagy a mandarin?” „Igen, én vagyok”. Ekkor,
akit kitaláltak, a kitaláló mögé áll rabszolgának. A játék
így folytatódik tovább. Ha olyan gyermek nevét találják
ki, aki mögött már áll rabszolga vagy állnak rabszolgák,
csak abban az esetben szabadulnak ki és mehetnek vissza
a saját csapatukhoz, ha a kérdezõ emlékszik és fel tudja
sorolni az összesnek a hívónevét. Az a csapat gyõz, aki át
tudja vinni a másik csapat tagjait rabszolgájának.

A játék során mindig vannak gyerekek, akik könnyen
beazonosítható neveket találnak maguknak. Pár gyerek
a kifejezetten nehezen megjegyezhetõ, különleges növé-
nyeket, állatokat mondja be – amit aztán a játékostársak
nem tudnak memorizálni –, így alig vesz részt a játékban. 

Lélektõl lélekig – zárszó
Írásomban nem játékgyûjteményt szerettem volna be-

mutatni, hisz ezek a játékok mindenki számára ismertek
már. A játékban rejlõ lehetõségekre szerettem volna fel-
hívni a figyelmet. A pedagógus egy-egy játékdélutánon
megfigyelheti a tanítványait felszabadult helyzetben, ol-
dott légkörben. Sok gyermekrõl ekkor derülnek ki olyan
jó tulajdonságok, amik a tanórán nem észrevehetõek.
Késõbb ezekre lehet majd építeni. A személyiségfejlesz-
tés egyik eszköze a játék. Közösséget is formálunk a közös
játékok segítségével. Nem mindegy tehát, hogy milyen
osztályközösségben tanítunk. Éljünk a lehetõséggel és
„játsszuk azt, hogy játszunk megint”2!

2 Cseh Tamás–Bereményi Géza: Tangó.
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Az egészséges családokban a szülõk és a gyerekek szeretet-
ben, békében, õszinte légkörben élnek. Természetes az egy-
másra figyelés, a gondoskodó szeretet, és állandó a kommuni-
káció is. Remélem, talán tudom is, ez a családok zömére jel-
lemzõ. Hogy mitõl mûködnek jól ezek a családok? Hosszú és
folyamatos feladat ez, a szülõi példaadás meghatározó. A
gyermeket nevelõ felnõtt jól tudja, hogy mennél korábban
vonja be gyermekét a családi feladatokba, ha együtt döntenek
bizonyos dolgokban, ha dicsér, értékel, akkor hosszú távon
lesz harmonikus a kapcsolatuk. Mire az iskolába ér a gyerek,
addigra tisztában van a kötelességeivel, s jól ismeri a szülõi el-
várásokat is. Már nem kell unos-untalan felhívni a feladatára
a figyelmét. Automatizmusok jönnek létre. Igen, ezt az elmé-
letet sokan érezzük magunkénak, hiszen a résztvevõknek biz-
tonságot nyújt. 

S most mégis elbizonytalanodtam. Közbejött valami. A
családnak új tagja lett. No, nem egy rokon, nem egy hosszan
maradó vendég. Az „elektronika” tette be a lábát a családok
életébe. A kisgyermek még alig-alig tud beszélni, de már elve-
szi az asztalon hagyott mobiltelefont és vadul nyomogatja, fi-
gyeli a színes jelek villódzását. Igazán érdekes jelenségeket ta-
pasztal. A mozgás mindenképpen leköti a figyelmét. Kezdet-
ben a felnõttek jót derülnek a csöppség ügyességén, még a kö-
vetkezõ mondat is elhangzik: „Bámulatosan ügyes!” Igen,
ügyesek a gyerekek, ez természetes, s egyre tudatosabban
igénylik az elektronikus eszközöket. 

Szakítsuk meg ezt a gondolatsort egy apró kitéréssel! A
környékbeli játszótérre az anyukák kísérik kicsinyeiket. Van,
aki kocsiban tolja a gyereket, van, aki kézen fogva vezeti. Lát-
szik a gyerek feszült izgalma, mikor is játszhatnak már a park-
ban. Az anyukák zöme telefonál, csacsog, ügyintéz vagy ze-
nét hallgat a készülékén, s kevés figyelmet fordít arra, hogy lá-
nyával, fiával beszélgessen. Már ez a kép is azt sugallja, hogy
valamilyen eszköz anya és gyermeke közé furakodott. Értékes
és fontos percek tûnnek így el a gyermekek életébõl. 

Visszatérve az alaptörténethez, azt tapasztalom, hogy ké-
nyelmi okokból is igen hamar elõkerül a táblagép, amelyeken
gyerekfilmek sokaságát lehet nézni. A 3–4 éves gyerek kikö-
veteli magának ezeket az alkalmakat. Órákat tudják nézni
ezeket az alkotásokat úgy, hogy közben nem is mozognak. S a
mesevilág szereplõi olyanok, akik csak a fantáziavilágban je-
lennek meg, semmi közük a valós világhoz. A filmek sok-sok
agresszivitást közvetítenek, s ez mintát jelent a gyerekeknek
is. Arról nem is szólva, hogy a filmek tempója rendkívül gyors.
Így idõ sincs a látottak feldolgozására. A filmekrõl nagyon
fontos lenne beszélni, de a filmnézés szétválik; azaz a gyerek
nézi a jelenetek sorát, a felnõtt egyéb feladatait intézi, tehát a
közös élmény elmarad. Tapasztalataim azt igazolják, hogy
ekkor kezd el kialakulni egy rosszízû „játék” a szülõ és gyer-
meke között. Például, valamiféle segítés esetén jutalomként

egy film megnézése beiktathatóvá válik. És fordul a kocka, a
gyerek zsarolásba kezd: „Megcsinálom, ha egy órát nézhetek
utána filmet!” – Jól van ez így?

Az idõ elõrehaladtával a passzív filmnézõbõl játékos lesz.
A számítógépes programozók ragyogó játékokat állítanak
össze. Van ezekben ügyességi, logikai, stratégiai feladat. Ám
azt kell észrevennünk, hogy a 6–10 éves gyerek rabjává válik
ezeknek a játékoknak, hiszen minden eszköz a rendelkezésre
áll; mozgás, színek, hangok stb. Egy tökéletes látványvilág!
Nem csoda, hogy órák telnek el a képernyõ elõtt. Sokszor ma-
gányos órák. Ha egy barát vagy barátnõ megjelenik a színen,
akkor azonnal a számítógép elé ülnek, s bemutatják legújabb
tudományukat, hiszen naponta kerülnek újabb játékok a pi-
acra. Persze jól tudom, erre is szükség van, a világért sem til-
tanám el a gyerekeket az efféle játékoktól, de az egészséges
idõarányt mindenképpen meg kell teremteni, s ebben igazán
komoly felelõssége van a felnõtteknek, elsõsorban a szülõk-
nek. Érdemes és szükséges errõl beszélni a szülõkkel. 

Bár a technika naponta újabb és újabb találmányokkal –
jelen esetben – szórakoztató játékokkal áll elõ, ez a dolga, de
a felnõtteknek a mértéket ki kell jelölni. Ez egy új nevelési fel-
adat. Az együttmûködés, a kooperáció intézményesülése az
osztálytermek világában ezért is elengedhetetlen.

Sérelmek, sebek
Géza harmadik osztályos fiúcska. Szülei és tanítója el-

várásának megfelelõen dolgozik, ami annyit jelent, hogy
a minõsítése szerint „jól teljesít”. Kis szorgalommal akár ki-
váló is lehetne. A gyerek versenyhelyzetekben izgul, s ezt
kerülendõ, senki nem erõlteti a jobb és jobb eredmények
elérését. Az osztályközösség egyik motorja. Mindenütt
ott van, ha kell, segít felnõttnek, gyereknek egyaránt, az
ilyen tanulók megítélése pozitív. Sok barátja van, elfoga-
dott személy az osztályban. Jó látni az igyekezetét.

Az említett osztályt Panni néni vezeti. Jó közösséget
hozott létre. Idén az osztályba új tanulók érkeztek. Az
történt ugyanis, hogy a város egyik iskoláját az egyház át-
vette. Voltak szülõk, akik ezt a változást nem kívánták
gyermekeiknek, s a közeli iskolába íratták át õket, amely-
re az átszervezés során az átalakuló iskola lehetõséget
biztosított. Panni néni osztálya így öt gyerekkel gyarapo-
dott. Két kislány és három fiú érkezett. Szeptemberben
az új tanulók bemutatkoztak, nagy igyekezettel próbál-
tak a meglévõ közösség normáihoz igazodni. A tanító
minden figyelme arra irányult, hogy a meglévõ közössé-
ge elfogadja az új gyerekeket. A kötetlen beszélgetések
arra utaltak, hogy az új gyerekek két-három hét alatt
megszokták új otthonukat, barátokra találtak, tehát a

Csillag Ferenc Párhuzamos történetek
A tanítók meghatározó szerepe
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kényszerû iskolaváltás nem okozott törést az újonnan ér-
kezett tanulók életében. 

Az októberi fogadóórán Géza anyukája megjelent, s ar-
ra kérte a tanítót, hogy jelöljön ki egy idõpontot számára,
amikor hosszabban beszélgethetnek a fiáról. „Van mirõl be-
szélnünk.” A találkozó néhány nappal késõbb létre is jött.

Panni néni nem tudta elképzelni, mi is lehet a problé-
ma Gézával, hiszen tanulmányaiban, magatartásában
semmi változást nem látott. Továbbra is lelkes, kedves,
kötelességtudó tanítványaként könyvelte el. Az anyuka
a megbeszélt idõpontban érkezett. Az üres tanteremben
ült le a két felnõtt. 

– Nézze, Panni néni, úgy döntöttem, pontosabban úgy
döntöttünk, hogy a gyereket ebbõl az iskolából elvisszük. Nem
önnel van problémánk, a régi osztálytársakkal sincs, Géza is
megfelelõen teljesít, csak… – és itt hosszabb hallgatás kö-
vetkezett. 

– Gézával semmi baj, gond nincs, elégedett vagyok vele.
Mi ez a határozott és gyors döntés? – így Panni néni. 

– A kisfiam érdeke ezt kívánja! Az elsõ két év nyugalom-
ban telt el, mindenki jól érezte magát, ám ami idén, az eltelt
hat hétben történt, az megalázó Géza számára. Az új fiúk kö-
zül ketten, Berci és Patrik bántják a fiamat. Ott még nem tar-
tunk, hogy megütötték volna, de szavakkal örökösen piszkál-
ják. És tudom, van más gyerek is az osztályban, aki hasonló-
kat él át, mint az én Gézám. Mindezt akkor teszik, amikor a
környéken nem tartózkodik felnõtt. 

– Anyuka, nem túlozza ezt el kissé Géza? Mikor és mit
mondanak a fiúk? – érdeklõdött Panni néni. 

– Iskolába jövet, hazafelé menet vagy az udvari szünetek-
ben hangzanak el a sértõ, bántó mondatok. Ilyenek: „Milyen
béna vagy, még a labdába sem tudsz belerúgni!” vagy „Csiga
vagy, ha futnod kell!” vagy „Két ballábas csatár, az vagy!”
Pedig a fiam szeret a társaival játszani, sportolni. Illetve eddig
szeretett, de most egyre visszahúzódóbb. Már a régi barátai-
val sem akar együtt lenni, s most ott tartunk, hogy elkerülje a
konfliktushelyzeteket, ezért ismét visszatértünk ahhoz a ko-
rábbi állapothoz, hogy kísérnem kell az iskolába, illetve az is-
kolából. Ez így nem megy tovább! 

– Anyuka, várjunk egy kicsit, Gézának sem jó, ha iskolát
vált. Összehívok egy rendkívüli szülõi értekezletet, megbe-
széljük mi, felnõttek ezt a kellemetlen, bántó ügyet. 

– Panni néni, gondolja, hogy nem tettem magam is meg
mindent annak érdekében, hogy a konfliktus megoldódjon?
Berci anyjával az utcán egy alkalommal beszéltem, aki a kö-
vetkezõt mondta: „A gyerekek oldják meg a problémáikat, mi
ne avatkozzunk az õ ügyeikbe. Nem fogom a fiamat megbün-
tetni a maga véleménye miatt! Biztos van alapja annak, ha
így vélekedik az osztálytársáról”. Patrik szüleit kerestem mo-
bilon, de vissza sem hívtak. Minden bizonnyal elfogult anyá-
nak tartanak a szülõk, és lehet, hogy ön is, de nem engedem,
hogy a gyerekemet folyamatosan bántsák! 

– Anyuka, kérdezzük meg Gézát is, mit gondol az iskola-
váltásról! Szeretném, ha Géza is elmesélné nekem az elmúlt
idõszak történéseit – próbálkozott Panni néni.

A tanító azt szerette volna elérni, hogy Géza továbbra
is az osztály tanulója maradjon, ám az anyuka hajthatat-
lan volt. 

– Szóval ezt a hetet még itt járja a fiam, de a következõ hét-
tõl már egy másik iskolába megyünk még azon az áron is, hogy
naponta kétszer autóztatom a 12 kilométerrel távolabbi város-
ba. Itt nem maradunk! – zárta le a beszélgetést az anyuka.

A következõ reggelt Panni néni beszélgetéssel indítot-
ta. Elmondta, hogy egy anyuka felkereste, s panasszal élt. 

– Mióta tanító néni vagyok, és az nem csekély idõ, azóta
soha nem fordult elõ, hogy az osztályomban egymást bántot-
ták volna a tanítványaim. Most ez megtörtént. Errõl éppen
egy anyukától szereztem tudomást. Nagyon szomorú vagyok.
Úgy gondolom, hogy ez komoly meggondolatlanság, sõt… –
itt hatásszünet következett. – Álljon fel, vagy álljanak fel
azok, akik szavakkal bántották társukat vagy társaikat!

A teremben néma csend volt. Percekig nem történt
semmi, a kíváncsibbak sem forgolódtak, mindenki elõre-
nézett, figyelte Panni néni reakcióját. A feszültség percei
óráknak tûntek. Panni néni rendíthetetlenül állt a tábla
elõtt, mint egy szobor, s várt. Nem akarta a helyzetet az-
zal könnyíteni, hogy felszólítja a vétkeseket. Már vagy há-
rom perc is eltelt, amikor felállt Patrik. Vöröslött az arca. 

– Igen, én is bántottam Gézát és Mátét is – szólalt meg
alig hallhatóan a fiatalember. 

Panni néni meg sem rezdült, ezzel is jelezte, hogy to-
vábbra is várja még egy gyerek jelentkezését. Patrik állt a
padja elõtt, s szemével kereste Bercit. Nem szólt, de lát-
ható volt, hogy tekintetével üzen a barátjának. Körülbe-
lül ennyi volt: „állj már fel!”

Berci komótosan felállt. 
– Áruló! – kiabálta Patriknak. Majd õ is némán várta,

mi következik.
Panni néni számára világossá vált, hogy új tanítványai

bizony rossz úton járnak. A beilleszkedésük csak látszó-
lagos. Géza és Máté elfogadták osztálytársaik bocsánat-
kérését. A dolgok az osztályban elrendezõdtek.

Géza édesanyja, látva Panni néni szigorú fellépését és
eredményes konfliktuskezelését, úgy döntött, hogy fiát
nem viszi el az iskolából. 

Minden bizonnyal Géza sérelmei rendezõdnek, s is-
mét a közössége aktív, derûs tagja lesz. 

Kolléga gyereke
az osztályban

Valljuk be, egyáltalán nem könnyû helyzet egy kollé-
ga gyerekét osztályunkban tudni, felelõsséggel nevelni,
oktatni. Az élet mégis egyszer-egyszer azt hozza, hogy a
szülõ/kolléga arra kényszerül, hogy a gyerekével azonos
munkahelyen „dolgozzon”. Ha az okokat keressük, ak-
kor ez adódhat abból, hogy kisebb településen nincs több
iskola, de lehetnek családi okok is. 

Ilyen esetben nehéz helyzetben van az a szülõ, rend-
szerint az anyuka, hiszen majd minden szülõtárs elõtt tu-
dott, hogy õ is az iskola dolgozója, tanára. A szülõk kö-
zött vannak, akik azt képzelik, hogy ez a helyzet elõjogo-
kat biztosít a pedagógusgyereknek. Ebbõl következõen a
gyermek sem biztos, hogy minden szituációban élvezi azt,
hogy elõismeretei vannak az iskoláról, sõt korábbi kap-
csolata van oktatójával. S az osztálytanító helyzete sem
könnyû, jogos elvárás mindenki részérõl a csoportjában
az egyenlõ bánásmód betartása. Örök dilemmája, milyen
távolságot tartson a gyerekkel, illetve lehet-e többféle
kapcsolatot fenntartani, azaz a tanító-tanítvány helyze-
tet naponta gyakorolni, esetenként a baráti, összejárós
alkalmakat megszervezni. Szóval sok-sok belsõ problé-
mát hordoz ez a munkakapcsolat, de létezik.
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Timi második osztályos kislány. Édesanyja, Csilla a
felsõ tagozaton angolt tanít. Az iskolaválasztásnál döntõ
szerepe volt annak, hogy a gyerek édesapja tartósan kül-
földön dolgozik, negyedévente jön haza egy-két hétre,
majd munkája visszaszólítja. Tehát a család mindennap-
jaiból nem tudja kivenni a részét.

Csilla nagyon igényes, következetes ember. Komoly
elvárásai vannak kislányával szemben, ugyanakkor a
kapcsolatuk õszinte, szeretetteljes. Mindent megbeszél-
nek, Csilla feladatot ad a gyerekének, s az ellenõrzés, az
értékelés, sok esetben a dicséret nem marad el. De oly-
kor-olykor apróbb figyelmeztetéseket is meg kell hallgat-
nia Timinek, s a hibákat korrigálnia kell. 

Azt az osztályt, amelybe Timi második esztendeje ta-
nul, Anikó néni vezeti. Nyitott személyiség, követelmé-
nyei egyértelmûek, törekszik arra, hogy a gyerekek a
munka mellett egymást is elfogadják, segítsék. No, ilyen
kellemes légkörû osztályba jár a gyerek. Timi már jól is-
merte tanítóját. Amikor még óvodás volt, elõfordult,
hogy Anikó néni háza mellett vezetett haza az útjuk, s
ilyenkor a két felnõtt néhány percet beszélgetett. Persze,
Anikó néni soha nem hagyta ki, hogy kérdezõsködjön az
óvodában történtekrõl. Timi tisztelettudóan válaszolt, s
már várta, hogy folytassák tovább az útjukat. 

Timi az elsõ iskolai napon alig-alig tudta leplezni zava-
rát. Nem tudta, miként viselkedjen. Titkolja, vagy el-
árulja-e kapcsolatát tanítójával. Anikó néni segített
ezen. Amikor a gyerekekkel együtt maradt, a következõ-
ket mondta: 

– Nagyon örülök, hogy együtt dolgozhatunk az elkövetke-
zõ években. Az osztály tanulói közül négy gyereket már isme-
rek. Timit, akivel több alkalommal is beszélgettem, hiszen az
édesanyja, Csilla néni itt a nagyobb gyerekeket tanítja, okos
kedves kislány. Tomit és Gergõt, akiknek idõsebb testvéreit
korábban tanítottam, no, õk is az ismerõseim. És Réka is, aki-
vel szomszédos házban lakunk. Hamarosan mindenkit
ugyanígy ismerni fogok. Minden nap egyre többet tudunk
majd egymásról, s ez a barátságunk alapja lehet. 

Ezek a szavak megnyugtatóan hatottak a gyerekekre.
Timi is megérezte, hogy Anikó néni azonos elvárásokat
jelölt ki az osztály minden tagja számára. 

Az iskolai élet elkezdõdött. Naponta újabb és újabb
feladatok vártak a gyerekekre. Minden gyerek lelkes
volt, otthon legendákat meséltek a napi munkáról, Ani-
kó néni játékos feladatairól, elismeréseirõl. 

Csilla a távolból aggódva figyelte, hogy kislánya rend-
ben halad-e a kijelölt úton. Azt látta, hogy az órai felada-
tokat kisebb hibákkal ugyan, de elvégzi Timi. Az otthoni
felkészülésben sem volt hiba. Mégis többet szeretett vol-
na tudni a gyerekérõl. 

Már a harmadik hét is eltelt, amikor Csilla és Anikó
összefutottak a tanári szobában. Csilla javítandó füze-
tekkel érkezett, Anikó pedig valamiféle adminisztrációs
munkáját végezte. Csilla letette a füzeteket, majd odalé-
pett kolléganõjéhez. Türelmesen várta, hogy Anikó be-
fejezze az elkezdett munkát. Két perc után Anikó felné-
zett, s így szólt: 

– Csilla, látom, szeretnél beszélni velem. Csak nincs vala-
mi baj? Segíthetek? – s intett a kolléganõjének, foglaljon
helyet mellette. 

– Nem, nem. Olyan kínos, de nagyon-nagyon kíváncsi va-
gyok. Három hét is eltelt Timi iskolai életébõl, szeretnék valamit
hallani róla. Elsõsorban azt, hogyan állja meg a helyét? Úgy dol-
gozik-e, ahogy a többi gyerek? Tudod, a szülõi aggódás…

Anikó nézte a kolléganõjét, olyasfajta izgalmat látott
az eddig magabiztosnak megismert Csilla szemében, mint
aki erejét meghaladó feladatot kíván legyûrni. „Tehát
Csilla most dicséretet vár tõlem” – futott át a gondolat Ani-
kó agyán. Minden szó helyett átölelte kolléganõjét, mo-
solygott. Két perc is eltelt, majd a tanító a következõket
mondta: 

– Mindenki, így Timi is jól halad. Most ennyit mondhatok.
Te is látod a füzeteit, a dicséreteket, a jó pontokat, azt is látod,
ha valami nem tökéletes. Bízz bennem és bízz a gyerekedben!

Csilla hálásan bontakozott ki kolléganõje szeretettel-
jes ölelésébõl. Tulajdonképpen ennyire várt, azaz egy kis
elismerésre. 

– Nagyon köszönöm – kezdte Csilla, de Anikó leállította.
– Kérlek, fogadd meg egy tanácsom! Timi és a te számod-

ra is jobb, és nekem is tisztább a helyzet, ha itt, az iskolában
elsõsorban a gyerek-anya kapcsolatot tartjuk! Járj el a szülõi
értekezletekre! Ott tedd fel a kérdéseidet, s mindenre megka-
pod a választ! Hidd el, ez nem a jó kollegiális viszonyunk el-
hidegülését jelenti, sokkal inkább Timi és a te iskolai helyze-
tedet kívánom erõsíteni.

Csilla értette kolléganõje minden mondatát, megfo-
gadta tanácsát. A szülõi értekezletek látogatója lett. A
bizonytalanság elmúlt, mindenki a bizalom erõsödését
élte meg.

Fonyódi Gábor Detektíviskola
ÛRLÉNYHATÁROZÓ

Az éjszaka leple alatt ûrlények érkeztek a Földre. Rejtõzködõ, félénk teremtmé-
nyek, kerülik a földlakók társaságát. Ha szerencséd van, és megpillantasz egyet,
figyeld meg jól, és készíts olyan leírást, ami alapján társaid elképzelhetik és leraj-
zolhatják a galaxisutazót! 
Kapcsolódó feladat: Detektíviskola – Személyleírás (TANÍTÓ 2016., 1. szám)

! ! !
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KI MÁSRA SZÁMÍTHATNÁNK, MINT EGYMÁSRA?

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

Rendelje meg saját használatra!

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

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