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A Körkörös Tanulás Kortársoktatási Modell kísérleti al-
kalmazásával olyan módszeregyüttest kívánunk kutatási
folyamatokon keresztül felállítani, amelynek során leír-
juk a kortársoktatók és a tanulók (gyermekek) egyidejû,
egymást kiegészítõ eljárásait (M. Nádasi, 2010), ame-
lyekkel a kortársoktatás hatékonyan megvalósítható,
egyben maga a módszer vizsgálható.

Tehát a Körkörös Tanulás Kortársoktatási Modell je-
lenlegi bemutatásában a gyermekek és a kortársoktatók
olyan eljárásait állítjuk meghatározott sorrendbe, írjuk
le részletesen2 (például: munkaformák, téri elrendezések
a tanulás során), amely eljárásokat a kortársoktatók és a
tanulók a kortársoktatás pedagógiai céljainak elérése ér-
dekében hajtanak végre. 

A kutatás folyamatában kialakított kortársoktatási
módszeregyüttes osztálytermi, pedagógiai kialakításának
elsõ lépéseként tanulóközösségeket alakítunk ki az Egész-
ségnevelés kortársoktatással elnevezésû felsõoktatási
kurzuson. A kortársoktatók munkájukat a következõ-
képpen végzik: alapvetõen négy egyetemista kortársok-
tató és egy gimnazista kortársoktató, valamint a program-
ban már jártas tutoruk alkotnak egy tanulóközösséget,
egy csapatot3. Általában két hallgató vesz részt egy-egy
csapat munkájában az ELTE Tanító- és Óvóképzõ Karról
és kettõ hallgató a Semmelweis Egyetem Egészségtudo-
mányi Karról, valamint egy középiskolás diák. (1. ábra)

1. ábra: Kortársoktatói tanulóközösség a TANTUdSZ programban:
négy egyetemista (ELTE TÓK és SE ETK), valamint egy fõ gimnazista

és a tutoruk. Az ábrán látható kortársoktatói tanulóközösség 
szimbólumai: T = tutor, P, Z, K, S = egyetemista kortársoktatók, 

G = gimnazista kortársoktató

Minden kortársoktató csapat saját tevékenységtervet
készít a 4×45 perces egészségnevelési munkához, ami-
nek elkészítéséhez kapnak egy sablont, valamint a tanu-
lóközösséget demokratikusan irányító tutoraiktól4 folya-
matos szakmai segítséget.

A kortársoktatás
pedagógiai céljai

A Körkörös Tanulás Kortársoktatási Modell általános
pedagógiai céljai a szakirodalmakból kiindulva a követke-
zõk: 1. a tanulói önállóság elõsegítése (M. Nádasi, 2010;
Webb, 1989; Michaelis, 1978, idézi: M. Nádasi, 2010); 2. a
tanulók saját testi és lelki egészsége iránti felelõsségérzet
pozitív formálása; 3. az elsõ két cél megvalósításához él-
ményszerûség a tanulásban (M. Nádasi, 2010; Hunyadyné,
2003; Golyán, 2013); 4. új, partneri viszony a „tanár” és a
„tanuló” szerepköreiben: a kölcsönösség, a partnerség ki-
alakítása (Sobel, 1984; Johnson és Johnson, 2009); 5. a ta-
nulók közötti személyközi kapcsolatok újszerû tartalmá-
nak és intenzitásának megteremtése (M. Nádasi, 2010);
6. a tanulás új értelmezésének megvalósítása a kortársok-
tatás pedagógiai gyakorlatában: a konstruktivista tanulás-
szemlélet megvalósítása az iskolában (Nahalka, 1997,
2003; Webb, Troper és Fall, 1995; Wilson, 1995).

A kortársoktatás kutatására
kialakított pedagógiai 
módszertani modell

Kortársoktatási modellünkben az osztálytermi kísér-
let során a tanulásszervezés lépései – kagani struktúra-
ként – sorrendjükben meghatározottak, megismételhe-
tõek, valamint bármely tananyagon és bármely korosz-
tályban alkalmazhatóak (Kagan, 2001) (2. ábra).

2. ábra: A kutatásban alkalmazott kortársoktatási modell négy lépése

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

A kortársoktatás pedagógiai, 
módszertani kutatása (2.)
A Körkörös Tanulás Kortársoktatási Modell bemutatása1
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Tudatos pedagógiai döntés eredményeként alakítunk
az elsõ lépésben 3-4 fõs csapatokat az osztályokban. Szak-
irodalmi kutatási tapasztalatok azt mutatják, a 3-4 fõs
csapatok tudnak leghatékonyabban együttmunkálkodni
(Slavin, 1980, 1990). A tananyag négy vagy kevesebb
részre való felosztásának az a pedagógiai megfontolás is
alapját képezi, hogy a kísérleti részben, ahol kortárs ok-
tat majd kortársat (5. ábra), nem tudnak több informáci-
óra figyelni, négynél többen hatékonyan összehangolód-
ni a gyermekek. Az egyetemisták maguk között feloszt-
ják a tananyagrészeket, és mindegyikük felkészül az egyik
tananyagrészbõl úgy, hogy azt el tudja majd mondani a
gyermekeknek. Ilyenkor szemléltetõ ábrákat, tanulást
segítõ vázlatot is készítenek a kortársoktatók a tananyag-
részükhöz, amelyek alkalmazása elengedhetetlen a kuta-
tás tapasztalatai szerint.

A módszer megvalósításának elsõ lépésében az osztá-
lyokat négyfõs csoportokra osztják a kortársoktatók (3.
ábra). A csoportba soroláshoz a tervezésnél, azaz a meg-
valósítást megelõzõ napokban tájékozódunk az osztály-
ról, az esetleges speciális szükségletû gyermekekrõl, illet-
ve kérünk a tanítótól/tanártól praktikus szempontokat5.
Alapvetõen mindezeken túl tudatosan véletlenszerûen
soroljuk csoportokba a gyerekeket, semmilyen háttér-
változót (képességszint, érdemjegyek) nem veszünk fi-
gyelembe a csoportba sorolás során, mert jelenlegi peda-
gógiai munkánk és pedagógiai céljaink szempontjából a
véletlenszerû csoportba sorolást tartjuk hatékonynak
(M. Nádasi, 1998, 2010; Arató, 2010b).

3. ábra: Tanulók csoportba sorolása színekkel, számokkal, 
egyéb szimbólumokkal (1. lépés)

A kialakított csoportokból tudatosan együttmûködõ
csapatokat formálunk. A négyfõs csapatokat színekkel
vagy – maguk a csapatok által kitalált – saját nevekkel
jelöljük és egyéb játékos módokon is erõsítjük a csapat-
identitás alakulását. Minden gyermeknek nagy nyomta-
tott betûvel olvashatóan kiírjuk a nevét, annak érdeké-
ben, hogy megszólíthatóak legyenek, és erre a névtáblá-
ra jelölik a kortársoktatók a 3-4 fõs kis csapat színét, il-
letve csapat-nevét is. A gyermekeknek is fontos tudniuk
a saját és osztálytársaik csapatba sorolását, elsõsorban
azonban az egyetemista-gimnazista kortársoktatói csa-
patnak kell tudnia minden gyermek nevét, csapatszínét
egyrészt a személyesség, megszólíthatóság, másrészt a
szervezési feladatok megkönnyítése miatt. Amennyiben
az osztály létszáma nem osztható 4-gyel, a gyerekek –
maximum hárman – párban lépnek be egy-egy csapatba.
A 3. ábrán egy 21 fõs osztállyal szemléltetjük a csapatok
kialakítását: az ötös számmal jelölt csapatban vannak
öten, azaz ott képzõdik egy pár, akik ugyanazt tanulják
majd. Tapasztalataink szerint szeretnek a gyermekek
párban belépni a csapatba, számukra sem okoz problé-
mát és a szervezés szempontjából is ez a legegyszerûbb. 

A Körkörös Tanulás Kortársoktatási Modell alkalma-
zásának 2. lépésében mind a négy egyetemista6 magához
szólít minden kialakított négyfõs csapatból (például min-
den színbõl, minden számból vagy minden fantázianév-
bõl) egy-egy gyermeket. Annyi gyermek alkotja így a
résztémafelelõsnek tanuló csoportot, ahány darab csa-
pat képzõdött az elején (4. ábra).

4. ábra: Tudáskonstruálás: egyetemista kortársoktatók 
és a gyerekek együtt tanulása (2. lépés)

A gyermekek (kisiskolások, felsõsök, gimnazisták) ta-
nításakor ebben az elsõ munkában a csoportok egyszer-
re, párhuzamosan dolgoznak, a kortársoktató egyetemis-
ták szimultán konstruálják az adott anyagrészt a gyerme-
kekkel. Ez a rész nem hosszú7, azzal együtt sem, hogy a
kortársoktató a tudáskonstruálásban természetesen
hagy idõt arra, hogy kérdezzenek tõle a gyermekek, illet-
ve beszélgessenek a témáról. A Körkörös Tanulás Kor-
társoktatási Modell fontos lépéseként ebben a tudás-
konstruálási részben minden egyes gyermek szakértõvé
válik (Slavin, 1980, 1990; Webb, Troper és Fall, 1995) a
tananyag egynegyedében vagy egyharmadában a csopor-
tokban, mert a tudását egy kiképzett felnõtt kortársokta-
tótól konstrukciós folyamatban sajátítja el (4. ábra).

A Körkörös Tanulás Kortársoktatási Modell 3. lépé-
sében minden gyermek visszamegy az eredeti (színû, szá-
mú, egyéb szimbólumú) négyfõs kiscsapatába (Slavin,
1980, 1990; Aronson, 2008; Webb, Troper és Fall, 1995)
és õk, azaz a kisiskolások, felsõsök vagy középiskolás diá-
kok – szintén egy konstrukciós folyamatban – továbbad-
ják mindazt, amit megtanultak a módszer elsõ lépésében
a felnõtt kortársoktatótól a következõkben saját kor- és
osztálytársaiknak (5. ábra). Fontos, hogy a gyermekek
ilyenkor ugyanazt a szemléltetést alkalmazzák a saját csa-
patukban, amit az egyetemista is használt a tanulás so-
rán. A továbbadható szemléltetésrõl is a kortársoktatók
gondoskodnak.

5. ábra: Körkörös és kölcsönös tanítási helyzet az osztályteremben (3. lépés)
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Amennyiben szükségük van rá, a gyermekek itt kér-
hetnek a felnõttektõl segítséget. A kutatási modellben
minden csapat mellett áll ilyenkor egy általunk kiképzett
kortársoktató, valamint a tutor és az osztály tanítója is
odaléphet egy-egy csapat mellé. Tapasztalataink szerint
az is mûködik, amennyiben egy kiképzett egyetemista
esetleg két csapatra egyszerre figyel (5. ábra). A kortárs-
oktatás pedagógiai módszerének kutatása, kidolgozása
során most az a dolga a megfigyelõ felnõttnek, hogy aktív
jelenlétével elõsegítse, hogy a gyerekek elmondhassák
egymásnak amit tudnak, figyeljenek egymásra, illetve ha
valamiben bizonytalanok, akkor kérdezhessenek a fel-
nõttõl, tehát a gyerekcsoportok nem maradnak egyedül
ebben a szakaszban sem (M. Nádasi, 1998, 2010). Ugyan-
akkor szándékaink szerint a modell 3. lépésében (4. áb-
ra) minél kevesebbet szükséges beavatkozni a gyerme-
kek munkájába, egymás „körkörös” és kölcsönös tanítá-
sába a tudáskonstruálás folyamatában. A felnõtt segít-
heti aktív jelenlétével, kérdésekkel, visszatereléssel, a
keretek és szabályok megtartatásával, egyfajta facilitá-
torként a gyermekek egymással történõ tudáskonstruá-
lási folyamatait, de lehetõség szerint minél kevesebbet
avatkozik bele a kölcsönös tanítás és tanulás szakaszá-
ban. Hagyja a gyermekeket, hogy saját szavaikkal el-
mondják, amit a témáról tudnak és ahogyan arról gon-
dolkodnak. 

Tehát a kutatási modell alapvetõ tanulásszemléletét
követi ez a lépés is: nem a tanító és nem a kiképzett kor-
társoktató az, aki elõtérben van, hanem a gyermekek
(M. Nádasi, 1998, 2010; Gyarmathy, 2012; Nahalka,
2003). A Körkörös Tanulás Kortársoktatási Modell eb-
ben a 3. lépésben teszi lehetõvé, hogy – megfelelõ és tu-
datos pedagógiai elõkészítés után – a gyermekek kortárs-
oktatást végezhessenek az osztályteremben (5. ábra). A
kutatási modellben, egymás körkörös tanítása után, a
gyermekek egy értékelõlapon reflektálnak saját tanulási
élményeikre, a tanulási folyamatra. Ezzel egy idõben az
õket megfigyelõ felnõttek is értékelõlapokat töltenek ki
a gyermekek tanulási folyamataira reflektálva. Az érték-
elõlapokon alapvetõen zártvégû állítások segítségével
értékelik a kortársoktatás tapasztalatait, egyben nyíltvé-
gû kérdésekre válaszolnak, ahol javaslataikat is leírhat-
ják a kutatócsoportnak. 

A Körkörös Tanulás Kortársoktatási Modell követke-
zõ, 4. lépésében továbbra is differenciáltan négy-öt csa-
patban, egy-egy asztalnál, „állomásnál” izgalmas, játékos
feladatokat végeznek a gyermekek ezekre az eddig meg-
tanult ismeretekre építve az egyetemisták és a gimnazis-
ta kortársoktató vezetésével, így gyakoroltatják, tovább-
konstruálják a tanulókkal tudásukat. A kísérleti modell
ebben a lépésben továbbra is kihasználja a csapatban va-
ló munkálkodás pedagógiai elõnyeit, valamint a párhu-
zamos interakciók nyújtotta lehetõségeket. Mind Slavin
(1980), mind Aronson (2008) módszerében ebben a sza-
kaszban, az osztálytermi szituációkban alapvetõen fon-
tos az egyéni tudás feladatlappal történõ ellenõrzése,
melyre a gyermekek egyénileg érdemjegyet kapnak
(Johnson, Johnson és Stanne, 2000; Arató és Varga, 2008).
A kortársoktatási tevékenységben ez a szakasz alapvetõ-
en eltér ettõl mind pedagógiai céljaiban, mind megvaló-
sításának módszertanában. A gyermekek az egymástól
való tanulással egy közös interaktív, játékos, saját él-

ményre, tapasztalatszerzésre építõ összefoglaló tevé-
kenységre készülnek fel, melynek legfõbb jutalma az el-
végzett tevékenységek öröme, a részvétel, a tanulási fo-
lyamatok élvezetessége (6. ábra). Ekkorra már minden
egyes gyermek, minden tanuló rendelkezik az összes tan-
anyagrész ismeretével, ezért akár új csoportok is alakul-
hatnak. Négy vagy öt „állomást” célszerû alakítani, ter-
mészetesen jó, ha a tevékenységek elején kialakított csa-
patokban, az ottani társaikkal maradhatnak a gyerekek,
de mind a módszer, mind az óraszervezés szempontjából
ez szabad választás.

6. ábra: Körkörös Tanulás Kortársoktatási Modell 4. lépése:
a konstruált tudás összefoglalása, gyakorlása csapatokban, állomásokon. 
Minden csapat minden állomáson megfordul a tanulás során (4. lépés)

Ezeknél az állomásoknál történik a tanultak összefog-
lalása, a rendszerezés, ismétlés, illetve az esetleges pon-
tatlanságok kiigazítása, a módszeregyüttesben ez a leg-
hosszabb rész. Mivel az általunk szervezett egészségna-
pokon 4×45 percben gondolkodtunk, erre a 4. lépésre
60–90 percet terveztünk, a rendelkezésre álló idõnknek
csaknem a felét. A gyerekek ebben a szakaszban 10-15
percet töltenek el egy-egy állomáson, azután „forognak”
a következõhöz lépnek. A kortársoktató egyetemisták
ahhoz az anyagrészhez hoznak feladatokat, amit õk
mondtak el, melyet õk adtak át, pontosabban: melyet
együtt konstruáltak a gyermekekkel a módszer 2. lépésé-
ben. Ezzel a kortársoktatók felkészülését tudatosan se-
gítjük, könnyítjük, mert koncentráltabban, egy-egy té-
mára fókuszálva szükséges felkészülniük.

A tanítási folyamat végén történik a gyermekek kér-
dõíves kikérdezése a kutatás számára, melyben az elsajá-
tított tudásra, a kialakított egészségnevelési attitûdökre,
a saját és mások egészsége iránti felelõsségvállalásra kér-
dezünk rá a kérdõívekben. Egyéni értékelést erre a mun-
kájukra a gyermekek nem kapnak. Ezt a folyamatot, a
módszeregyüttest neveztük el elõször Színes Tudás Kor-
társoktatási Modellnek, részben a színekkel kialakított
csoportok miatt, részben azért, mert a 3. lépés után már
sokszínû, árnyalt, a tudatosan kialakított tudáskonstruá-
lási folyamatok lehetõségei miatt egymás tudására építõ,
többrétegû tudással rendelkeznek a programban részt ve-
võ gyermekek. A gyerekek által megfogalmazott „köl-
csönös tanítás és tanulás”, valamint a „körkörös tanulás”
is pontosan kifejezi a módszeregyüttes 3. lépésének lé-
nyegét, ezért neveztük el eljárásainkat Körkörös Tanu-
lás Kortársoktatási Modellnek (KTKM) a kutatás folya-
matában.
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Összefoglalás
Körkörös Tanulás Kortársoktatási Modellünk gya-

korlati tapasztalatainak kutatásra alapozott bemutatása
egy következõ tanulmányunkban olvasható. A most is-
mertetett, kutatásunkban alkalmazott kortársoktatási
modell segítségével magát a kortársoktatást vizs-
gál(hat)juk: amikor a kortársak egymást kölcsönösen ta-
nítják. A kortársoktatást és annak gyakorlati megvalósí-
tását a Körkörös Tanulás Kortársoktatási Modellel úgy
képzeljük el, mint egy dinamikus rendszert, mely a belsõ
és külsõ folyamatosan változó feltételek és változó kon-
textusok közegében (lásd: 6. lábjegyzet), megõrizve ere-
deti értékeit és pedagógiai céljait, folyamatosan, adaptí-
van megújulva mûködik.

Ahogyan azt elõzõ tanulmányunkban részletesen be-
mutattuk, kortársoktatási modellünk szemléletmódjá-
ban, elveiben követi a projektpedagógia bizonyos ele-
meit (M. Nádasi, 2010), a kooperatív tanulásszervezés
releváns értékeit és neveléstudományi gondolkodás-
módját (Kagan, 2001), valamint a konstruktív pedagó-
gia tanulásszemléletét (Nahalka, 2003). Kutatásunkban
alkalmazott kortársoktatási módszeregyüttesünk lénye-
ges eleme a facilitált pedagógiai reflexió, majd az új ta-
pasztalatok folyamatos beemelése a kortársoktatás meg-
valósításába. A Körkörös Tanulás Kortársoktatási Mo-
dell tanulóközösségekben (Halász, 2007) valósítja meg a
kortársoktatás gyakorlatát, hosszabb távon pedig olyan
gyakorlatközösségekben mûködik, melyekben szakem-
berek együtt munkálkodnak, együtt gondolkodnak a
kortársoktatási gyakorlat tökéletesítésén úgy, hogy a
gyermeki tanulás mélyrétegeit célzó komoly elemzést vé-
geznek (Halász, 2017; Gordon-Gyõri, 2008; Kolosai és
mtsai, 2018b)8. A kortársoktatás kutatásunkban alkal-
mazott módszeregyüttese megfeleltethetõ a kooperatív
tanulásszervezés struktúrájának (Kagan, 2001), így a
kuhni értelemben vett paradigmatikus modellnek te-
kinthetõ (Kuhn, 2002; Arató, 2010b), mely túlmutat a
technikák szintjén, így a jövõben intézményfejlesztési,
rendszerszintû modellek egyaránt felállíthatóak segítsé-
gével (Arató, 2010a, 2010b). 
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Jegyzetek
1 Köszönetnyilvánítás: A tanulmány alapját képezõ kutatás az MTA-SE
Egészségnevelés Kortárs-Oktatással Kutatócsoport munkájához kapcso-
lódik, a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával, a Tantárgy-pe-
dagógiai Kutatási Program keretein belül valósult meg.
2 Mindezt nevezzük módszeregyüttesnek a tanulmányban.
3 A demokratikus vezetési stílus a közösség tagjainak jogi egyenlõségén
alapszik, miközben a tanár és a tanuló viszonya a tanulóközösségben
aszimmetrikus, amit nem demokratikus játékszabályok közepette szüle-
tett döntés legitimál, hanem eleve egyenlõtlen jogi státusuk, más-más fe-
lelõsségük és egymásra vonatkoztatott különbözõ szerepük. A pedagógi-
ai vezetés a tanulóközösségben kiemelten fontos felelõssége az egyén és a
közösség viszonyának alakítása. Forrás: Pedagógiai lexikon. Letölthetõ:
http://www.kislexikon.hu/pedagogiai_ vezetes_a_tanulokozossegben.
html#ixzz4qTiA2p1y letöltés ideje: 2017. augusztus 22.
4 A TANTUdSZ programban a kutatócsoportunk tagjaiból, valamint a
programban már jártas hallgatókból kerülnek ki a tutorok, akik ismerik a
kutatás célját, a kortársoktatói tanulóközösségek munkáját szakmai ész-
revételeikkel segítik, inspirálják a csapataikat.
5 Pontos tájékoztatást kérünk a sajátos nevelési igényû gyermekekrõl, va-
lamint arról, történt-e olyan esemény az osztályban, amirõl fontos tud-
nunk, amikor csoportba soroljuk a gyermekeket.
6 Természetesen a módszer úgy is mûködik, hogy a tanító, illetve az osztály ta-
nára vagy egy szülõ elõre felkér, felkészít négy érdeklõdõ gyermeket az osztály-
ból, akik a tananyag egynegyedében vagy egyharmadában szakértõvé válnak.
7 Konkrétan most a folyadékfogyasztás és kézmosás témában gondolkod-
va 10 percet vesz igénybe.
8 A Körkörös Tanulás Kortársoktatási Modellnek elnevezett kutatásunk-
ban alkalmazott kísérleti eljárások elméleti hátterérõl lásd még: Kolosai
Nedda, Darvay Sarolta, Bihariné Krekó Ilona, Zombori Judit, Nagyné
Horváth Emília, Soósné Kiss Zsuzsanna, Füzi Andrea Rita, Lukács J. Ág-
nes, Bíró Fanni, Falus András és Feith Helga Judit (2018): Meg fogod ta-
nulni, õ hogyan értelmez. A kortársoktatás hatékonyságának egyik meg-
határozó aspektusa. Taní-tani online alternatív pedagógiai folyóirat, 2018.
68. 1. sz. szeptember. 15 oldal.
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Ez a cikk folytatása az elõzõ számban megjelent, az
MTA–ELTE Vizuális Kultúra Szakmódszertani Kutató-
csoport Vizuális média tantervi innovációs modult be-
mutató írásnak. Ebben a részben médiaprojekteket mu-
tatok be, melyek a „mozgókép” témakör „animáció” és
„film” készítéséhez nyújtanak segítséget. A feladatokat a
jászberényi Szent István Sport Általános Iskola és Gim-
názium felsõ tagozatán, 5–6. évfolyamos tanulókkal pró-
báltam ki, de 1. osztálytól egyszerûsített tartalmakkal jól
alkalmazhatók alsóbb évfolyamokon is. 

6. Homokanimáció
(Javasolt évfolyamok: 1–6. osztály)

Az óra témája a médiamodul egyik lényeges része: a
mozgókép. Az animáció alapjainak megismerése elõtt
animációs filmet elemeztünk. A filmélmény az anyag és a
technika hordozta tartalomból bontakozik ki. A film
technikailag homokanimáció, így a gyermekek a sokféle
animációs technika közül ennek hatásait, mûködését
próbálhatták ki ezen az órán. Írásvetítõ segítségével meg-
világított, üveglapra szórt homokba rajzolhattak, ame-
lyet ha kivetítünk a falra, fekete-fehér árnyképeket ka-
punk, ha a megvilágított üveg felületén szemléltük, szí-
nes, izgalmas homokképeket, felületeket láthattunk. 

Az átvilágított homok és a rajz „mozgásba hozását”
nem egyszerû megoldani. Tudatosítani kell, mitõl fog fo-
lyamatosan mozogni a kép, hogyan történik a homokkép
átváltozása egy másik képpé. Fontos letisztult feladat-
ként megfogalmazni számukra, hogy az átmenetek moz-
gásfázisait, kicsi elmozdulásait mindig ugyanabból a né-
zõpontból, rögzített kamerával kell fotózni. Megfelelõ
mennyiségû képkocka (min. 14) szükséges, hogy a folya-
matosság hatását keltse a kép. Nem képregényben kell
gondolkodni, hanem rövid mozgásfázisokban. Ezt hosz-
szabb, kitartó kísérletezéssel, tapasztalatszerzéssel, akár
több órán át is érdemes gyakoroltatni, hogy eredményes
legyen az alkotómunka, megszülessen az animáció. 

Homokanimáció, 5. a, 2016.

7. Kitekintõ-betekintõ –
Pixelizáció

(Javasolt évfolyamok: 3–5. osztály)
Adott egy ablak, adott egy ajtó. Nyitható-csukható. Az

ablakos fénymásolatok üres részébe bármilyen kép kerül-
het a gyermek fantáziája szerint, amelyek feltûnnek, el-
tûnnek, megállnak, továbbmennek… A Kitekintõ, bete-
kintõ címû téma pillanatnyi benyomások rögzítése, kite-
kintés a városi vagy természeti tájra, múló, röpke mozgá-
sok, változékony jelenségek, elmozdulások, nézõpont-
váltások, amelyek akár mûvészi kifejezésre is lehetõséget
adnak. Az ablakból figyelt pillanatképek mozgását, moz-
gásfázisait rögzített kamerával vagy mobiltelefonnal fo-
tóztuk, a fotósorozatokat grafikai szoftverrel animáltuk.
A keletkezett animációs film a pixelizáció. Ez az animá-
ciós technika szabadságot nyújt a gyermek számára a
spontán, játékos kísérletezésre. Nem probléma, ha nem
folyamatos a képi mozgás, „ugrál a kép”, sõt ettõl lesz
groteszk, ez a humor forrása. Többen egészen tudatosan
tervezték meg a látvány folyását. Már rövid mozgásso-
rokban gondolkodtak, nem hosszú történetekben, kép-
regényben. 

Az elkészült film itt tekinthetõ meg:
MTA Szakmódszertani pályázat; 2. mo-

dul, Ablakok, Kitekintõ-betekintõ, 2018. 07.
20. Kugler E. https://www.youtube.com/
watch?v=sYPJNNCJjig

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 2. rész
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Kitekintõ-betekintõ, pixelizáció, Baráth Nóra 6. b, 2017.

Kitekintõ-betekintõ, pixelizáció, Gál Emília 6. b, 2017.

8. Gótikus lényecskék
– Animáció

(Javasolt évfolyamok: 5–6. osztály)
Képzeljük el, hogy ablakunk egy gótikus katedrálisra néz!

A templom minden apró részlete izgalmas szobordíszektõl
nyüzsög. Érdekes szoborlényecskéket fedezhetünk fel, akik az
oszlopok közül figyelik a várost a magasból. Ha élénk a fan-
táziánk, meg is mozdulnak, jobbra, balra tekingetnek, kilép-
nek a toronyból, elrepülnek nagy szárnycsapásokkal… Ho-
gyan képzeled el? A lényeg, hogy egyszerû mozgást végez-
zen a szoborlény, legalább egy testrésze megmozduljon
ismétlõdõ mozgással. A fénymásolt épületszobrok moz-
gatásának megtervezéséhez pauszt, miltonkapcsot vagy
egyéni ötlet alapján kitalált eszközt lehetett használni. A
képi elemek kicsi elmozdulásait fázisfotózással rögzítet-
tük, grafikai szoftverrel animáltuk. Ennél a feladatnál
már fontos, hogy az elsõ és az utolsó kép közötti átválto-
zás fázisainak száma 14 képkocka legyen. Így látjuk folya-
matosnak a képet. A képmezõben történõ tájékozódás, a
képmezõben maradás, vagy a „képmezõbõl kiesés” is ré-
sze a „filmnek”. Fontos a nézõpontok rögzítése a kamera-
állvánnyal. A mobiltelefonnal dolgozó diákok számára
hangsúlyozzuk, hogy vízszintes formátumú legyen a kép!

Tanulói munkákból készült film
MTA Szakmódszertani pályázat, 2. mo-

dul, Gótikus szoborlények, 2018. 07.20.
Kugler E. Az elkészült film itt tekinthetõ
meg: https://www.youtube.com/watch?v
= R1eNuZw4uQo

Gótikus lényecskék, Szécsi Anna 6. b, 2017.

9. Animáció 
fotómakettekben

(Javasolt évfolyamok: 4–6. osztály)
A feladat elsõ része a makett elkészítése csoportmun-

kában, amely az animáció díszlete lesz. A tanulók model-
lezhetnek külsõ vagy belsõ tereket egyaránt. Lehet egy
városrészlet, utca, sikátor, de egy épület belseje, lakás
vagy szobabelsõ, amely tartalmaz fotóelemeket is. Fon-
tos hogy a tanulók ne tévesszék szem elõl, ez a makett egy
animáció, egy történés helyszíne lesz, amelyben az embe-
rek mozgását kamerával rögzítjük. Vagyis a díszletbe a
kamera nézõpontját, helyét is meg kell tervezni. 

A fotómakettek szereplõi fotóemberkék. A „történet”
ennél a feladatnál is inkább egyszerû mozgássor, vagy rö-
vid mozgássorok kombinációja: a szereplõ eljut valaho-
vá, találkozik valakivel… A fázisfotókat kamerával vagy
mobiltelefonnal végeztük. Akik hamar elkészültek, osz-
tályszinten kooperálhattak más csoportokkal, kombi-
nálhatták a díszleteket, pl. a szereplõk meglátogathatták
egymást, amely kibõvítette történetüket. A feladat nagy
elõrelépés az animációs film készítésében, és összetett
képességeket fejleszt.

Vendégségbe menet, fotómakett, lánycsoport, 6. b, 2017.

Vendégvárás, fotómakett, lánycsoport, 6. b, 2017.

Kötöttségek, fotómakett, fiúcsoport, lánycsoport, 6. b, 2017.
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10. Kedvenc mesehõsöm
projekt

(Javasolt évfolyamok: 1–5. osztály)
A projekt témája egy szabadon választott kedvenc film-

vagy mesehõs otthonának elkészítése és bemutatása. A
feladatok lehetõséget teremtenek a tanár számára, hogy
megismerje tanítványai érdeklõdését, és az is kiderül, mi-
lyen hatással van a média a gyermekekre. A tanulók ta-
pasztalatot szerezhetnek arról, hogyan készül pl. egy báb-
film. A projekt sokféle képességet megmozgat. A tevé-
kenységek sora tervezéssel indul, a mesehõs kiválasztása,
otthonának elképzelése, ábrázolása síkban (2D); leporel-
lós megoldások, melyek átvezetnek a térbe, a makett ter-
vezésébe; majd a mesehõs otthonának elkészítése doboz-
makett formában (3D) egyaránt fejleszti a kreativitást és
a téri képességeket és a továbbiakban a digitális kompe-
tenciákat is. Az elkészült makettek akkor elevenednek
meg igazán, ha a gyermekek beszélnek róla. Ez inspirált
arra, hogy videofelvételeket készítsek a bemutatásról. A
tanulók nem szívesen beszéltek kamerába, viszont bábok
segítségével leküzdötték a kameralázt. Síkbábokat készí-
tettünk a mesehõsökrõl, „õk” mutatták be saját otthonu-
kat E/1-ben. A gyerekek nagyon élvezték a feladatot,
ezért tovább szõttük. A gyerekek csoportmunkában dol-
gozva képes forgatókönyveket (storyboard) készítettek
egy történetrõl Egyperces históriák címmel, amely filmhõ-
sünkkel és társaival történt. A történethez újabb bábo-
kat, kellékeket készítettünk és szövegeket, párbeszédeket
vagy improvizatív vázlatokat írtunk. A csoportok elké-
szülése sorrendjében a történeteket filmre vettük. Lehe-
tõség volt a korrekcióra, újragondolásra, újabb felvételek
készítésére. Az ilyen projektek megvalósításához hosz-
szabb idõkeret szükséges. Mi a tanórákat kibõvítettük
szakköri foglalkozásokkal is. Az elkészült felvételekbõl
készítettünk egy nagyobb filmet is, melyet a tanév végi
zárókiállításon levetítettünk. Az elkészült alkotásokkal
részt vettünk a bécsi InSEA mûvészeti nevelés konferen-
ciával egy idõben az AMAPED (Ausztriában élõ Magyar
Pedagógusok) házában megrendezett szak-
módszertani kiállításon.

Az elkészült filmek itt tekinthetõek meg: 

Kedvenc mesehõsöm projekt, 5. c, 2015.

11. Filmkészítés
az alkotófolyamatról 
– Tárgyba zárt világ

(Javasolt évfolyamok: 4–6. osztály)
Minden tárgy magában rejti alkotója világát, minden

mûalkotás egy Pandóra szelence, Titkok ládája… De mit
tud errõl egy gyermek? Erre voltam kíváncsi, mikor a
Tárgyba zárt világ címû feladatot írtam. Elsõ benyomásra
nem kifejezetten médiafeladatnak tûnik, inkább tárgykul-
túra, vagy képzõmûvészeti ihletésû, viszont az alkotófo-
lyamat filmesítése önmagában is izgalmas médiatéma. A
tanár megismeri a tanítványt és a gyermek megismeri ön-
magát, rádöbben a mûvészet lényegére, a mûvész és a mû
kapcsolatára. Miután visszanézi önmagát, kialakul az ön-
reflexió, önkritika képessége. A feladatot minden tanuló
egyénileg végezte, a tervezési folyamatot, a mû címét,
anyagszükségleteit munkanaplóban rögzítettük. Fontos a
feladathoz a személyes beszélgetés tanár és diák között. 

A munkanaplók készítésekor a fantáziájuk határta-
lannak tûnt: asztalfiók, amelyben egy bolygó rejlik; doboz-
ban rejlõ Gyõr sétálóutcával; Narnia titkai. A gondolatok-
nak a tárgy kivitelezése szabott határt. Bármilyen anya-
got választhattak a tanulók a megvalósításhoz. A feladat
másik része a filmfelvételek elkészítése tanulói narratívá-
val. Ehhez az alábbi utasításokat adtam: Gondold át az al-
kotásod bemutatásához a szöveget, a gondolataid ívét, mit
fogsz mondani róla! Gondolkozz el, vajon a tárgyad szimbó-
lum? Mit szimbolizál? Milyen emléked kapcsolódik hozzá?
Mérlegeld, vállalod-e a „titkod” mások elõtt? Több próba-
felvételt készítettünk. Néhány tanuló drámai élményt
választott, el is készítette a tárgyat, de a bemutatásnál za-
varba jött, nem akart róla beszélni, és kérte, hogy inkább
egy másik ötletet valósíthasson meg, amelyrõl szívesen
beszél. Többen képzeletüket, álmaikat, vágyaikat jelení-
tették meg, kedvenc állatukat, vagy annak elpusztulá-
sát; a családtagokkal történt események, humoros vagy
drámai élmények alkották a kis mûvek tartalmát. A fel-
adat kifejezetten kamaszoknak való, hangsúlyosan fej-
leszti a kreativitást, a problémaérzékenységet, a jel- vagy
szimbólumértelmezést és szimbólumalkotást.

Tanulói munkákból készült film
MTA Szakmódszertani pályázat, 2. modul; Tárgyba zárt

világ, 2018.07.20. Kugler E. 
Az elkészült film itt tekinthetõ meg:

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

Tárgyba zárt világ, Itthon vagyok, Tárgyba zárt világ, A három  lábú
Gál Emília 6. b, 2017. medve titka, Bakai Örs 6. b, 2017.
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Tárgyba zárt világ, Titkos akvárium, Tárgyba zárt világ, A majom-
Baráth Nóra, Papp Luca 6. b, 2017. csecsemõ és a vulkán, Csiki Aliz,

Szõcs M. Nikolett 6. b, 2017.

12. Filmkészítés
az alkotófolyamatról 
– Kedvencem naplója

(Javasolt évfolyamok: 3–6. osztály)
A feladat szintén a „belsõ világot” célozza: egy kitalált

személy, lény nevében egy humoros, naplóformában
írt/rajzolt, térbeli, nyitható/csukható könyvecske készí-
tése. A feladat szövegalkotás része kapcsolódik az anya-
nyelvi neveléshez. A tanuló a saját vagy a választott sze-
replõ nevében E/1 személyben meséli a történetet. Az
irodalomból hozott példák elemzése után a tanulók is vá-
lasztottak fõszereplõt. Az alkotási folyamatot az elõzõ
feladathoz hasonlóan segítette a munkanapló készítése,
a tervek szövegek rögzítése. 

A csiki-csuki leporellós megoldás, a könyv térhatású
elemeinek nyitása, összehajtogatása síkba többeknek
nagy fejtörést okozott. A legegyszerûbbnek bizonyuló
megoldás a kétlapos, de néhányan két irányba nyíló vagy
harmonikaszerû lapozást készítettek. A feladat fontos
problémaköre a képi elemek és a szöveg összekomponá-
lása. Többen egyszerûen egy jól olvasható helyre ragasz-
tották a leírt szöveget. Néhányan ötletes térbeli megol-
dásokat találtak ki, letekerhetõ, kihajtható papírlapokra
írt szövegeket illesztettek a könyv részleteibe. Sokan még
otthon is folytatták a feladatot, és meghökkentõ megol-
dásokat mutattak be. A mû bemutatását tanulói nar-
ratívával filmre vettük. 

Film, leporelló, Egy kutya és egy macska közös naplója, 
Baráth Nóra 6. b, 2017.

Film, leporelló, Pisti Naplója, Csiki Alíz 6. b, 2017.

Film, leporelló, Egy egér naplója, Gál Emília 6. b, 2017.
Film, leporelló, Egy kisegér naplója, Szécsi Anna 6. b, 2017.

Pedagógiai programomat vizuálisképesség-tesztekkel
és a kreativitást vizsgáló feladatlapokkal értékeljük. A
vizuális kommunikáció, ez a napjainkban annyira fontos
képesség (összetevõirõl, tevékenységeirõl vö. Simon és
Kárpáti, 2013) kiemelt szerepet kap fejlesztõ progra-
munkban. A 2018/19-es tanév végén tanulóink két év
után újra kitöltik a Szegedi Egyetem MTA-SZTE Képes-
ségkutató Csoportja által fejlesztett, online, interaktív,
diagnosztikus tesztkörnyezetben, az eDIÁ-ban a vizuális
kommunikáció teszteket. Remélem, az eredmények
minket igazolnak: a komponálás, variálás, szimbolizáció
és jelértelmezés területén tanítványaim jelentõs hala-
dást érnek el a kísérlet két tanéve alatt.

Hivatkozások
Gaul Emil (szerk. 2015) A fiatalok digitális képi világa.

Nyíregyháza: Bessenyei Kiadó.
Gaul Emil (szerk. 2016): Vizuális kommunikáció – Ta-

nulmányok rajztanárok számára. Nyíregyháza: Bessenyei
Kiadó.

Havasi Tamás, Orosz Csaba, Tóth Tibor (2016): Pe-
dagógiai Program a Vizuális média oktatásához.
http://vizualiskultura.elte.hu/hu/kezikonyvek

Kárpáti Andrea (2015). Vizuális nevelési modellek.
In: Bodnár Gábor, Szentgyörgyi Rudolf szerk.: Szakpeda-
gógiai körkép III. Mûvészetpedagógiai tanulmányok. Bölcsé-
szet- és Mûvészetpedagógiai Kiadványok 4. Budapest: EL-
TE BTK Szakmódszertani Központ. 149–168. http://me-
todika.btk.elte.hu/file/TAMOP_BTK_BMK_4.pdf 

Kárpáti Andrea (2016). Kamaszok digitális kreativi-
tása és a vizuális nevelés: kihívás és lehetõség. In: Kolo-
sai Nedda és M. Pintér Tibor szerk.: A gyermekkultúra je-
len(tõség)e. Budapest: ELTE Tanító és Óvóképzõ Kar,
237-250. Kötet: http://gyermekkultura.tok.elte.hu/
docs/Gyermekkultura_ebook.pdf 

Simon Tünde, Kárpáti Andrea (2013). A vizuális
kommunikáció összetevõi és online mérése 10–12 éves
korban. In: Kis-Tóth Lajos szerk.: Változó életformák, ré-
gi és új tanulási környezetek. Új kutatások a neveléstudo-
mányokban sorozat, 2013. Eger, Lyceum Kiadó, 253-
267.

Tanítási-tanulási programok a Moholy-Nagy Vizuális
Modulok – a 21. század képi nyelvének tanítása” címû
innovációs programjához.(2016, 2017). Elérhetõk itt:
http://vizualiskultura.elte.hu/hu/kezikonyvek

Tóth-Mózer Szilvia és Kárpáti Andrea (2016). A digi-
tális kompetencia kognitív dimenziója és összefüggés-
rendszere egy empirikus kutatás tükrében. Magyar Peda-
gógia, 116:(2) 121–150. www.magyarpedagogia.hu/doc-
ument/Toth-Mozer_MPed20162.pdf

Köszönetnyilvánítás
A közlemény alapját képzõ kutatás az MTA–ELTE

Szakmódszertani Kutatócsoport, „Moholy-Nagy Vizuá-
lis Modulok – a 21. század képi nyelvének tanítása” pro-
jekthez kapcsolódik. A pedagógiai programok elkészíté-
sét a Magyar Tudományos Akadémia Tantárgypedagó-
giai Kutatási Programja támogatta.
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Egy nemzetközi nyitott iskola projektünk képzésének
szünetében olvastam Fejér Zsolt cikkét arról, hogy sze-
rinte a gyereknevelés háza ég. Szerintem elsõsorban az
iskoláé. Kollégáim látták, hogy fogom a fejem, így lefor-
dítottam nekik a cikket. Egybehangzó azonnali reakció-
juk ez volt: Ha ég, hagyjuk, hadd égjen le teljesen. Akkor
talán lehet olyan iskolákat létrehozni, ahol a mai gyere-
kek is tudnak tanulni, fejlõdni, és a szülõket is tudjuk se-
gíteni abban, hogy saját gyerekeik számára igazán jó szü-
lõk legyenek.

Fejér Zsolt cikkét riasztó statisztikákkal illusztrálja ar-
ról, hogy milyen mértékben nõtt a „címkézett”, BTMN-
es gyerekek száma. A számok valóban ijesztõek, okaikat
érdemes lenne kutatni, de talán a legfontosabb az lenne,
hogy elgondolkodjunk: ha a gyerekek 10-15-20%-a szá-
mára elviselhetetlen az iskola, az nem biztosan a gyere-
kek hibája. Az angol nyelvben használt „school readi-
ness” kifejezés hagyományosan a magyar iskolaérettség
fogalmának felelt meg, ám ma már egyre inkább a másik
oldalról (is) szól: a szülõk és az iskola közös gondolkodá-
sáról annak érdekében, hogy az iskola is alkalmassá vál-
jon a gyerekek fogadására1. Az iskoláknak kell felkészül-
nie arra, hogy ma a gyerekek sokkal nagyobb egyedi kü-
lönbségekkel vágnak neki az iskolának, és sem környeze-
tük, sem jövõbeli életük nem igényli többé, hogy az isko-
la megpróbálja valamennyiüket begyömöszölni egyen-
kockákba.

Sokkal riasztóbbnak tartom azokat, a Világgazdasági
Fórum2 és a Világbank3 által néhány hónapja közzétett
statisztikákat, amelyek az iskola sikertelenségérõl szól-
nak. A két szervezet a tanulás globális válságára hívja fel
a figyelmet, és az oktatási rendszerek gyökeres átalakítá-
sát ehhez alapvetõnek tartja. A rendszeresen iskolába já-
ró gyerekek 44%-a nem szerez alapszintû írás-olvasási
jártasságot és 53% hasonlóan jár az alapvetõ számolási
készségek területén. A statisztikák nincsenek országokra
bontva, de mivel tudjuk, hogy a magyar oktatási rend-
szer igen gyengén teljesít, amikor a hátrányok kiegyenlí-
tésérõl van szó, erõsen valószínûsíthetõ, hogy ez az arány
nagyjából megfelel a hazainak. Mi ebben az iskola fele-
lõssége? Az alsó tagozat dolga ennyi lenne: megalapozni
az alapkészségeket, akár figyelmen kívül hagyva a tan-

terv tudástartalomra vonatkozó elvárásait. Szakképzés-
ben dolgozókkal, de egyetemen tanító kollégákkal is be-
szélgetve azt tapasztalom, ez az alap nem készül el, a fel-
sõ tagozat, a középfokú oktatás, de még az egyetem is
sokszor nem létezõ alapokra próbál építkezni. Egy szak-
képzésben tanító barátom röviden így foglalta ezt össze:
hogy tanítsam az Odüsszeiát egy osztálynak, ahol szinte
mindenki funkcionális analfabéta? És ezek a fiatalok be-
fejezték nemcsak az alsó, hanem a felsõ tagozatot is.

Fejér Zsolt néhány olyan témát részletesen is körüljár,
amelyek szerinte a mostani, drámai állapotokhoz vezet-
tek. Az öt, általa kiemelt probléma közül szerinte négy
elsõsorban a szülõk hibája, sõt bûne. Szerintem pedig itt
kezdõdnek a bajok, a szülõk hibáztatásánál. Az ötödik
megemlített téma a „tanórákon alkalmazott módszertan
alacsony színvonala”. Nézzük elõször ezt. A cikk szerint
a szakma egy helyben topog, a fejlõdés egyik fontos aka-
dálya az, hogy a tanítói pályára egészen alacsony pont-
számokkal is be lehet kerülni. A tanítóképzésre éppúgy
igaz, ami a tanítás egészére: elsõsorban nem az alapanyag
számít, hanem a tanár motiváló képessége, és az, hogy
milyen módszertani kultúrát tud közvetíteni a hallgatók-
nak. A dolgozó tanítókat, tanárokat sem a sült galamb
várása vagy az életpályamodell fogja alkalmassá vagy al-
kalmasabbá tenni. Egy jó vezetõ4, megfelelõ elképzelé-
sekkel és motiváló erõvel a nála dolgozók legalább 80%-
át magával viszi, a módszertani kultúra, a gyerekekhez
való hozzáállás személycserék nélkül is változik. Ma vi-
szont a magyar valóság inkább az, hogy az aktív pedagó-
gusok nagyjából 80%-a (ún. elit iskolákban kb. 60%-a)
mai állapotában alkalmatlan a gyerekek tanítására ki-
égés, alkalmatlanság vagy módszertani hiányosságok mi-
att. Tapasztalatok alapján régóta ezt a számot haszná-
lom, rendszeresen nagy felháborodást keltve, de nemré-
giben egy Facebook-beszélgetésben Nahalka István is
ugyanerre az eredményre jutott.

Miben hibásak Fejér Zsolt szerint a szülõk? Alacsony a
gyereknevelési kultúra szintje, nincsenek családi progra-
mok, kontrollálatlan a gyerekek technológiahasználata
és a szülõk túlterhelik a gyerekeket. Ezekben természete-
sen van némi igazság, de érdemes az érvek mélyére nézve
részben cáfolni õket.

Salamon Eszter

Harmadik esztendeje már, hogy szerkesztõként igyekszem szóra bírni Olvasóinkat:
mondják el, osszák meg szakmai véleményüket minél többekkel, hadd alakuljon ki vég-
re valamiféle párbeszéd, mert enélkül esélyünk sincs közös nevezõk megfogalmazásá-
ra. Hiába, a csend hatalmas, mintha megtörhetetlen volna… Ezért örülök annak, hogy
az Azt hiszem… – ég a ház (2018. szeptember) címmel megfogalmazottakra reagálva
Salamon Eszter megosztja velünk gondolatait lapunk hasábjain. Nem csupán arról van
szó, hogy kettõnk szövegének összevetése önmagában is izgalmas szövegértési ka-

land, és tanulságos tapasztalattal lesz gazdagabb, aki rászánja az idõt. Szerkesztõként sokkal fonto-
sabbnak tartom ennél – még ha kétséges is, hogy az alábbi írás a célba vett gondolatok cáfolata –, hogy
inspirálja a közös gondolkodást, ami nemcsak az eredeti cikk, hanem a Tanító legfontosabb küldetése is.
Bizakodva és érdeklõdéssel várjuk hozzászólásaikat a tanito@sprintkiado.hu címen. (A szerk.)

Azt hiszem… – Hagyjuk leégni
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Elvárások a gyerekeket 
nevelõkkel szemben

A mai szülõk egy minden eddiginél gyorsabban válto-
zó világban nevelik gyerekeiket. Minden eddiginél több
az elvárás is az ,,elég jó szülõvel” szemben. Néhány évti-
zed alatt a gyerekek fizikailag is részévé váltak a minden-
napoknak, jelen vannak, nem a ház egy másik részében a
nevelõnõ neveli õket. A társadalmi elvárás viszont az,
hogy a gyerek legyen láthatatlan, üljön csendben, ne ad-
jon ki hangokat, azaz gyakorlatilag ne tanuljon, ne fej-
lõdjön olyankor, amikor mások is jelen vannak. Egy kis-
gyerekes szülõre elképesztõ társadalmi nyomás neheze-
dik. Szoptasson, hordozzon, kulcsrakészen adja át isko-
laérett gyerekét a tanítónak, délután 4 után órákig ta-
nuljon otthon a gyerekkel, tegyen eleget a tanító összes
mániájának, vegye meg a tanítónak megfelelõ tollat, kis-
kockát, tornanadrágot, kössön, fûzzön, vonalazzon, csak
csomagoljon egészséges uzsonnát az ehetetlen menzaka-
ja helyett, akkor is, ha a gyerek nem azt szereti. És a sor
még folytatható. Hiába áll rendelkezésére segítségként a
nagyszülõ, ha õk nem érzik biztonságban magukat a mai
világban. Saját szüleim csodálkozva nézik, mennyire más
ma a gyerekek élete, az iskola mennyivel több elvárást
támaszt, mint régen. A szülõk körül lévõ szakemberek
tudása elavult. Nem csak a tanítók módszertani és álta-
lános pedagógiai/pszichológiai tudása hagy kívánni való-
kat maga után, de például a védõnõk vagy szociális mun-
kások semmilyen ismeretet nem sajátítanak el a szülõség
segítésének területén, ez nem része a képzésüknek. A
szülõk nagy része nem rendelkezik a kritikai gondolko-
dás képességével, ez nem volt része korábban sem az is-
kolai oktatásnak, így nehezen igazodnak el a velük szem-
ben támasztott követelmények között. Szülõnek lenni
ma lényegesen nehezebb feladat, mint régen. Sok szülõ-
nek állandóan bûntudata van a társadalmi nyomás és a
sajtóban megjelenõ cikkek hatására. Ennek egyik eleme,
hogy azt sugallják nekik, nem töltenek elég idõt együtt a
gyerekeikkel.

Minõségi, vagy 
mennyiségi együttlét

A család és az iskola idõbeosztása ma már nem hason-
lít egymásra. Míg a városi szülõk nagy része 9-10 óra kö-
rül kezd dolgozni, a falusiak pedig továbbra is inkább reg-
gel 6 körül, az iskola rendületlenül 8 órakor kezdõdik és
alsó tagozatban 4-ig tart. A kötelezõ délutáni benntar-
tózkodás a korán végzõ szülõket akadályozza az együtt-
létben, városi környezetben pedig a szülõk kétségbeeset-
ten próbálnak valami hasznos és élvezetes tanulási lehe-
tõséget biztosítani a gyerekeknek iskolaidõn kívül. Tu-
domásul kell azt is venni, hogy a mai magyar valóság je-
lentõsen eltér az évtizedekkel ezelõttitõl. Aki dolgozik,
sokkal többet dolgozik, mint korábban. A nem állami
szektorban dolgozók számára a munkaidõ délután 6-ig,
7-ig vagy még tovább tart, sõt azon kívül is rendelkezés-
re kell állni telefonon, e-mailen. Fontos lenne, hogy a ta-
nítók ne kérjék számon a régi típusú családi programo-

kat, hanem a minõségi idõ fontosságára hívják fel a figyel-
met5. A minõségi idõ fogalmát is érdemes újragondolni
az elmúlt évtizedek kutatásainak fényében. Az OECD
adatai szerint6 a szülõk 82%-a rendszeresen a gyerekek-
kel együtt fogyasztja el a napi fõétkezést, 70%-uk rend-
szeresen beszélget a gyerekével mindenféle egyéb cél nél-
kül és 52%-uk naponta vagy szinte mindennap megbe-
széli a gyerekével az aznapi iskolai történéseket. A kuta-
tások szerint azok a gyerekek, akik mellett (nem feltétle-
nül velük) a szülõk rendszeresen beszélgetnek közéleti
dolgokról, jobban teljesítenek az iskolában7. Ha a szülõk
rendszeresen olvasnak, szintén nem feltétlenül a gyerek-
nek, hanem saját szabadidõs tevékenységként, példájuk-
kal nagyobb valószínûséggel nevelnek olvasót. Óvato-
san kell tehát bánni a minõségi idõ megítélésével.

Túlterhelés
Nem ismerem a módszertanát a Eurydice és az OECD

felé nyújtott adatszolgáltatásnak, de az adatok biztosan
nem stimmelnek. Ezt, szinte az összes európai iskolarend-
szert munkámból kifolyólag nagyrészt ismerõként, bát-
ran állítom. Magyarország a tanítási napok számát te-
kintve a felsõ harmadban van, a napi óraszámok tekinte-
tében pedig biztosan az éllovasok között, fõleg alsó tago-
zatban. A finn alsósok napi 3 órát töltenek az iskolában,
az ötödikesek már négyet, a házi feladat nem ismert foga-
lom – a szülõk pedig aggódnak, hogy ezzel túlterhelik
esetleg õket. Alsó tagozaton az európai országok nagy ré-
szében nincs négynél több óra, és számos országban más
a munkaszervezés, nem 45 percesek az órák, hanem leg-
feljebb 40 percesek. Azokban az országokban, ahol az
egész napos iskolát, mint alternatívát felkínálják (és nem
rákényszerítik a családokra), a házi feladat szigorúan ti-
los. Az ESZME8 köreiben lévõ szülõk tömeges tapaszta-
lata szerint ehhez képest a heti 40 óra iskolában töltött
idõ mellett (amibõl délután sokszor „csak” jól kell visel-
kedni egy teremben ülve, ami egy alsósnak kibírhatat-
lan) már elsõben napi 1-2 óra házi feladatot visznek haza
a gyerekek, azt az iskolában nincs mód megcsinálni. Sok
iskolában gyakorlat, hogy még az iskola épületében lévõ
különórákra, például zeneórára sem engedik ki a gyere-
keket 4 óra elõtt. A szülõi tapasztalatok szerint egy kü-
lönórára nem járó alsós heti iskolához kötõdõ elfoglalt-
sága 40 óra iskola + 6-12 óra házi feladat. És vannak,
akik szeretnének sportolni, zenélni, modellezni, színját-
szani. Egyre több szülõ kénytelen már alsó tagozatban is
magántanárt fogadni, ha azt szeretné, a gyerek az iskolá-
ban is teljesítse az elvárásokat, ami – pár hete tudjuk –
kormányzati akarat9. Egy gimnáziumigazgató ismerõsöm
nézett furán nemrég arra, aki megkérdezte, nem buliz-
nak-e túl sokat a diákjai, esetleg nem lógnak-e túl sokat
az interneten. Azt mondta, lehetetlen. A gimnazista is-
kolai elfoglaltsága több mint 60 óra hetente, pénteken
hazamennek és elalszanak. Esetleg szombaton buliznak,
de nem sokat, mert a hétvége egyik napját mindenképp
csak tanulással töltik. Igen, a gyerekek agyonterheltek.
Ha valamit valódi szülõi bûnnek tartok, az ez. Nem sza-
badna hagyni, hogy ez történjen a gyerekekkel. (Én nem
hagytam.)
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A kütyük, 
mint általános bûnbak

A különbözõ digitális eszközökkel hihetetlen lehetõ-
ség kerül a gyerekek és persze a felnõttek kezébe is. A saj-
tó, az internet mégsem a lehetõségekrõl, hanem a veszé-
lyekrõl szól, folyamatosan pánikot keltve a szülõk köré-
ben. Kicsit hasonlít a mai helyzet ahhoz, amikor Szókra-
tész az írásbeliség terjedésétõl féltette a tudást. A digitá-
lis technológia és az internet használata során két dolgot
kellene hangsúlyozni a rémítgetés helyett: a felelõs hasz-
nálatot és az egyensúlyt. Steve Jobs a számtalanszor rosz-
szul idézett cikk szerint azt mondta, a gyerekeit nem ér-
dekli az iPad, nem azt, hogy megtiltotta volna a haszná-
latát. Az enyémet sem érdekelte soha, viszont Jobs gye-
rekeihez hasonlóan volt és van saját számítógépe, tele-
fonja, és e-könyv olvasója is. Minél korábban kezdi el
használni ezeket egy gyerek, minél korábban a kamasz-
kor elõtt, annál könnyebb megállapodni a használati sza-
bályokban. Steve Jobs is az egyensúlyt, a közös étkezések
fontosságát hangsúlyozta az idézett beszélgetésben (amit
egy Nick Bilton nevû illetõ idézett emlékezetbõl a New
York Timesban 2014-ben), és többen elmondták, az ét-
kezésekkor senki nem vett elõ „kütyüt”. Miért várjuk el
ugyanakkor azt, hogy az a gyerek se tegye, akinek a szülei
az asztalnál vagy a tanára egész órán (mint az én fiam
egykori osztályfõnöke) a telefonon lóg? 

Fontos lenne különbséget tenni itt is a minõségi és a
mennyiségi idõ között. A villanypásztorként bekapcsolt
televízió vagy telefon egészen más hatással bír, mint a ta-
nuláshoz, kreatív alkotáshoz használt eszköz. Míg az
elõbbi használat esetében joggal merül fel a képzelõerõ
visszaszorulása10, ha túlzásba visszük, a második esetben
a „kütyü” a kreativitást fejlesztõ eszköz. A média, a köz-
vélekedés és a pedagógusok mégis egy kalap alá veszik
ezeket, ami nagy tévedés. Ennek megértetésén, kutatási
adatokkal való alátámasztásán dolgozunk a DigiLitEY11

projekt keretében, de számos érdekes, kutatásokon ala-
puló cikket talál az angolul tudó olvasó a Parenting for a
Digital Future12 blogon is, amit a London School of
Economics és Sonia Livingstone professzor jegyeznek.

A digitális eszközök használatának káros voltát általá-
nosító cikkek cáfolatai is lassan teret nyernek. Fontos
lenne, hogy szakemberek és laikusok egyaránt óvatosan
kezeljék az interneten terjedõ valótlan híreket például az
öngyilkos netes játékokról13. A sajtó felelõssége, hogy ne
az öngyilkossági számokkal riogassa az olvasókat, hanem
kiegyensúlyozottan tájékoztasson. Egy nagymintás kuta-
tás szerint pont annyian nyilatkoztak úgy, hogy magá-
nyosabbnak érzik magukat a közösségi hálókat használ-
va, mint amennyien kifejezetten ennek az ellentétét
érzik14. A magyar gyerekek számára pedig lassan sajnos
természetes lesz, hogy családjuk egy része más országban
van, így a család csak a közösségi hálók és a Skype segít-
ségével tartható össze. Fontos eszköze a barátságok fenn-
tartásának is a technika, hiszen lassan nincs olyan gye-
rek, akinek valamelyik barátja ne vándorolt volna ki a
családjával, vagy aki maga kényszerült elköszönni a ba-
rátaitól, mert a családja elhagyta az országot.

2015-ben az UNESCO gondozásában jelent meg egy
kiadvány15, ami az oktatás teljes újragondolását próbálja

elérni. A kiadvány apropója az, hogy az ENSZ által kitû-
zött fenntartható fejlõdési célok (Sustainable
Development Goals) közül a negyedik a mindenki szá-
mára elérhetõ, inkluzív, a hátrányokat kiegyenlítõ, mi-
nõségi oktatás. A kötet sürgeti, hogy az oktatáshoz, mint
közös jóhoz (common good) közeledjünk, ami mindenki
közös felelõssége, de mindenki, élethosszig alanya is an-
nak. Ehhez azonban meg kell állni egy idõre, és újragon-
dolni, hogy mi is a minõségi oktatás a 21. század elején,
hogyan lehet kiegyenlíteni a hátrányokat, hogy mi is a
valódi inkluzió, és hogy van-e ebben bármi szerepe az is-
kolának abban az állapotában, ahogy ma mûködik. Va-
lószínûleg nem sok. Így aztán, ha már ég a ház, hagyjuk
leégni, és építsünk helyette egy nem 19., hanem 21. szá-
zadi oktatási rendszert. Nem gondolom, hogy a magyar
oktatást meg lehet reformálni, fõleg nem hiszem, hogy az
elmúlt 6-8 év által okozott károk mûködés közben kija-
víthatóak lennének. Radikális vagyok, azt gondolom, be
kellene csukni minden iskolát egy évre, vagy akár kettõ-
re, nonformális kereteket kellene finanszírozni az átme-
neti idõszakban – a vállalkozó kedvû nagymamáktól a
cserkészekig és az úttörõkig –, mert még a semmilyen is-
kolai oktatás is kevesebb károkat okozna átmenetileg,
mint a mai rendszer. Ezt az idõt egy vadonatúj rendszer
építésével kellene tölteni, elküldve a pályáról a teljesen
alkalmatlanokat, képezni a képezhetõket, kisegíteni a
gödörbõl a kiégetteket. És hiszek abban, hogy errõl nem
csak szeptemberben lehet beszélgetni. Bár tartok attól,
hogy az átlagos magyar pedagógus csak akkor ébred majd
erre rá, ha elfogytak a gyerekek, amikor mindenki, aki
tehette, kimenekítette a gyerekét a rendszerbõl. Jó úton
haladunk errefelé. A statisztikák sokfélék, különbözõ eu-
rópai szülõi szervezetek felmérése szerint már 2016-ban is
több mint félmillió tanköteles magyar állampolgárságú
gyerek járt iskolába külföldön (egy részük papíron nyil-
ván valahogy itthon is tartózkodott, javítandó a statiszti-
kákat), ma már jóval több. Közben gyorsan növekszik a
szülõk által alapított magániskolák, magántanulói cso-
portok száma. Ideje lenne a pedagógusoknak is felébred-
ni, és szakmai alapon a gyerekek érdekében felszólalni,
mert lassan az állásuk forog kockán. Vagy inkább hagy-
juk, hogy leégjen a ház. Az új, a mostani helyére építendõ
házban is lenne helye a mai pedagógusok egy részének.

Jegyzetek
1 https://medium.com/children-s-centre/should-children-be-ready-for-school-or-
schools-ready-for-children-b61a7ae983d

2 https://www.weforum.org/agenda/2018/08/global-learning-crisis-millions-without-
basic-skills-unesco/

3 https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/09/26/world-bank-warns-of-
learning-crisis-in-global-education

4 https://michaelfullan.ca/wp-content/uploads/2017/11/04_Fullan_School-improve-
ment-and-leadership-1.pdf

5 http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0961463X07080276
6 http://www.oecd.org/els/family/database.htm
7 https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/5k990rk0jsjj-
en.pdf?expires=1538402203&id=id&accname=guest&checksum=5C19BDFB1E3
97837C29B6F15BBA4EB16

8 https://europaiszulok.wordpress.com/
9 https://merce.hu/2018/09/07/a-csaladugyi-allamtitkar-szerint-mindenkinek-
lehetosege-van-penzert-magantanart-berelni-a-gyerekeinek/

10 https://pszichoforyou.hu/keeepzeld-el-varj-azt-nem-tudom-hogy-kell-az-eltunt-
kepzeloero-nyomaban/

11 http://digilitey.eu/
12 http://blogs.lse.ac.uk/parenting4digitalfuture/
13 http://blogs.lse.ac.uk/parenting4digitalfuture/2018/09/21/dire-warnings-about-chil-

dren-dying-because-of-apps-and-games-are-a-form-of-juvenoia/
14 https://www.nytimes.com/2018/02/09/opinion/sunday/loneliness-health.html
15 https://library.parenthelp.eu/rethinking-education/

Salamon_Hagyjuk.qxd  2018.10.30.  13:31  Page 11



12

Érdekes és tanulságos megismerni egy másik ország okta-
tási rendszerét, felfedezni a hasonlóságokat, különbsége-
ket az azonos korosztály körében alkalmazott tanítási-ta-
nulási gyakorlat kapcsán. Számos reakciót válthat ki
bennünk egy ilyen tapasztalás. Elzárkózhatunk a megis-
meréstõl, mondván, különbözik a két kultúra, mást tesz
lehetõvé a központi szabályozás. Csodálattal tekinthe-
tünk bizonyos elemekre, másokra pedig büszkék lehe-
tünk, hogy nálunk jobban mûködnek. Végezhetünk té-
teles összehasonlítást, rávilágítva a saját rendszerünk
erõsségeire és/vagy gyengeségeire. És sorolhatnám to-
vább a lehetõségeket. Azonban azt gondolom, a legjobb
és leghasznosabb, ha nyitottan tekintünk a másik rend-
szerre és megkeressük azokat az elemeket, amik a saját
gyakorlatunkban nem jelennek meg, de kipróbálásra ér-
demesnek tartunk.

A fentiekkel összhangban az írás nem szeretne össze-
hasonlítani vagy értékelni, csupán tényszerûen bemutat-
ni az ír alapfokú oktatást, és kiemelni néhány olyan ele-
met, ami a hazai viszonyok között is alkalmazhatónak tû-
nik (és biztosan számos pedagógus alkalmazza is ezeket).
A tanulmányban szereplõ tények néhány írott forráson
(Apáti, 2005; Czetõ, 2011; Tomasz, 2008; Guide-to-the-
Irish-Education-System; https://www.curriculumon-
line.ie/; https://www.education.ie/en/), egy szülõi inter-
jún, valamint egy 2018 áprilisában megvalósult dublini
tanulmányút tapasztalatain alapulnak. A tanulmányút
során három különbözõ általános iskola (katolikus fiúis-
kola, katolikus koedukált iskola, „educate together” is-
kola) hét osztályában volt lehetõség megfigyeléseket vé-
gezni és konzultálni az osztályok pedagógusaival.

A tanulmány elsõ része rövid áttekintést ad az ír alap-
fokú oktatásról annak érdekében, hogy az olvasó megis-
merje a rendszer mûködését. Az írás második része fog-
lalkozik azokkal az elemekkel, amikbõl hazai körökben is
lehet ötleteket meríteni.

Az ír alapfokú oktatás
Írországban a tankötelezettség 6 éves korban kezdõ-

dik és 16 éves korig vagy a középfokú oktatás elsõ három
évének elvégzéséig tart. Bár a tankötelezettség 6 éves
korban kezdõdik, már 4 éves kortól lehetõség van belép-
ni a közoktatásba. A családok többsége él ezzel a lehetõ-
séggel, a 4 évesek közel 40%-a, míg az 5 évesek közül
majdnem mindenki belép az iskolarendszerbe
(https://www.education.ie/en alapján). Az alapfokú ok-
tatásban jellemzõen 4 és 12 éves kor között vesznek részt

a gyerekek, mely két, nem kötelezõ elõkészítõ évbõl („ju-
nior” és „senior infants”) és hat évfolyamból áll. Szabad
iskolaválasztás van, emellett nincs kiemelt intézmény,
ahova alanyi jogon (pl. lakóhely) garantált a tanuló fel-
vétele. Az általános iskolákba nincs felvételi, ezért azon
intézményeknek, akik nem tudnak minden jelentkezõt
automatikusan felvenni, rendelkezniük kell nyilvánosan
elérhetõ felvételi szempontrendszerrel (pl. testvérek el-
sõbbsége, környéken élõk elsõbbsége).

Az általános iskolai tanterv központilag meghatáro-
zott, az alkalmazott módszerekrõl és taneszközökrõl az
intézmények döntenek. A tantervi célok között a tanu-
lókban rejlõ lehetõségek maradéktalan kiaknázása, a ta-
nulás iránti szeretet kialakítása, valamint azon készségek
fejlesztése szerepel, melyeket az egyének életük során
használni fognak. A központi tanterv hét területet tar-
talmaz: ír és angol nyelv; matematika; szociális, környe-
zeti és természettudományos oktatás; mûvészeti oktatás
(vizuális mûvészetek, zene, dráma); testnevelés; szociá-
lis, egyéni és egészséges életmódra nevelés; valamint is-
kolatípustól függõen vallási vagy erkölcsi oktatás. Az ál-
talános iskolában kiemelt szerep jut az olvasásnak, az
írásnak és a számolásnak. A tanulás szeretetének kiala-
kulása mellett a fenti három fejlõdésének segítését tart-
ják a legfontosabb feladatnak ezen iskolafokon. A célki-
tûzések között megjelenik, hogy az iskola kellemes és
szórakoztató élményt jelentsen, aktív és élvezetes tapasz-
talatokon keresztül valósuljon meg a tanulás és tanuló-
központú hozzáállás jellemezze az intézményeket.

A tanítási idõszak szeptembertõl júniusig tart, melyet
a karácsonyi és a húsvéti idõszak környéki kéthetes szü-
netek osztanak három részre. A tanulók a központi sza-
bályozás alapján napi 5 óra 40 percet töltenek az intéz-
ményben (a két elõkészítõ osztály esetében rövidebb le-
het ez az idõ). Nincsen kötött órarend és nincsenek adott
ideig tartó tanórák, a tanítási-tanulási folyamat a dél-
elõtti és az ebédszünet által három részre osztott idõszak-
ban folyamatos. Központi étkezésre nincs lehetõség, a
tanulók az otthonról hozott ételeket fogyasztják. Továb-
bá a tanítási idõszakot követõen nincsen az iskolában
napközi.

A koedukált általános iskolák mellett szép számban
mûködnek csak fiúkat, vagy csak lányokat oktató intéz-
mények. A tanulmányút tapasztalatai alapján 25–30 fõs
osztályokban tanulnak a diákok. Az alapfokú oktatás-
ban az osztálytanító tanít minden tantárgyat, akinek a
személye a nyolc év során általában évente vagy kétéven-
te változik. Az osztálytanítók munkáját további, azonos

Gál-Szabó Zsófia

Tanuljunk egymástól 
– az ír alapfokú oktatás
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végzettséggel rendelkezõ tanárok (support teachers) se-
gítik, akik azokkal a tanulókkal foglalkoznak, akiknek az
írás, az olvasás vagy a számolás terén támogatásra van
szükségük. A támogató tanárok csoportbontás esetén az
osztályteremben foglalkoznak a gyengébb csoport diák-
jaival. Jellemzõbb azonban az osztálytermen kívüli, de
szintén tanítási idõben megvalósuló munka, ahol a tá-
mogató tanárok egyénileg vagy néhányfõs csoportban
segítik a tanulókat. Abban az esetben, ha egy osztályban
sajátos nevelési igényû tanuló, tanulók vannak, pedagó-
giai asszisztens (special needs assistants) támogatja az
osztálytanító munkáját.

A közoktatás ezen szakaszában nincs osztályozás, a ta-
nulók tudásának értékelése a tanulási folyamat tervezése
céljából történik. A minden tanulóra kiterjedõ tesztek,
feladatok, projektmunkák, portfóliók vagy megfigyelés
által történõ értékelések a tanárnak szólnak, és a képes-
ségek fejlõdésnek nyomon követését vagy egy-egy téma
megértésének vizsgálatát szolgálják. Emellett központi
elõírás, hogy 1. és 4. évfolyam végén, valamint 2. és 5. év-
folyam elején szövegértési és matematikai standardizált
tesztekkel mérjék a tanulókat. Az eredmények segítik a
szülõket, hogy reálisan lássák gyermekük fejlõdését, a pe-
dagógusok pedig ezek alapján határozzák meg, melyik ta-
nulónak miben van szüksége támogatásra (a diákokkal
sokszor meg se osztják az eredményeket). A mindenkire
kiterjedõ értékeléseken túl, amennyiben a pedagógus
vagy a szülõ úgy gondolja, hogy egy diáknak nehézségei
vannak vagy nem úgy halad, mint társai, szûrési célból di-
agnosztikus értékelést végeznek. A speciális teszt vagy
tesztek további információval szolgálnak a diák tanulási
igényeirõl, nehézségeirõl. A tanulók iskolai teljesítmé-
nye, kognitív és szociális készségeik fejlõdése az évente
készülõ tanulói riportokban követhetõ nyomon.

Iskolalátogatások tapasztalatai
– integrálható elemek

Lehetnek egy oktatási rendszerben jól mûködõnek tû-
nõ elemek, azonban nem vehetünk át bármit, hiszen tar-
tanunk kell magunkat a központi szabályozáshoz. Azon-
ban számos olyan elemet fedezhetünk föl, aminek helye
lehet a hazai tanítási-tanulási gyakorlatban. A fejezet a
szerzõ által ilyennek vélt módszereket, elemeket gyûjti
össze, hogy ötleteket, inspirációt adjon a tanítási gyakor-
latba való kipróbálásukra. A bemutatott elemek nem új-
szerûek, és számos pedagógus biztosan alkalmazza is eze-
ket. Mégis hasznos lehet áttekinteni a gyakorlatban meg-
tapasztalt elemeket, mely közül remélhetõleg minden ol-
vasó magával vihet valamit.

Csoportok, csoportmunkák
A tantermekben többnyire egymás felé fordított pa-

dok körül, 4–6 fõs csoportokban ülnek a diákok. Az el-
rendezés magában hordozza a csoportmunka lehetõsé-
gét és a diákokat közös munkára, egymás segítésére ösz-
tönzi. A fiatal korosztálytól az idõsebbekig a tanulók tá-
mogatják egymást, például 2. és 6. osztályban az egyéni-
leg végzett matekfeladatok közben a jobb matekosok
magyaráztak a gyengébbeknek, vagy 3. osztályban a nap

végi elpakolásnál a gyorsabbak szó nélkül segítettek las-
sabb, szétszórtabb társaiknak. A fentieken túl, az elren-
dezés lehetõvé teszi csoportfelelõsök kijelölését, akik a
felelõsség által fejlõdhetnek, és a pedagógus munkáját is
segíthetik. Már 1. és 2. osztályban is voltak csoportfele-
lõsök, akik tudták a dolgukat, például odahozták, illetve
elpakolták a könyveket.

A pedagógusok elõszeretettel alkalmazzák a csoport-
munkát a legalsó évfolyamoktól kezdve, nem volt olyan
osztály, ahol legalább egyszer ne jelent volna meg ez a
munkaforma a nap folyamán. A tanulók megtanulnak
együttdolgozni már az 1., 2., 3. osztályosok is meglepõ
önállósággal szervezik a közös munkát, önállóan elõké-
szítik és elpakolják a szükséges kellékeket, amivel többek
között a tanító munkáját is megkönnyítik.

A teremelrendezés további elõnye, hogy segíti az elté-
rõ tevékenységek párhuzamos megvalósulását, valamint
a differenciálást. Elõbbire jó példa egy elõkészítõ osztály-
ban (senior infant) megfigyelt gyakorlat, ahol meghatá-
rozott témákon belül minden héten más-más tevékeny-
ségek forognak a csoportok között. Az építés, alkotás té-
mában ezen a héten legóztak, az érzékelés kapcsán gyur-
máztak, a mûvészeten belül festettek, a szituációs játék-
ban vásárlást modelleztek, míg a világhoz kapcsolódóan
a városi életet játszották el. (Természetesen a témákat és
a tevékenységeket a korosztálynak megfelelõen kell ki-
alakítani.) Az osztálytanító egyedül vezette a foglalko-
zást, ami azért volt lehetséges, mert a tevékenységeket
úgy válogatta össze, hogy némelyek több, mások szinte
semmi tanári támogatást nem igényeltek. A differenciá-
lásra a következõ fejezetben hozok példákat.

Az olvasás fontossága
Az iskolalátogatások alapján egyértelmû, hogy az alap-

fokú oktatásban az olvasás, az olvasás megszerettetése
központi szerepet játszik. Az olvasás kapcsán három ta-
pasztalatot osztok meg. Alsóbb évfolyamokon fordult
elõ a hangos olvasás és az olvasottak közös értelmezése.
Az 1. osztályos tanulók a tanár köré gyûltek, aki felolva-
sott egy történetet. Olvasás közben közösen értelmezték
a szöveget, megbeszélték, hogyan kell kiolvasni, betûzni
a nehéz szavakat. A közös olvasás valószínûleg a napi
vagy heti rutin része, egy hosszabb történet egy-egy rész-
letét olvassák idõrõl idõre. Ehhez hasonló közös olvasás
volt egy 2. osztályban, itt a tanulók olvastak egy-egy be-
kezdést, amit utána megbeszéltek. A tanár vezette az ér-
telmezését, és gyakran a saját életükkel, mindennapjaik-
kal hozták párhuzamba az olvasottakat. Emellett gyako-
ri volt, hogy a tanulók személyes történetet, észrevételt
osztottak meg a többiekkel.

Elõszeretettel alkalmazzák az olvasásnál a képesség-
szintek alapján való csoportbontást fiatalabb és idõsebb
tanulóknál egyaránt. Év elején felmérik a tanulókat, és
az eredmények alapján alakítják ki a csoportokat (amik
természetesen év közben is módosíthatók). Az egyes ol-
vasókörök szintjüknek megfelelõ olvasmányokat kap-
nak, és olykor egyénileg, máskor közösen dolgoznak. Egy
1. osztályban például többek között a következõ tevé-
kenységeket végezték a csoportok: önállóan, magukban
olvastak egy könyvbõl, majd az olvasottak kapcsán raj-
zoltak; a tanár vezetésével egymás után hangosan olvas-
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tak, amirõl utána beszélgettek; önállóan tableten olvas-
tak rövid mondatokat, majd egyszerû feladatokat oldot-
tak meg (az IKT-eszköz feladatlappal helyettesíthetõ).
Egy 4. osztályban szintén csoportokban olvastak a tanu-
lók. Voltak, akik ugyanazt a regényt önállóan, a saját
tempójukban olvasták; mások közösen olvastak, egyva-
laki hangosan a többiek pedig a szemükkel követve; volt
olyan csoport, ahol mindenki mást olvasott a saját vá-
lasztásának megfelelõen; míg valószínûleg egy gyengéb-
ben olvasókból álló csoport ismeretterjesztõ képesköny-
veket olvasott. A tanító elmondása alapján gyakran bíz-
zák a könyvválasztást a diákokra, hiszen a legfontosabb,
hogy szívesen olvassanak. Ebben az iskolában van egy
minikönyvtár, ahol nehézség alapján csoportosították a
könyveket, így meg tudják mondani a tanulóknak, hogy
ki honnan válasszon.

Végül egy apró, de érdekes tapasztalat egy 2. osztály-
ból. A tanulók önállóan matekfeladatokon dolgoztak.
Amikor valaki végzett a feladatokkal, odament az osz-
tályteremben lévõ könyvespolchoz, levett róla egy köny-
vet és csöndben a helyén olvasni kezdte, amíg a többiek
be nem fejezték a munkát.

Értékelés és visszajelzés
Azáltal, hogy az alapfokú oktatásban nincs osztályozás

és szummatív értékelés, más értékelési kultúra alakult ki.
Azonban ez nem azt jeleni, hogy nem monitorozzák a ta-
nulók tudását. A diákok szorgalmát, odafigyelését, segí-
tõkészségét pedig gyakori pozitív megerõsítésekkel jutal-
mazzák.

A tanulók rendszeresen kapnak házi feladatot, amit a
nap elején közösen ellenõriznek. A tanár szóvá teszi, ha
valaki nem csinálta meg a feladatokat, rákérdez az oká-
ra, és kéri, hogy máskor ne forduljon elõ ilyen. A tanulót
pedig láthatóan zavarja a helyzet (6. osztályosok eseté-
ben is). A tananyag átismétlésére egy lehetõség, hogy 3-
4 fõs tanulói csoportok kvízeket állítanak össze, amiket
utána a többi csoportnak kell egy verseny keretében
megválaszolni. Így a kérdések kigondolása és megvála-
szolása során is aktiválódnak a tanultak (5. osztályban
fordult elõ ez a módszer, de fiatalabbaknál is érdemes ki-
próbálni).

Az egyik iskolában bevett gyakorlat, hogy a fontosabb
témakörök elõtt egy teszttel felmérik a tanulók tudását.
Az eredményeknek megfelelõen csoportokat alakítanak,
akik az elõzetes tudásuk alapján részben eltérõen tanul-
nak. A tananyag tanulása után általában ugyanazzal a
teszttel mérik a tanulási folyamat eredményességét.

A pedagógusok folyamatosan apró, pozitív megerõsí-
téseket adnak a diákoknak. Szinte minden feladat vagy
megszólalást után jár egy „jól van”, ügyes vagy”, „szép
munka” vagy valami ehhez hasonló visszajelzés. Minden
osztályban mûködik kézzel fogható jutalmazó rendszer.
Az egyik iskolában egy számítógépes programot használ-
nak, és nap végén a tanár néhány szempont mentén –
például szorgalom, kemény munka, segítõkészség – ki-
oszt egy-egy pontot azoknak, akiket erre érdemesnek
tart. Máshol, aki ügyes volt egy feladatban, nyert egy ver-
senyben, jól viselkedett és így tovább, felírhatja a nevét
egy cédulára és bedobhatja egy dobozba. Ebbõl minden
hét végén kihúz a tanár néhány nevet, akik választhat-

nak egy ceruzát (de természetesen bármi egyéb, nem csak
tárgyi jutalom is elképzelhetõ). Az egyéni értékeléseknél
a gyerekek õszintén örültek a másik sikerének, büszkék
voltak egymásra. Gyakori a csoportok értékelése is, akár-
csak olyan egyszerû módszerrel, hogy akik ügyesek, jól
viselkednek, hamar elpakolnak, kapnak egy strigulát, és
hetente a legjobb csapat jutalmat kap. Végül az egyik he-
lyen az egész osztályt is értékelte a tanító; egy üvegedény-
be gyûjtötték a száraz tésztát. Amikor megtelik az edény,
az osztály választhat egy tevékenységet, például megnéz-
hetnek egy rövid videót.

Mozgásos énekek, projektek, tanulási folyamat
Fõleg a fiatal korosztálynál, de az idõsebbeknél is elõ-

szeretettel alkalmaznak rövid, énekkel és mozgással egy-
bekötött tevékenységeket. Ezeknek többnyire pihenés,
felpezsdítés a funkciójuk, de a legtöbb nevelési, oktatási
tartalommal is rendelkezik. Általában videó vagy hang
támogatja és teszi élvezetesebbé a dalt. Alsóbb évfolya-
moknál számolás és mozgáskoordináció fejlesztésére is
használtak videókat.

Szívesen adnak a diákoknak egyéni projektmunkákat,
amikor egy témát otthon, szülõi segítséggel kell feldolgoz-
ni, majd a társaknak röviden bemutatni. Egy 3. osztály-
ban például egy választott országról kellett számítógépes
prezentációt készíteni. Nap végén egy tanuló elõadta a
munkáját, amihez a tanár magyarázatokat fûzött, és az
elõadás után feltett néhány kérdést a többieknek. Egy
másik osztályban posztert kellett készíteni, és annak se-
gítségével bemutatni a témát. A hallgatóság kérdésekkel
való bevonása ebben az esetben sem maradt el.

Végül egy példa, amikor egy témát egymásra épülõ te-
vékenységekbõl álló tanulási folyamaton vezetünk vé-
gig. Bár a tananyag speciális (csontváz) és idõsebb kor-
osztály végezte a feladatokat (6. osztály), az alapelv más
téma és fiatalabbak esetén is jól alkalmazható. A cson-
tokról korábban tanultak, így elsõ tevékenységként pá-
rokban, saját magukon átismételték azokat. Ez követõen
projektor elõtt egy csontokkal kapcsolatos számítógépes
játékkal játszott egy-egy tanuló, a többiek pedig érdek-
lõdve nézték, miközben a tanár azt kérte tõlük, hogy ma-
gukban mondják a megoldásokat. Majd csoportokban
körberajzoltak valakit és berajzolták illetve megnevez-
ték a csontokat. Utolsó tevékenységként szintén cso-
portmunkában gyurmából megformáztak egy csontvá-
zat, a csontok minél részletesebb kimunkálásával. A ta-
nulási folyamatot a tanulók láthatóan élvezték, és bár
soknak tûnik ennyi tevékenység, több megszakítással, a
tanítási idõ kevesebb mint a felét töltötték ezzel.

Összegzés
Összegezve a leírtakat, néhány fontosnak tartott ta-

pasztalatot emelek ki az ír alapfokú oktatással kapcsolat-
ban. A tanulók a gyakran alkalmazott csoportmunka so-
rán megtanulnak egymással együttmûködni, segíteni és
támogatni társaikat, valamint hozzászoknak az önálló
munkavégzéshez. A képességek és a tudás felmérése a ta-
nítási folyamat támogatása érdekében történik, mely leg-
inkább a tanárnak szolgáltat információt. A tanulók fej-
lõdését saját magukhoz viszonyítják, az erõsségeiket
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hangsúlyozzák, és ezeket erõforrásként használják a töb-
bi területen. Változatos, a tanulók igényeihez és képes-
ségéhez igazodó olvasmányélményeken keresztül igye-
keznek megszerettetni az olvasást. Az iskolai légkör a
versengés helyett arra ösztönzi a tanulókat, hogy örülje-
nek egymás sikereinek.

Érdekes megismerni egy ország oktatási rendszerét, és
jó felfedezni azokat az elemeket, amik akár a saját mun-
kánkba is beépíthetõk. Bár számos eltérés lehet két or-
szág oktatási gyakorlatában, az biztosan közös, hogy a fi-
atalokat az életben való boldogulás útján kell elindíta-
nunk. Éppen ezért, ha a keretek mások is, mindig tudunk
egymástól tanulni, ötleteket gyûjteni. Ez az írás, egy íror-
szági tanulmányút tapasztalatainak megosztása által, eh-
hez szeretne – remélhetõleg sikerrel – hozzájárulni.

A tanulmányút a Campus Mundi EFOP-3.4.2-
VEKOP-15-2015-00001 Program keretében valósult
meg. A kutatást a Magyar Tudományos Akadémia Tan-
tárgy-pedagógiai Kutatási Programja támogatta.
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Olvasószeminárium
Fóris-Ferenczi Rita: Kit kérdezzünk? A szerzõt, a szö-

veget, az olvasót? címû módszertani elõadására voltam hi-
vatalos. (Sajnos a délutáni könyvbemutatóra és a
Kányádi-elõadásra már nem jutottam el.) Miközben M.
C. Escher „Rajzoló kezek” (1948) címû képét szemléltük
a bevezetõ alatt, sokféle értelmezést fogalmazott meg a
hallgatóság, bizonyítva, milyen sokféle módon hat ránk
egy mû. A meghívott elõadó röviden ismertette a szö-
vegelemzés fõbb irányait:

1. A szerzõt a középpontba helyezõ (ún. genetikus)
módot, ami már meglehetõsen ritka és elavult szemléle-
tet tükröz.

2. Az olvasóban kiváltott hatás szerintit, az immanens
eljárást.

3. Valamint napjainkban a leggyakoribbat, amit az
irodalmi berkekben széleskörûen alkalmaznak, és a leen-
dõ pedagógusoknak leginkább ajánlott feldolgozási mó-
dot, a gyermekközpontú szövegértést.

Fóris-Ferenczi Rita ez utóbbi gyors elterjedését, nem-
csak mint a legkorszerûbb pedagógiai irányzatok átvéte-
lével magyarázta, hanem utalt a jó pedagógus „gondol-
kodásmódjához való illeszkedésére” is. Olyanéra, aki a
nap minden percében úgy szûri át magán az információ-

kat, hogy azt egy késõbbi idõpontban a munkája során
majd hasznosítani tudja.

Célunk minden mûelemzéskor az legyen: Mit kezd-
jünk a szöveggel? – vagyis milyen tanulságokkal, élmé-
nyekkel gazdagodik az olvasás során a gyermek és a me-
sélõ felnõtt. Szoktassuk magunkat – és persze neveltjein-
ket is – a szöveg zenei, képi, nyelvi, témabeli vagy asszo-
ciatív stb. szépségeinek észrevételére. Vagyis egy szöveg
(mese, vers, dal, színdarab) értelmezése nagyfokú aktivi-
tást kíván az olvasótól, hiába igyekszik a pedagógus játé-
kosan elõhívni az általa keltett gyermeki válaszokat. 

(Tanításkor legyünk erre a komoly szellemi munkára
tekintettel!)

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy mindhárom
módszernek van pozitív pedagógiai oldala, mert minden
korosztály számára vonzóvá teszik az olvasást, eredeti
hangon közelítenek az irodalmi mûvek megértéséhez, de
a harmadik eljárás ezeken túl még több képességet is elõ-
hív az érzelmi-értelmi fejlesztés terén.

Különösen azzal, hogy elsõsorban az olvasóra bízza a
szöveg értelmezését, ezzel közvetlen teret enged a szemé-
lyiség fejlõdésére a mûvészet eszközeivel. A mese a belsõ
utak során segít megélni olyan dolgokat, melyek mind-
annyiunk számára sokáig rejtve maradhattak, esetleg
csak a fantáziánkkal voltak elérhetõk. Közben a szabá-
lyok elfogadása és betartása a mûélvezet alatt fontos ma-
rad az olvasó számára, és a lelki feldolgozás („lebegés”)

Markovits Judit

Izgalmas irodalmi játékra invitálták az óvodapedagógus és tanítói
szak hallgatóit a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem vendég-
oktatói 2018. szeptember 12-én, az ELTE TÓK kari könyvtárának olva-
sótermében.

Irodalmi-módszertani játék
az ELTE TÓK-on

Ugyan a tanév még hivatalosan nem indult meg, mégis vagy háromcsoportnyi ifjú hölgy
volt kíváncsi az elõadásra, a könyvtárvezetõ dr. Bodnár Ilona támogatása mellett meg-
tartott szakmai rendezvényre. A délelõtt moderátora Koósné Sinkó Judit, a szakmai-
módszertani nap szervezõje Gajdóné dr. Gödény Andrea volt a Magyar Nyelvi és Irodal-
mi Tanszékrõl.
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vele egy idõben történik. A „belépés-kilépés” élménye a
szöveg olvasása közben folyamatosan zajlik, az olvasó új
tapasztalatokat és „súlypontokat” gyûjt az életrõl.

Fóris-Ferenczi Rita ezt a különleges olvasói lelkiálla-
potot kívánta érzékeltetni ezen a délelõttön Lázár Ervin:
A kislány, aki mindenkit szeretett címû meséjével.

Módszertani játék

Az elõadás sikerét csak segítette az a tény, hogy a hall-
gatóság nem ismerte Lázár Ervinnek ezt a meséjét, így
senkit sem befolyásolhatott a mûrõl szerzett korábbi él-
ménye. Miután errõl meggyõzõdött az elõadó, szép ma-
gyarsággal felolvasta a szöveget, de csak az utolsó bekez-
désig.

A mesében Brunellának a Patakig volt szabad men-
nie, az erdõ mélyére nem. Õ mégis megszegte szülei intel-
mét, hiszen „… engem szeretnek, mert én is mindenkit sze-
retek, ezért engem senki sem bánthat!” – gondolta.

Átkelt a Patakon, miközben ahhoz nem volt egy jó
szava sem, annyira természetesnek tûnt a számára a léte.
Találkozott a Tigrissel, a Medvével, a Háromkerekû
Pakukk madárral, végül a Vadásszal az erdõben. Senki
sem bántotta, mert mindegyikbõl elõ tudta hívni a szere-
tet érzését. Errõl szólt a meserészlet. 

Következett a közös játék.
A hallgatóknak ki kellett találniuk a történet végét,

amit tíz perc leforgása alatt csoportosan meg is fogalmaz-
tak. Senkit sem lepett meg az eredmény: a közös befeje-
zés mindnyájuknál pozitív kicsengésû lett. 

Vagyis Brunella a viszontagságos erdei kalandjai után
szerencsésen hazaért, ahogy logikusan gondolta vala-
mennyi – különbözõ évfolyamról érkezett – óvodapeda-
gógus és tanító szakos hallgatóból verbuválódott csapat.
Nagy vita nem is kerekedett közöttük a történet másféle
lehetséges lezárásáról.

Csakhogy Lázár Ervin mûvészi szabadságát kihasznál-
va egészen különös befejezést (az olvasónak szóló üzene-
tet) kerekített meséje végére.

Mindennapi szeretetnyelv

A hallgatóság közül többen olvastak már a szeretet-
nyelv formáiról, melyek ebben a mesében sorra felbuk-
kantak: a feltétlen bizalom, a tükrözés képessége, az érin-
tés jótékony (fiziológiás) hatásai, a kellõ önismeret, a
kapcsolatok folyamatossága, testünk válasza a bátorítás-
ra, az önelfogadás, az együttlét öröme stb. Ebben a mesé-
ben mindenki, akivel a kislány találkozott, azonnal hárí-
tani próbálta annak nyílt közeledését. Ma úgy monda-
nánk, csupa depresszív alkatú szereplõt vonultatott fel az
író, kikkel végül sikeresen szót értett Brunella a szeretet
nyelvén. Valóban létezik ilyen az életben?

Fóris-Ferenczi Rita – az idõ szorítása miatt – felolvas-
ta nekünk a mese eredeti csattanóját. Lövések hallat-

szottak a Vadásztól. Ez a szerzõ válasza a gyermeki (töké-
letes) szeretõképességre, mert az nem gyõzedelmesked-
het mindenkor. Az író szerint ekkor illant el Brunella vi-
lágának vélt biztonsága. Ne szomorkodjunk ezen, mert
igaza van a meseszövõnek, hiszen ha a szöveg retrospektív
olvasatát és ábráját vizsgáljuk – ahogy képi módon is meg-
jelenítette a vendégelõadó –, akkor a két oldal (mese és
valóság) ekkor kerül egyensúlyba. Ettõl modern – ma is
aktuális – író Lázár Ervin.

A kolozsvári Babes-Bólyai Tudományegyetem ven-
dégoktatója még egy dolgot hangsúlyozott a lázári mese-
világból: a Patak fontosságát. Utalva napi közvetítõink
(szüleink, tanítóink, jó barátaink, szomszédaink stb.) je-
lenlétére, figyelmére, amit mind természetesnek ve-
szünk. 

Ráirányította a figyelmet arra, ahogy Brunella is viszo-
nyult hozzá, mert egyedül vele nem volt kedves az útja
elején. Sajnos, a mindennapjainkban is gyakorta alulér-
tékeljük a hozzánk közel esõk szerepét. 

Eric Frommra és Csíkszentmihályi Mihályra hivatkoz-
va az elõadó megemlítette, hogy a környezetünkben élõ
emberek szerepére nem vagyunk kellõen tekintettel, pe-
dig õk igenis elevenen befolyásolják életvezetésünket az ér-
zéseikkel és tetteikkel, a szeretet számtalan módján. Ar-
ra biztatott mindenkit a meseíróval egyetemben, hogy
közvetlen emberi kapcsolatainkat folyamatosan ápol-
juk, sõt, viszonozzuk gondoskodásukat, ki-ki a maga be-
látása és személyes meggyõzõdése szerint.

Csattanó

Mondhatnánk ezek után, hogy Lázár Ervin (reális) vi-
lágképe kicsit megrendítõ. Szembesíti az olvasóit a hét-
köznapokkal úgy, hogy a mesevilágból „lehozza” õket a
létezõ világba. A naiv gyermeki szeretet állapotából, a
valódi emberi létre vált át ezzel a szerkezeti-tartalmi fordu-
lattal. Célja, hogy életkortól függetlenül döbbenjen rá az
olvasó, nem lehet mindenkit szeretni és mindenki által
szeretve lenni, hiszen ez illúzió. 

Helyette inkább szerezzen minél több tapasztalatot a
kisgyermek, a fiatal. Lépjen tovább az akadályokon és
gondolkozzon el, kivel áll szóba az utcán – például senki
ismeretlen kocsijába ne szálljon be – és fenntartással vi-
szonyuljon az idegenekhez, bármivel is kecsegtetik. Az
élet árnyoldalairól is beszélnünk kell az iskolában, a csa-
ládban, akár egy mû elemzése ürügyén.

Köszönjük az értékes módszertani bemutatót, a kor-
szerû pedagógiai tartalmat Fóris-Ferenczi Ritának, hogy
megosztotta velünk.

ÖN TUDTA? Honlapunk feladatbankjában elérhetõ az al-
só tagozatos szövegértés-szövegalkotás kompetenciaalapú
programcsomag, amely teljes egészében az olvasói értelme-
zést középpontba állító RJR-technikára épül. (A szerk.)

! ! !
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Tanítási órák sokaságát nézhetjük végig, s nem találko-
zunk azzal, hogy a tanulók kérdeznének. Gaudig szelle-
mes paradoxont fogalmazott meg az 1909-ben németül
megjelent Didaktikai preludium címû munkájában. Azt
állította, hogy a tanári kérdés mesterséges iskolai kép-
zõdmény, hiszen a való életben az kérdez, aki nem tud, s
az válaszol, aki tud. Az iskolában éppen fordított a hely-
zet: az kérdez, aki tud, s az válaszol, aki nem tud. A para-
doxon szellemes, és rámutat a kérdezés tradicionális, el-
lenõrzõ funkciójára. A kérdezésnek azonban ma már más
szerepet (is) szánunk. Szükség van arra, hogy a tanulók is
feltehessék kérdéseiket tanulásuk érdekében. A tanulók
kérdéseibõl tudjuk meg, milyen pillanatnyi akadályaik
vannak tanulási tevékenységüknek, elõrehaladásuknak
a megértésben, vagy milyen további összefüggésekre kí-
váncsiak.

A tanulók kérdései nélkül a tanítás a pedagógus felté-
telezésein, s nem a tanuló valóságos tanulási nehézségein
alapul. Errõl adatokat közöltem a Vélt tudás, valóságos tu-
dás címû írásomban. (Tanító, 2017. szeptember, 18–19.).
Ezek megmutatták, hogy még a jól felkészült, nagy tapasz-
talattal rendelkezõ tanítók sem tudták elõre helyesen
megállapítani, „belõni” a várható tanulási nehézségeket.
Jelentéktelennek tûnõ apróságok válhatnak az eredmé-
nyes tanulás akadályává, olyanok, amilyenekre rutinos
tanítók sem gondolnak, hiszen minden ember, minden
tanuló „egyedüli példány” (Kosztolányi), saját kérdések-
kel – még ha ezek a kérdések csoportosíthatók, tipizálha-
tók is. Nézzünk példát ilyen nem várt akadályra!

B. E. (12 éves) romániai áttelepült magyar kislány ta-
nulási nehézségeivel foglalkoztam. Egyebek között dol-
goztunk a kötelezõ olvasmányként feladott Kõszívû em-
ber fiai Jókai-regénybõl készítendõ olvasmánynaplón. A
kislány sorra hibás feleleteket adott még az olyan egysze-
rû kérdésekre is, hogy kik az elsõ fejezet szereplõi, hol ját-
szódik az elsõ fejezet stb. Azt hihetnénk, hogy a tanuló

nem olvasta a könyvet, hogy rossz képességû, nem emlé-
kezik arra, amit olvasott. Nem ez volt az igazság. Jó ne-
gyedórás beszélgetés után derült ki, hogy a gyerek a „fe-
jezet” szót nem érti, de kérdezni nem tudott, nem is mert,
tanulási akadályaival kapcsolatban soha nem tett még
fel kérdést. 

Jellemzõ, hogyha a tanulói kérdés megjelenik is az
órán, azt jó tanuló teszi fel. Részint, mert „jó tanuló” stá-
tusa ezt megengedi, részint, mert képes rá, hogy problé-
máját megfogalmazza. Ebbõl több minden következik.
Elõször is az, hogy nem elegendõ csak megengedni, hogy a
tanulók kérdezzenek, hanem azt rendszeresen gyakorol-
tatni kell, a tanítási-tanulási folyamat logikájának részé-
vé kell tenni. Másodszor az, hogy a tanuló kérdését nem
szabad a tudatlanság jeleként felfogni. Ha a tanuló kér-
dését elmarasztalás követi, butasága, figyelmetlensége
stb. jeleként könyveljük el, továbbra is az lesz az érdeke,
hogy rejtõzködjék a descartes-i gondolat jegyében: „Az él
jól, aki jól rejtõzik.” Ez a magatartás azonban csak rövid tá-
von hasznos, a tanulását nem szolgálja.

A gondolkodáspszichológiai irodalom egységes abban
a tekintetben, hogy a gondolkodás fejlesztésének egyik
fontos eszköze is, de célja is a jó kérdés megfogalmazása.
Nem elég tudni megoldani a problémát, sok esetben
szükséges, hogy meg tudjuk fogalmazni a kérdést. A ne-
velés egyik nagy feladata a problémalátás kifejlesztése.
„A problémalátás, az ellentmondások felfedezése, a problé-
mák megoldása komoly többletet jelent az észleléssel, a pszi-
chológiai tanulással, vagyis a puszta felfogással és megõrzés-
sel szemben.” (Lénárd: A problémamegoldó gondolko-
dás. 1987. 42.) A tanulói kérdezés hiánya valószínûleg
azzal függ össze, hogy még mindig sokkal inkább az infor-
máció közlés–felfogás–megõrzés tanulási felfogás él az is-
kolai gyakorlatban, mint az új tananyag problémaszerû,
önálló tanulói tevékenység útján való feldolgozása. Erre
a problémára utal az a korábbi megjegyzésem, hogy nem

Demeter Katalin Pszichológia 
a tanítási órán (22.)
A tanulók kérdései

„A tanár így szól a diákokhoz: »Ahhoz, hogy folytatni tudjam a tanításoto-
kat, tudnom kell, hogy mit tudtok, mit nem tudtok és mit kell még tudnotok.
Szükség van tehát arra, hogy kérdéseket tegyek fel Nektek.« A tanulók vála-
szolják (szeretnék válaszolni) a tanárnak: »Ahhoz, hogy folytatni tudjuk a ta-
nulást, tudnunk kell, hogy mit tudunk, mit nem tudunk és mit kell még tud-
nunk. Szükség van tehát arra, hogy kérdéseket tegyünk fel Önnek.« Erre a ta-
nár: »Hallgassatok!«” (Cousinet, 1964)
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elegendõ megengedni a kérdezést, hanem a tanítási-ta-
nulási munka szerves részévé kell tenni. Ezt szemlélteti a
következõ példa.

Lénárd Ferenc nagyon sok tanítási órát látogatott.
Többször nézett órát, K. G-nál, aki kitûnõ, alkotó tanító
volt. A meglátogatandó órák elõtt Lénárd arra kérte a
tanítót, hogy a tanulók is kérdezhessenek. Az alább em-
lítendõ órán új olvasmány feldolgozása folyt, ami kitûnõ
lehetõséget adott volna arra, hogy az ismeretlen szavak-
kal kapcsolatban a tanulók kérdéseket tehessenek föl.
Ám az óra végén a tanító sajnálkozva mondta: Jaj, Tanár
Úr, megint elfelejtettem! Érthetõ, hogy elfejtette, mert a
szokott eljárást alkalmazta: az általa kijelölt szavakat elõ-
re megbeszélte a tanulókkal. A tradicionális tanulásfel-
fogás mellett a tanulói kérdés mindig valamiféle – kívá-
natos, de szervetlen – betét lesz, amely nem az érvényes-
nek elfogadott tanulás logikájából, hanem az egyes taná-
rok nevelési stílusából fakad (persze ez sem csekélység). 

A tanulók kérdezése nem „csak” a gondolkodás fej-
lesztésére alkalmas. Egy tanítási órán az egyik tanuló fel-

tett egy kérdést, amire egy osztálytársa így válaszolt: Ol-
vasd végig a bekezdést, ott a válasz. A tanulóknak arra is
nevelõdniük kell, hogy már elhangzott kérdést ne ismé-
teljenek, egymás kérdéseire és válaszaira figyeljenek,
azok tanulságait felhasználják. 

Ha a tanár direkt módon tanít, a kérdések zavaróak,
felborítják a tanítási óra eltervezett rendjét, gondolat-
menetét. Ha a tanár szervezi és irányítja a tanulók tanu-
lását, a tanulói kérdésekre, megjegyzésekre, kiegészíté-
sekre szüksége van. Az elõbbi tanári magatartást plaszti-
kusan ábrázolja nagy tanítási tapasztalata alapján Kocsis
József a Szeptembertõl júniusig címû munkájában: „A kol-
léganõ szinte berobban a tanári szobába: – Képtelenség, amit
ez az osztály mûvel! A lelkem kiteszem értük! Ezek meg?
Rám se hederítenek: közbeszólásaikkal, nyughatatlankodá-
saikkal csak akadályozzák az embert. Haragszik a gyerekek-
re, akik nem hagyják tanítani. Sértõdött és elkeseredett. Ami-
kor a csengõ megszólal, legszívesebben egy egészen üres osz-
tályba menne be, ahol senki sincs, aki megzavarhatná mun-
kájának mûvészi ihletettségét.”

! ! !

Vörös Zsuzsanna

„Én azt hiszem, annál nincs nagyobb öröm,
mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud.”

(Móricz Zsigmond)

Innovációk az alsó tagozatos
olvasástanításban1

Már közel harminc éve dolgozom, mint pedagógus. Elé-
gedettséggel tölt el, hogy a hároméves korosztálytól a ne-
gyedik osztályos korcsoportig betekintést nyerhettem a

gyermekek nevelésébe, oktatásába. Számomra a kisgyer-
mekeket olvasni és írni tanítani a legszebb felelõsség.
Igyekeztem a munkámat hivatásként tekinteni és a vál-
tozó, fejlõdõ világhoz alkalmazkodni. Folyamatosan bõ-
vítettem ismereteimet, hogy kompetens legyek a saját
szakterületemen. 

Az évek során szemlélõje, megélõje voltam a felgyor-
sult világ okozta modernizációnak. Az emberi kapcsola-

1 Megjelent a Danubius Monster 2018-as különszámában, Danubius
Noster_kulonszam2018.pdf
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tokban, a nevelõk, gyerekek, szülõk, pedagógusok egy-
más közötti és az oktatás irányítói közötti kapcsolatok
átalakulásának. A rohanó szülõknek egyre kevesebb ide-
jük maradt a gyermekeikre, így egyre több feladat hárult
az óvodákra, iskolákra. 

Az intézményes nevelés-oktatás alappillére a pedagó-
gus lett, akinek szakmai tudása, tapasztalatai és a rendel-
kezésre álló taneszközök, segédanyagok mellett legfon-
tosabb „munkaeszköze” saját személyisége, kompetenci-
ái. A tanítói munka minõségének meghatározó szerepe
van abban, hogyan alakul a tanulók teljesítménye és
hogy milyen eredményes az iskola.2

2010-ben az Európai Unió Tanácsa megbízásából el-
készült a Pályakezdõ tanárok koherens és rendszerszintû
bevezetõ programjának kialakítása – oktatáspolitikusok
kézikönyve címû kiadvány, melyben az országok küldöt-
tei hangsúlyozták a mentori támogatás fontosságát, va-
lamint alapelveket fogalmaztak meg a támogatás meg-
szervezéséhez, tartalmi és módszertani felépítéséhez.3

Ezek az alapelvek a magyar köznevelési rendszerben is
fontos kiindulópontot jelentenek a pedagógusok elõme-
neteli rendszerében. Kiemeli a mentori támogatás, a
szakértõi (a tanárképzõ intézetek oktatói, tanfelügye-
lõk), szaktanácsadói támogatás; a társak támogatásának
(pályatársak, munkatársak), a reflektivitásnak, önelem-
zésnek a fontosságát. Összhangban a nemzetközi gyakor-
lattal, az utóbbi években a magyarországi köznevelési
rendszerben a mentorok szerepe fölértékelõdött, és egy-
re nagyobb jelentõséggel bír. Tapasztaltam, hogy a mun-
kámat akkor tudom hatékonyan végezni, ha minél in-
kább megfelelek az új kor pedagógusszerepeinek. A mai
pedagógus szerepei kibõvültek, irányító, koordinátor,
értékelõ, megfigyelõ, támogató (facilitátor), innovátor,
mentor.4

A segítés, támogatás végigkísérte a munkámat és nagy
lelkesedéssel végeztem, így a mentor szakirányú szak-
vizsgát választottam továbbfejlõdésem irányának. Majd
összevont minõsítési eljáráson a mesterpedagógusi foko-
zatot is megszereztem 2017-ben. Azóta is a kidolgozott
program szerint mentorálom a körülöttem lévõket, a ta-
nulókat, a szülõket, az iskolámat, a fõiskolai hallgatókat
és mentorteamünket.

Egyre inkább érzékelem, hogy az olvasástanítás is új
kihívásokat jelent a megváltozott gyermekanyag tükré-
ben. Az eltérõ ismeretekkel, képességekkel rendelkezõ
gyerekek kulcskompetenciáinak folyamatos és tervszerû
fejlesztése elengedhetetlen. A kulcskompetenciák közül
az értõ szövegolvasásra nagy hangsúlyt kell fektetnünk,
amelynek alapja az olvasástechnika készségszintû kiala-
kulása.

Szemléletváltásra van szükség az oktatásban és ezt mi
gyakorló pedagógusok alátámaszthatjuk. Fontos lenne a
lexikális tananyag radikális csökkentése, az erõteljes ké-
pességfejlesztésre törekvõ tanítási-tanulási stratégiák ki-

alakítása. A reproduktív tanulási módszer már nem elég,
mert ez csak behatárolt, bizonyos típusú feladatok meg-
oldására készíti fel a diákokat. A mai gyereknek nem csak
azt kell megtanulnia, hogy milyen a körülötte lévõ világ,
és hogyan alkalmazkodjon hozzá, hanem azt is, hogy ho-
gyan alakítsa azt. El kell jutnia az innovatív tanulásig,
amelyhez kreatív gondolkodásra van szükség.5

Ezzel szemben úgy érzem, hogy az iskola a Vasorrú Ba-
nya mézeskalács házikója. Vigyorogva csalogatja a tu-
dásra éhes Jancsikat, Juliskákat, és amikor belépnek, rá-
juk csapja a lakatot és tömi õket fulladásig. Csoda, hogy
a gyerekek makacsul tiltakoznak, és nem szeretnek ta-
nulni.

Iskolám egy befogadó, integrálva nevelõ intézmény.
Sok a hátrányos helyzetû, problémákkal küzdõ kisgyer-
mek. Osztályomban fordított integráció dominál. Így a
tanítási-tanulási módszereim ehhez kell, hogy igazodja-
nak. Az olvasásóráimon egyénre szabott fejlesztést he-
lyezem elõtérbe, ami nem oldható meg a régi szemlélet-
ben. Gyermekeim nagyban különböznek egymástól,
ezért különbözõ szintû és eltérõ képességeket kívánó fel-
adatokat kínálok fel nekik. Elõtérbe helyezem a csopor-
tos, kooperatív, páros, kiscsoportos tevékenytetést, ahol
az egymástól tanulás, az alkalmazkodás nagyon fontos a
siker érdekében. Tapasztaltam, hogy az elmerült, képes-
ségekhez mért tevékenységben a gyermekek optimáli-
sabban fejlõdnek és a magatartásproblémák is jelentõs
mértékben csökkennek. Begyûrûzik az oktatásunkba a
számítógép is, és ezzel átalakítja a tanítási-tanulási kör-
nyezetet. Haladnunk kell a fejlõdéssel és teret engedni a
kihívásoknak. A tantermünkben interaktív tábla és ta-
nulói laptopok színesítik a munkánk, melyeket nagyon
nagy örömmel és sok-sok tanulással fogadtam én is. Ke-
resem az internetes segítségeket és a hasznos továbbkép-
zéseket, hogy tökéletesítsem tudásom ez irányban is. 

Az olvasási tananyagot a tanulók érdeklõdése és ké-
pessége alapján alakítom, sok gyûjtõmunkát, érdekes
olvasnivalót kínálok. A technikai feltételek megléte
mellett a tananyag tartalma, az oktatás módja és a taná-
ri hozzáállás is megváltozik. A tudásalapú társadalmi
igény velejárója, hogy a hagyományos ismeretszerzésrõl
áthelyezõdik a hangsúly az információszerzési techni-
kákra, az információkezelési, kommunikációs és szociá-
lis képességek kialakítására. Elõtérbe kerülnek az isko-
lán kívüli tanulás eszközei (otthoni számítógép-haszná-
lat, internet). Tudomásul kell vennünk, hogy a számító-
gép bekapcsolódott az emberi kommunikáció folya-
matába6 és feladatunk kiaknázni a lehetõségeket, ami-
ket nyújt. Segítem a tanulókat az infokommunikációs
eszközök hasznos használatában. Így elismeréssel hall-
gatjuk egymás olvasási élményeit, gyûjtõmunkáit, amit
az osztály elõtt bemutathatnak akár PPT-, Prezi-szem-
léltetéssel is. Munkám pozitív visszajelzése, amikor lá-

5 FISHER Robert, „Hogyan tanítsuk gyermekeinket gondolkodni? Mûszaki,
Bp., 1999.

6 SEJTES Györgyi1, KOCSOR András2, Innováció az olvasásfejlesztésben és
beszédjavítás-terápiában: a „Beszédmester” 1SZTE JGYTFK Gyakorló Álta-
lános és Alapfokú Mûvészeti Iskola, 2SZTE-MTA Mesterséges Intelligencia
Kutatócsoport sejtes@hung.u-szeged.hu, kocsor@inf.u-szeged.hu

2 HERNÁDI Krisztina, „Útravaló pedagógusoknak az intézményi implementációs
folyamatok gyakorlattá válásához”: A pedagógus I. fejezet, 26., Educatio Társa-
dalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Bp., 2008.

3 http://ec.europa.eu/education/policy/school/doc/handbook0410_ en.pdf.
4 http://docplayer.hu/258344-A-megvaltozott-pedagogus-gus-szerep. html.
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Az olvasástanítás hatékonyságát igyekszem növelni a
tanulási stratégiák tanításával, lényeges, hogy a tanulók
aktív részesei legyenek az óráknak. Az elõzetes tudásu-
kat képesek legyenek elõhívni a munkához. Megtanítom
a szöveg elõzetes vizsgálatát, ismeretlen kifejezések ki-
emelését és a szövegkörnyezetbõl való kikövetkezteté-
sét. Folyamatos gondolkodásra késztetek minden tanu-
lót a szöveg részenkénti olvasása során. Belsõkép-terem-
tésüket alakítom különbözõ érzékszerveiket bevonva
(tapintsd meg, szippants bele az illatba, hallgassuk a ter-
mészet hangját) képzeletük segítségével. Részenkénti ol-
vasás után összegezünk, szintetizálunk, következtetése-
ket vonunk le, kérdéseket fogalmazunk meg és válaszo-
lunk is rájuk, továbbvisszük a történetet, megjelenítjük a
drámapedagógia eszközeivel vagy lerajzoljuk. Többféle-
képpen járjuk körbe a mûvet, így törekszem mindenkit a
legoptimálisabban fejleszteni. 

A gyerekek nyugodtan kérdezhetnek, fûzhetnek véle-
ményt az olvasottakhoz. Általában csoportosan vagy pá-
rosával dolgoznak, így lehetõség van a véleménycserére,
a gondolatok megbeszélésére. Természetesen a folyama-
tos ösztönzõ erõ a dicséret és az elismerés, ami az eredmé-
nyes kooperációért és kreatív meglátásokért jár. Szinte
versenyben állnak a csapatok egy-egy építõ hozzászólás
érdekében. Projektmunkáinkat a faliújságon kifüggeszt-
jük és gyakran nézegetjük, ez is segíti a bevésést.

Összegezve: tanításom célja az örömteli tanulás-taní-
tás. Ehhez elengedhetetlen, hogy alaposan tisztában le-
gyek diákjaim képességeivel, erényeivel, gyengeségeivel,
kapcsolatunk oda-vissza jól mûködjön. Nagyban hozzá-
járulnak a hangos együttgondolkodások ahhoz, hogy
megismerjük gyermekeink szövegértõ folyamatait, fel-
térképezzük a hiányosságokat és a segítés módját. Gyak-
ran szükségesek a direkt instrukciók ahhoz, hogy gördü-
lékeny legyen a továbbhaladás. Nagy figyelmet kell szen-
telnünk arra, hogy mindenkinek sikeralapú olvasási él-
ményt nyújtsunk, ezzel hozzásegítsük tanulóinkat a szö-
vegértõ olvasás szeretetéhez. Mindez támogatja majd
õket abban, hogy eredményesen, hasznos ismeretekkel
haladjanak életük útján és elérjék kitûzött céljaikat.

tom tanulóim örömteli munkáit és töretlen elõrehala-
dását. Megerõsítés az is, amikor a kollégák, pedagógus-
jelöltek nehezen ismerik fel a problémákkal küzdõket
egy-egy tanórai látogatásuk során. 

A tanulási zavarok az idegrendszeri éretlenségbõl
adódnak7 sok esetben, így számomra fõleg az elsõ évek-
ben, elõnyt élveznek a mozgásos játékok, nagymozgá-
sokból haladás a kisebbek felé. Mondókák, rigmusok,
versek, a ritmika, a tánc, az egyensúlygyakorlatok, (pl.
hajtogatások, ujjbábokkal végzett ujjgyakorlatok, gyur-
mázás, kreatív alkotóórák). Tanítási elveim a katolikus,
keresztény értékrenddel azonosulnak, akkor hatékony a
munkám, ha a tanulóim a követelményeket elfogadják
belsõ meggyõzõdésbõl, saját belátásuk alapján. A peda-
gógus és a felnõtt minta kell, hogy legyen a gyermekek
számára. A bizalom, személyes kötõdés kiépítése mellett
a szokásmechanizmusok kialakítása biztosítja a nyugal-

mat és a biztonságot az osztályomban. Ahhoz, hogy szo-
rongásmentesen, vidáman, kiegyensúlyozottan fejlõdje-
nek, mindenkinek egyénre szabottan, differenciáltan
kell a tananyagban haladnia. A tanulóknak meg kell él-
niük az eredményes munka sikerének örömét, a dicséret
szárnyakat adó érzését. A tanítónak sokkal több felké-
szülésre, módszertani jártasságra, ismeretre van szüksé-
ge, hogy megteremtse a feltételeket és megtervezze az
óra menetét. Viszont, ha jól dolgozik, akkor a tanítási
órákon kevesebb a feladata, mert itt nem õ kell, hogy ak-
tív legyen, hanem a diákok. Figyeli, irányítja a munkát,
szinte észrevétlenül segít a továbblépésben, értékel és
önértékelésre sarkall. A tevékenységeink reflektálására
nagy hangsúlyt fektetünk, mindenki érzi és tudja hol tart,
mit kell még tennie a továbbfejlõdése érdekében. Elfo-
gadjuk egymás hiányosságait és a segítségnyújtás magá-
tól értetõdõ számukra. 

7 GYARMATHY Éva–KUCSÁK Julianna, „A digitális bennszülöttek képesség-
profilja”: A mérési eljárások, a linearitás és a hagyományos iskolai tanítás alkonya,
43–53., Iskolakultúra, 2012/9.
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Visszhang
A szeptemberi számban ezt írtam: „Egy jó játék meg-

adott kereteken belül zajlik, szigorú szabályokat követ-
ve. Azonban magában hordja a szabályok változtatásá-
nak lehetõségét. Így egy játékból megannyi másik képes
kibontakozni… …azt látjuk, hogy mindig van újabb és
újabb játék, amik nem függetlenek egymástól, hanem vala-
hogy egymásból bontakoznak ki, egymáshoz kapcsolódnak.”

A játékok tehát nem egymástól elszigetelt és élettelen
egységek, hanem organizmusok.

A köztük lévõ kapcsolatot nagyszerûen bemutatja a
Táblajátékos honlapja1, melynél szemléletesebbet, ami
szakszerû, és ugyanakkor ilyen egyszerû, nem találtam.
(Természetesen nem az egész „játékvilágot” ábrázolja.)
Szép, átgondolt, komoly munka áll az alábbi ábra mö-
gött:

Móricz Márk …egy más, 
új világot teremtettem!
A szabadság keretei

KALEIDOSZKÓP

(Középen a Táblajátékok országa, körülötte a szom-
szédos területek.)

Ezt egy másik hasonlattal kívánom kiegészíteni, mely
a játékok dinamikájára is rámutat. A játékszabály, mi-
ként a DNS, biztosítja az egyediséget, azonosítást. A já-
tékszabály egyes elemei pedig a DNS komponenseinek
felelnek meg, amikben a „másolás” következtében tör-
ténhetnek mutációk. A játékok életterét maga az embe-
ri faj adja, és az egyes emberek, játszóközösségek segítik
az egyes játékok fennmaradását.2

Korábban vizsgáltuk a játék céljait, részvevõit – most
a játékszabályokon a sor.

A játékok pontos leírása továbbra is a honlapon érhe-
tõ el.3

Hogyan tanítsunk (játékot)?
A mai korban divatos hangoztatni, hogy a gyerekek

koncentrált figyelme csak rövid idõre köthetõ le. Nincs
ez másként a szabályismertetésnél sem. Ezért csak a leg-
fontosabb szabályokat ismertessük pontosan, de tömö-
ren. Hogy értem ezt? A legtöbb szabály, amit leírva olva-
sunk, az igen precízen, érthetõen fogalmaz, mert azt fel-
tételezi, hogy a leíró és a játékot megismerni kívánó nem
találkozik, nem játszik közösen. Ezért az ilyen szabályok,
noha rendkívül pontosak, de nem könnyen érthetõk, és
nem tömörek. Mindenképp szükséges jól átgondolni,
hogy a gyerekek számára hogyan fogunk ismertetni egy
játékot. Akár jegyzetet, vázlatot is készíthetünk. (Minél

MM_Kaleidoszkop_nov.qxd  2018.10.30.  13:37  Page 22



23

nagyobb a játéktapasztalatunk, annál kevésbé lesz ilyen-
re szükség, mert pontosan tudjuk majd, hogy mik a leglé-
nyegesebb elemek, és egyébként is sokszor mondtuk már
el, rutint szereztünk. Bár nekem bizonyos játékoknál még
mindig jól össze kell szednem a gondolataim, hiába is-
mertettem már sokszor a szabályokat.)

Különösen fontos, hogy elõször csak az alapszabályo-
kat, azaz a leglényegesebb szabályokat célszerû elmonda-
ni, azokat, amik elengedhetetlenek a játék elkezdéséhez.
A többi kiegészítõ szabályt elegendõ játék közben
ismertetni. Sokszor a gyerekekben merül fel, hogy „mi van
akkor, ha…?” Ezek a kérdések biztos jelei annak, hogy a
gyerekek értik a játékot, érdekli õket a játék, gondolkod-
nak a játékon. Ha mi próbálunk mindent elmondani elõ-
re, akkor kevesebb az ilyen irányú visszajelzés a gyerekek
részérõl. Valamint így kezdhetünk a lehetõ leghamarabb
játszani, a szabályok interaktív formában történõ ismerte-
tése pedig kellõ motivációt is ad a játék megkezdéséhez.

Vannak szabályok, amik nem igazán tartoznak a játék
lényegéhez. Ezeket kifejezetten jó, ha nem mondjuk el a
játék elején, hanem csak amikor felmerülnek játék köz-
ben. Ráér az adott helyzetben megvitatni, és jobban is
érthetõ akkor.

Elõfordulhatnak a játék során olyan vitás helyzetek,
amirõl a szabályok nem rendelkeznek. Ha elõfordul, miért
nincs szabályozva? Egyrészt ezek ritkább esetek, másrészt
nem annyira lényegesek, harmadrészt remek pedagógiai
lehetõséget rejtenek. Vitás helyzetben a gyerekek felém
fordulva kérdezik, hogy „Most mi legyen?” Visszakérdezek:
„Ki vagyok én, a játékfõnök4? Mit mond a szabály? Nem mond
semmit? Akkor döntsünk róla, mi történjen ilyen esetben?”
Természetesen sokkal nagyobb játéktapasztalatunk van.
Meg is mondhatnánk, hogy szerintünk mi a jó, sokszor
meg is tesszük, tehetjük. Mintaként. A tapasztalatunk
nem szégyen. De tekintélybõl rendelkezni hiba. A játék
résztvevõjeként, a gyerekekkel egyenlõként véleményt
formálni, javaslatot tenni lehet. De hagyjuk, hadd döntse-
nek õk, hadd járják ki a maguk göröngyös útjaikat! A já-
ték lényegét kevéssé érintik ezek az esetek, hát hadd érez-
zék magukat kompetensnek, hadd kísérletezzenek! (Errõl
a szabályváltoztatások kapcsán még lesz szó.)

Tipikusan ilyen helyzet adódik a PUFF! játékban. A
szabályt is direkt így mondom: aki lassabban lõ; aki nem
guggol le (késõn guggol le), amikor rámutatnak; aki ak-
kor lõ, amikor nem kellene – az kiesik. Mindig legfeljebb
egy valaki esik ki. 

Igen ám, de képzeljük el a következõ helyzetet: akire
mutattak, az nem guggol le, az egyik mellette lévõ lassab-
ban lõ (vagy nem lõ),és a körbõl olyan is lõ, akinek nem is
kellett volna. (Persze ezek közül bármely kettõ is elég a
kérdéshez:) Ki essen ki? Melyik a legsúlyosabb rontás? A
magam részérõl kétféleképp közelítem a dolgot: vagy a
kerettörténet szerint, vagy a koncentrálás nehézsége sze-
rint. A kerettörténet szerint, ha valaki nem guggol le, ak-
kor õt lövik meg elsõként, ez a legsúlyosabb. Ha valaki ké-
sõn lõ, az a következõ. Ha valaki akkor lõ, amikor nem
kellene, az a legkisebb baj (a vadnyugaton szoktak csak
úgy lövöldözni…). De ha azt nézem, hogy mennyire ne-
héz koncentrálni, akkor leguggolni a legkönnyebb (hi-
szen rád mutattak), ezért ha valaki ebben hibázik, az a
legsúlyosabb. Aztán arra figyelni, hogy nem állok a legug-
goló mellett, még mindig könnyebb, mint hogy figyeljek

arra, hogy lõnöm is kell, és gyorsan is kell lõnöm. Tehát
minél könnyebb a dolgom, annál hamarabb ér a büntetés,
ha nem figyelek. Hogy ki esik ki, arról a közös megegye-
zést követõen mindig a játékvezetõ dönt. Lehetne az is,
hogy mindenki, aki hibázik, kiesik. De akkor hamarabb
véget érne egy kör, illetve nem lehetne egy jót vitázni.

Egyes játékokba rögtön bele lehet kezdeni, és játék
közben mondani a szabályokat (pl.: CSOMÓZÁS, KELJ
FEL JANCSI!, TÜRELEMJÁTÉK, BÖKÕ).

A legtöbb játékban részben vagy egészben ismertet-
jük a szabályokat. Egy-egy hosszabb szabály esetében
kénytelenek a gyerekek türelmüket, odafigyelésüket
próbára tenni.

Érdemes mindig próbajátékot játszani, hogy minden-
ki számára érthetõ legyen a játék. Sõt, egyes játékok ese-
tében ez elengedhetetlen, mert a szabály elmondása ön-
magában nem elegendõ, a próbajáték során lesz igazán
érthetõ a teljes játékmenet! (Pl.: SPEED, SZÓBRIDZS.)
Szavakkal elmondani sokkal bonyolultabb, mint mutat-
ni, kipróbálni. 

Biztos nem tértem ki mindenre. Ti hogyan szoktatok
játékot tanítani? Mit tartotok fontosnak? Osszátok meg
velünk a honlapon!

Melyik szabályt tanítsuk?
Gyakran szembesülünk azzal, hogy egy játékhoz több-

féle szabály is tartozik. Ezek úgynevezett játékváltozatok.
Mi alapján válasszunk köztük? Persze mindenki azt ré-
szesíti elõnyben, ahogyan õ tanulta, ez teljesen természe-
tes, hiszen az érzelmekhez kapcsolódó tudás mélyen be-
vésõdik. De nekünk, pedagógusoknak (meg)tanítanunk
is kell, és ha többféleképpen is lehet, akkor nekünk el
kell gondolkodnunk, hogy hogyan érdemes! (Munkánk
különbözõ területeire is érvényes ez a gondolat!)

Mitõl lesz jobb az egyik szabályváltozat a másiknál? Az
egész cikksorozatban tulajdonképpen errõl próbálunk
gondolkodni. Röviden: ami pedagógiai céljainknak leg-
inkább megfelel, miközben a szórakoztató jellegébõl nem
veszít. Más választ most nem tudok adni, inkább egy-két
példát írok.

Memóriajáték tekintetében én egyértelmûen a ME-
MÓRIAJÁTÉK, AHOGY ÉN SZERETEM mellett te-
szem le a voksomat. A honlapon a szabályismertetésnél
már leírtam, hogy miért. 

Szívfájdalmam, hogy az UNO egyre inkább csupán a
szórakoztatás és a partijátékok irányába mozdul el, holott
eredetileg nem túl bonyolult, de értelmes taktikai kártya-
játék volt. A SOLO5-ra ez még inkább jellemzõ. Az UNO
és a SOLO nem más, mint a MAKAÓ, csupán modern
köntösben. Ez még önmagában nem baj. Sajnos a
Wikipédián MAKAÓBÓL sem az a változat érhetõ el,
amit én tartok a legjobbnak a Kártyások könyve6 alapján.
A honlapon olvasható az általam kedvelt részletes sza-
bály. Amit kiemelnék, hogy ez a szabályváltozat a hagyo-
mányos kártyajátékok tradícióival összhangban van. Ezt
azért tartom fontosnak, mert az UNO/MAKAÓ egysze-
rû szabályaival kiváló bevezetõ a kártyajátékok megisme-
réséhez. Például ez a szabály megtartja az egyet dobok,
vagy egyet húzok szabályt. (Nincs egyszerre több lap lera-
kása, közbeszúrás, lapok cseréje stb.), illetve a kör végén
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van „számolás”. A kézben maradt lapokat felírják, mint
rossz pont. A játék végsõ nyertese, aki a körök végén a
legkevesebb felírt ponttal rendelkezik. Ez mindamellett,
hogy visszaidézi a kártyázással eltöltött esték hangulatát,
valóban számoltat is… Valamint a körvégi számolás egy
plusz, hasznos taktikai elemet visz a játékba! Nem mind-
egy, hogy piros 7-est, vagy piros 5-öst dobok, mert a pont-
jaimat meghatározza! (Melyik is az értékesebb? Hogyan is
lesz a negatív számoknál?) Az sem mindegy, hogy meddig
tartogatom a színkérõmet, mert lehet, hogy elõttem ki-
megy valaki, a színkérõ pedig sok pont, ha kézben marad.

A honlapon részletesen is kitérek arra, hogy az egyes
„modern” szabályváltozatokból melyiket, miért és hogyan
szoktam elfogadni, és mik ellen küzdök, ha engedik. Mert
vannak partikártyajátékok (SPEED, KENT-KUPÉ,
BONJOUR, MADAME; KANÁLKAPKODÓ), de
olyan, amiben számolni kell, taktikázni, türelmesnek len-
ni, és ráadásul ilyen egyszerû, az kevés. Kár lenne veszni
hagyni. Azt gondolom, hiba mindenbõl csak könnyed
szórakozást csinálni. A MAKAÓ/UNO ideális esetben
épp a határán mozog a szórakoztató és a kommersz kár-
tyajátékoknak, és ez adja izgalmát, különlegességét.

Mikor változtassunk
egy szabályon?

Próbaképpen
Az elõzõ cikkben beszéltünk a csalókról. „(A csaló) a

játékot tiszteli, csupán a kereteivel nem elégedett. Szeretné a
szabályokat megváltoztatni, megkerülni.”

Biztos találkoztatok már olyan gyerekkel, aki játék
közben elkezdi módosítani a szabályokat, hogy elõnyre
tegyen szert. Kicsit más, mint a csaló, mert csalni nem
szeretne, a szabályokat tiszteli, ezért elõre kialakítaná a
kereteket, amiken belül nem lesz szüksége csalásra. Fur-
fangos, nem? Nevezzük õt ügyeskedõnek. Elõször is lás-
suk meg ennek az értékeit. Gondolkodik a játékon, érti
annak mûködését, és kitalálta, hogyan lehetne számára
kedvezõen alakítani, kreatív módosítási javaslata van.
De a csalóban és az ügyeskedõben a játék tiszteletén túl
az a közös, hogy nem veszik figyelembe a többieket, ne-
vezetesen, hogy õk is szeretnének nyerni. A jó játék sza-
bályai mindenki számára egyenlõ esélyeket biztosítanak
erre. A csaló és az ügyeskedõ önzõ módon viselkedik.
Nincs más dolgunk, mint az önzetlenségüket fejleszteni. 

Egyáltalán nem baj, hogy szeretnének a játékszabá-
lyokon változtatni! Szabad! De nem egyoldalúan, vagy
nem egy megkezdett játékban! Ha mi, tanítók a játék ré-
szesei vagyunk, akkor rögtön látjuk a javaslat elhangzása
után, hogy az adott javaslatnak milyen következményei
vannak a játékra nézve. Lehet, hogy a szabály változtatá-
sa kicsi és/vagy pillanatnyi elõnyt biztosít az ügyeskedõ-
nek. Ilyenkor szabad utat engedhetünk a javaslatnak, ÉS
szavazásra bocsáthatjuk a többi játékos beleegyezését
kérve, azzal a kikötéssel, hogy ez nem egy egyszeri eset,
hanem innentõl akkor mindenkire ugyanúgy vonatkozik
a teljes játékidõre. (Túl gyakori szabálymódosítgatástól
nem kell tartanunk, mert vagy az ügyeskedõ látja, hogy
így nem jut elõbbre, vagy a többiek elégelik meg tevé-
kenységét, és rendre intik.)

De az is elképzelhetõ, hogy a szabálymódosítási javas-
lata olyan méretû, hogy az egész játékot eldöntheti. Nem
kell leleplezni a tervét, mert azzal megalázhatnánk. Elég,
ha annyival intézzük el, hogy „érdekes javaslat, de mivel
nem így kezdtük a játékot, most már ne módosítsunk a szabá-
lyon, hanem majd a következõ körben, ha szeretnénk, akkor
eszerint játszunk”.

Mindkét esetben nyerünk: egyrészt megõrizzük
ügyeskedõnk kreatív kezdeményezõkészségét, másrészt
valóban érdemes kipróbálni bizonyos szabálymódosítá-
sokat. Honnan tudnák a gyerekek, hogy egy-egy szabály-
nak mi az értelme, vagy milyen következményekkel jár
annak megváltoztatása? Mi felnõtt fejjel átlátjuk, el is
mondhatnánk (bizonyos esetekben el is mondhatjuk),
de nem értékesebb, ha saját bõrükön tapasztalják? Mi
veszítenivalónk van? Ezek olyan esetek, amikor hagy-
hatjuk õket a falnak menni. Így teljesértékûséget és sza-
badságot tapasztalnak.

Sokszor csak kíváncsiságképpen vezetünk be, alakí-
tunk át szabályokat. Például a MAKAÓ/UNO erre na-
gyon alkalmas lehet. Felmerülhet a gyerekekben, hogy
adjunk többféle kártyának különleges akciót. Ezt csinál-
ták a játékcégek is. De érthetõ a különbség aközött, ha
egy cég adja a szabályokat, vagy a gyerekek kísérletezik
ki? Egyik tanítványom a ROBBANTÓS SAKKot al-
kotta meg. Sok másféle sakkot is kitaláltak az osztályban,
de azok vagy nem voltak olyan érdekesek, vagy nem mû-
ködtek igazán. De a robbantós szerintem különleges.

Ezeknek a kísérletezgetéseknek jó, ha teret engedünk.
És bízhatjuk az „evolúcióra”, hogy elvégezze a természe-
tes szelekciót.

Sokan vagyunk, vagy épp kevesen
Gyerekek részérõl gyakori panasz, hogy „Nem engedik,

hogy játsszak!” „Megkérdezted, hogy miért?” „Nem.” „Kér-
dezzük meg!”

Minket most az a válasz érdekel, hogy: „Pont elegen va-
gyunk, nem állhatsz be.” És ez sokszor igaz is. De sokszor
nem. Illetve úgy nem, hogy ha akarjuk, akkor tudunk a sza-
bályokon úgy változtatni, hogy többen játszhassunk! Min-
dig meg is jegyzem: ha szeretnétek bevenni, akkor biztos,
hogy valamit ki lehet találni! (Persze javaslatot is tehetek.)

Még olyan tipikusan kétszemélyes játékoknál, mint a
SAKK, kitalálták a NÉGYES SAKKOT, vagy a ked-
vencemet, a HADISAKKOT. Az AMÕBÁT is lehet 3-
an, 4-en játszani.

De gondolhatunk a népszerû PINGPONG-ra. Van
belõle 2-es, 3-as, 4-es változat, és ott van a forgó, ami
szinte korlátlan számú játékossal játszható.

Minél népszerûbb egy játék, annál inkább foglalkoz-
nak az emberek azzal, hogy mindenféle helyzetben lehes-
sen játszani. Igazából csak szándék, meg egy kis kreativi-
tás kérdése. Ezt próbálom a gyerekekkel is megértetni.
Olyan nincs, hogy: Jaj, de örülnénk neki, ha játszhatnál,
de hát a szabályok… pont így vagyunk párosan… Ha va-
lóban szeretnénk, hogy játssz, akkor megoldjuk (végsõ
esetben cserékkel, vagy úgy, hogy mást játszunk). Ha pe-
dig nem akarjuk, hogy valaki játsszon, akkor azt mond-
juk meg neki. Ne úgy, hogy „csak”. Tegyük is mellé, hogy
miért! (Sokszor csalsz, durván játszol, béna vagy…) Meg
szoktam várni az indoklást, hogy utána azzal, akit nem
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vesznek be, meg tudjam beszélni. Erõszakkal, tanári ha-
talmammal nem szoktam bevetetni senkit, de azért így,
szép lassan lehet formálni a játszóközösségen.

Ennek ellenkezõje is érdekes, ha van egy jó játék, de
kevesen vagyunk, akkor hogyan módosítsuk a szabályo-
kat, hogy mégis tudjunk játszani?

A népszerû ARANYÁSÓKAT kifejezetten csak so-
kan érdemes játszani, mert a lényeg, hogy nem lehet tud-
ni, hogy ki kicsoda (két embernél ez ugye nem nagy kér-
dés). Mégis elkészítették a 2 személyes változatát is, mert
van, amikor kettesben maradnak emberek, és Arany-
ásózni szeretnének.

A VÁRMÉTA legalább 10 fõtõl indul, inkább 20-szal
érdekes. Baráti körben csak 6-an voltunk. És métázni sze-
rettünk volna. A szabálymódosításunk annyi volt, hogy
két csapat helyett mindenki mindenki ellen volt. Az ütõn
kívül mindenki elkapó volt. Ahány várat futott az ütõ,
annyi pontot kapott, ha nem ért be várba, nullát. Utána
csere, másik ütõ ellen volt mindenki. (Mivel gyakorlottak
voltunk, de kevesen, hogy ne kelljen annyit futni, min-
denkinek az ügyetlenebbik kezével kellett ütnie.)

De említhetjük a FOCIT is, aminél ott az EGYÉRIN-
TÕS változat, amit 4-en is lehet játszani.

Nincs lehetetlen!

Nehezítésként vagy könnyítésként 
Van, hogy egy játék túl nehéznek, vagy túl könnyûnek

bizonyul. Hát változtassunk rajta! Sok játékkészítõ ja-
vaslatokat is tesz azért, hogy a játék optimális nehézségû
legyen, és így maximális élményt nyújtson. 

Nehézségi szintek csökkentésére és növelésére egy-
aránt javaslatokat tesz a HANABI, a PESTI SRÁCOK,
vagy a szeptemberi számban Farkas Csilla a SKIP-BO is-
mertetésekor.7

Ha van egy játék, amit nagyon szeretnek a gyerekek, de
már kinõnek belõle, akkor mi magunk is kicsit módosít-
hatunk rajta, hogy továbbra is játszható, izgalmas legyen.

A SZOLGÁS játékot nehezíthetjük, ha olyan nevek is
szerepelnek felolvasáskor a listán, ami nem tartozik sen-
kihez, vagy úgy, hogy jelzõs nevek vannak (pl.: sárga ma-
jom). Esetleg úgy, hogy a jelzõket és a neveket is ki kell
találni. (Értsd: mindenki bediktálja a jelzõsnevét: sárga
majom, kék katica stb. De a játékvezetõ a jelzõket és a fõ-
neveket külön-külön olvassa fel! A kérdezõ ilyet kérdez-
het: Te vagy a sárga katica? Így a játékos válasza lehet az,
hogy „igen, sárga vagyok, de nem katica”, vagy „katica
vagyok, de nem sárga”, vagy „nem, nem én vagyok a sár-
ga katica”. További nehezítés, ha csak annyit kell mon-
dania, hogy az egyiket eltaláltad, de nem mondja meg,
hogy melyik a jó. Így már felnõtteknek is biztosan kihí-
vással teli szórakozássá válik…)

Mindenféle szabálymódosítás felvet egy érdekes kér-
dést: mi minõsül csak játékváltozatnak, és mettõl beszél-
hetünk új játékról, ami az „eredeti” játék rokonává növi
ki magát? Erre a kérdésre még visszatérünk majd, amikor
a tervezés során játékcsaládokat vizsgálunk, de azt hi-
szem, választ nem fogunk rá találni. Hogy miért? Gon-
doljunk a cikk elején említett hasonlatra. A játékok or-
ganizmusok. És miként az evolúció sem lépcsõzetes, ha-
nem inkább folyamatos, elmosódó átmenetekkel, úgy a
játékoknál sem mindig lehet tiszta határokat húzni.

Más, új világok
A játék (még mindig definíció nélkül) szabadság. Lé-

tezik-e abszolút szabadság? Én azt vallom, hogy keretek
nélkül nincs szabadság, legfeljebb szabadosság, ami nem
veszi figyelembe a megkötöttségeket/kötelezettségeket.
Az igazán szabad ember pontosan ismeri a korlátokat,
amik között él a szabadságával. Ezek a határok biztosít-
ják is õt arról, hogy szabadságát jól használja. Ezért van a
gyerekeknek is szükségük szabályokra. (Ahogy nõnek
persze, egyre tágabb a „mozgásterük”.) A játékokban ki-
válóan megtanulhatják a határok keresését, és a keretek
közti szabadságot. A játékszabályok tiszteletben tartásá-
val mindent szabad. 

Bolyai János örömét így fejezte ki: „A semmibõl egy új,
más világot teremtettem.” Én ezt csonkán idéztem, mert
nem tudom, hogy emberként képesek vagyunk-e a sem-
mibõl újat teremteni, hogy pontosan hogyan születnek a
zsenik zseniális gondolatai. Ennek eldöntése lehet, hogy
filozófiai kérdés. Nem értek hozzá. Mindenesetre telje-
sen érthetõ és elvitathatatlan Bolyai forradalmi áttörése,
amivel sikerült egy több mint kétezer éves (!) problémát
megoldania (melybe sokaknak, többek közt édesapjának
is beletört a bicskája), és ezzel új alapokra helyezte a geo-
metriát, térszemléletünket. Joggal lehetett határtalanul
büszke munkájára.

Minden játék egy külön világ, amibe belépünk, átlé-
nyegülünk benne, felfedezzük. Minden játék kicsit kisza-
kít minket a valóságból, miközben nagyon is valóságos
marad. A csonka idézet így igaz minden játék szabályá-
nak módosításakor. Más, új világ jön létre. Márpedig cso-
dás érzés jól mûködõ világokat létrehozni. Nekünk is és
a gyerekeknek is. Ezért merjünk hozzányúlni a játéksza-
bályokhoz, merjük azt a saját elképzeléseink, céljaink
szerint formálni, és ugyanezt engedjük meg a gyerekek-
nek is! Játszva kipróbálhatjuk, hogy az egyes világok sza-
bályai hogyan mûködnek. Így felnõve felelõsen tudnak
majd gondolkodni arról is, hogy a valódi világnak milyen
szabályok közt érdemes mûködnie, hogy mindenki élvez-
ze az élet játékát.

A szabályok vannak a játékért, nem a játék a szabályo-
kért…

Jegyzetek
1 http://tablajatekos.hu/barangolo Aki még nem barangolt
rajta, az most hátha megteszi… megéri.

2 A hasonlat nem tudom, mennyire állja meg a helyét, (nem is szeret-
ném folytatni, kifejteni) de remélem, a lényeg megragadható belõle,
és hátteret ad a cikk további részének.

3 www.kaleidoszkop84.webnode.hu 
4 Nem szeretem, ha van játékfõnök. A játékvezetõ, az más. Ha vala-
kinek ötlete van, az más. És vannak a szabályok. Mi kell még? A töb-
bit meg lehet beszélni. Fõnökösködõkre nincs szükség.

5 A SOLO szabályai nincsenek fent a honlapon.
6 Dr. Berend Mihály (szerk.): Kártyások könyve, Sport, Budapest,
1984. – Annyi olcsó, és ezért kissé igénytelen kártyajáték-gyûjte-
ményt lehet kapni. Szerintem ez az alfa és a mérce. Jobb könyvet a
témában nehéz találni.

7 Farkasházi Csilla (2018.): Órakezdõ ötletek matematikából (17.),
Tanító, LVI. évfolyam 7. szám, 26–28. A játék szabályáról részlete-
sen ír cikkében.

MM_Kaleidoszkop_nov.qxd  2018.10.30.  13:37  Page 25



26

Manapság gyakran foglalkozunk szülõi és pedagógus kö-
rökben azzal, hogy a gyerekek okoseszköz-használata
mennyire elfogadható, megengedhetõ JÁTÉK vagy TA-
NULÁS során; hogyan és milyen formában hasznos a
számukra, és emellett hogy lehet megvédeni õket káros
hatásaiktól és utóhatásaiktól. Tíz napon belül két olyan
elõadáson is voltam, melyek mélyen érintették a témát,
írásom elsõ felében ezekrõl szeretnék adni egy kis össze-
foglalót, majd folytatom a múlt havi cikkben elkezdett
rövid órakezdõ dobókockás játékok sorát. 

A Kutatók Éjszakájának prog-
ramsorozata keretében Pál Ferenc
(közismert nevén Pálferi, római
katolikus pap, mentálhigiénés
szakember) a Budapesti Corvinus
Egyetemen Az eszközök és az embe-
rek okossága címû elõadásán kifej-
tette, hogy amikor egy gyermek-
nek szüksége van a szüleire, és õk
ott is vannak a számára, akkor
megfigyelhetjük a bizalom és a kö-

tõdés erõsségének növekedését, a törõdés érzését, a mo-
tiváltságot; míg ha az elérhetõ személy helyett egy tár-
gyat kap a gyermek, sérül a kötõdés, és helyette függõség
alakulhat ki. A gyermek arra a következtetésre juthat,
hogy az emberek bizonytalanok, a tárgyak viszont bizto-
sak. Az okoseszközök pedig még az egyszerû tárgyaknál is
rosszabbak, a kialakulatlan idegrendszerre való hatásuk
az élvezetközpontra: dopamin/kielégülés után nem meg-
nyugvás, hanem újra vágy jön létre, az eszköz eltávolítá-
sa után pedig sóvárgás keletkezik, majd a továbbiakban
izoláltság; képernyõ-, illetve eszközfüggés, melyet szinte
lehetetlen gyógyítani, mint ahogy az alkoholbetegek sem
tudnak teljesen meggyógyulni, csak megtanulnak nem
inni. Okos ember korlátozza a gyermeke okoseszköz-
használatát, de ami még fontosabb, minél késõbb engedi
gyermekét az eszközök közelébe, és inkább sokat foglal-
kozik vele személyesen, sokat játszanak, sok közös él-

ményt szereznek együtt, hogy a példamutatásról ne is be-
széljünk! 

Dr. Gyarmathy Éva (klinikai és neveléslélektani szak-
pszichológus, magyar lélektani szakíró, az MTA TTK
Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet tudo-
mányos fõmunkatársa, az ELTE PPK, az Óbudai Egye-
tem és a Szegedi Egyetem oktatója, a magyarországi Disz-
lexia Központ megalapítója) Valóságok találkozása címû
elõadását az évente megrendezésre kerülõ, élménypeda-
gógiához kapcsolódó Élményesszencia konferencia záró-
akkordjaként hallhattam. Besnyi Szabolcs és Nagy Gá-
bor Mápó idén is nagyon kitett magáért, rendkívül szín-
vonalas rendezvényt szerveztek. A tizenhárom változa-
tos témájú mûhelymunka között mindenki megtalálhat-
ta a számára legérdekesebbnek ígérkezõ foglalkozásokat.
Rengeteg – elmélettel is megtámogatott – gyakorlati ta-
náccsal, ötlettel és kipróbált játékkal a tarsolyunkban
folytathatjuk pedagógusi munkánkat. Gyarmathy Évát
elõadásain és továbbképzésein kívül onnan is ismerem,
hogy szakvizsgás képzésem befejezésekor mentálhigiéné
témájában szakdolgozati konzulensem volt. Elõadásá-
ban most a digitális és élménypedagógiára fókuszált. 

„Alkossa meg a gyermek a tudást, ne készen kapja! A kész tudás szükségtelenné teszi, hogy
végigjárja és megtanulja a tudás megszerzésének útját. Minél többféle utat járhat végig a
gyermek, annál valószínûbb, hogy megtalálja, milyen területen, hogyan tud a leghatéko-
nyabb lenni.” Gyarmathy Éva

F A R K A S H Á Z I  C S I L L A

(19.)
J Á T É K
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A
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K
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A fizikai túlélés mellett a magasabb rendû túléléshez
szükségünk van társas megerõsítésre, sikerre (jutalomra,
izgalomra), érdekességre, aktivitásra, játékra, újdonság-
ra. Aki ezeket nem kapja meg a saját közvetlen környe-
zetében, családjában, iskolájában, infokom eszközökhöz
vagy a közösségi médiához fordulhat, melyek dopamin-
fröccsként hatnak. Nehéz kijönni az állapotból és magá-
ból a virtuális valóságból (az eszköztõl boldog 6 eszköz-
függés). Az inger viszont magában még nem jelent él-
ményt! Attól válik azzá, ha tudatosítjuk. Inger ……élmény!
Az élmény szó számos definíciója közül az egyik legtalá-
lóbb: tudatossá vált esemény, szemléletes tapasztalás,
amely az elme közvetlen gondolkodását és ítéletalkotá-
sát segíti. 

A játékosítás során szimbólumokkal és a játék bizton-
ságában tanulunk (azonnali visszajelzés; lehet hibázni,
javítani; nincs büntetés, csak következmény; lehet újra
próbálkozni; késztetés a még jobb teljesítményre). Az él-
mény többdimenziós, kérdés, hogy melyik valóságban je-
lenik meg. A valóságok összetûzésbe kerülnek, a techni-
kákat sem mindegy, hogyan használjuk, a digitális való-
sággal nem igazán szembesülünk. Végtelen a bizonyta-
lanság, minden változik, és a változás sem állandó már,
exponenciálisan változik a változás sebessége! A XXI.
században nem száz évnyi, hanem húszezer évnyi fejlõ-
dést fogunk megtapasztalni. Manapság tizenötezerszer
több információt kell életünk során feldolgoznunk, mint
a korábbi években, tele lett a világ ingerekkel körülöt-
tünk, ez túlterheli az embert. Gyakran nem az élmény,
hanem a bizonytalanság dominál, a feldolgozatlan inge-
rek kapcsán nem alakul ki tudatosítás. 

Amint azt tudjuk, a gyermekek természetes tanulása a
játékokban zajlik, a siker miatt aktivitásra ösztönzi õket.
(A játékban még a kudarcot is játékként éljük meg.) Pró-
báld ki magad! Ismerd meg a környezetedet! Több leszel,
tanulhatsz! Játsszunk tehát a gyerekekkel, de feltétlen
gondoskodjunk róla, hogy legyen idõnk a játékban szer-
zett élmények és tapasztalatok feldolgozására!

Kincskeresõ játék
Egy angol honlapon, a Bookish Ways in Math and

Science blogon találtam néhány egyszerû, de nagyszerû
játékot, ezeket akár már a kis elsõsökkel is kipróbálhat-
juk, és a nagyobbak részére is kitalálhatunk hozzá válto-
zatos szabályokat. A játéktáblát mi magunk is elkészít-
hetjük a gyerekekkel együtt, az osztály érdeklõdési köré-

hez igazodva. Íme az eredeti játékszabály: ha a két kocká-
val kidobott számok összege hétnél kevesebb, akkor az
egyes számú játékos lép elõre egyet; ha hétnél nagyobb,
akkor a kettes, ha épp hét az eredmény, egyet lépünk
visszafelé. A térképes mezõre érkezõ játékos újra dob-
hat! Az nyer, aki elõbb odaér a kincsesládához. 

http://bookishways.blogspot.com

A játéktáblán játszható legegyszerûbb játékváltozat
egy lépegetõs játék, ahol a játékosok felváltva dobnak
egy dobókockával, és mindenki annyit léphet a saját bá-
bujával, amennyit a kocka mutat. A cél változatlanul a
kincshez való eljutás. Sok gyerek számára fontos lehet,
hogy a kincskeresés során egyáltalán nem zavarják egy-
más útját, nincs leütés, sem startvonalra visszaküldés.
Ha szeretnénk, feltüntethetjük a mezõk sorszámát, lehet
olyan formában játszani, hogy akkor léphet a bábujával a
játékos, ha helyesen mondja meg, hogy a dobás alapján
melyik sorszámú mezõre érkezik majd. Hasznos memó-
riafejlesztõ, ha színes oldalú dobókockával játszunk, és a
színekhez rendelünk egy-egy számot. Amennyiben ele-
inte még csak az 1; 2; 3, esetleg a 2; 4; 6 vagy más számo-
kat szeretnénk használni, készíthetünk csupán három
színnel dekorált kockát, a színek/számok duplázásával.
Osztályunk megismerkedett a Sakkpalota programmal,
ahol meghatározott értékek és színek tartoznak az adott
sakkfigurákhoz. Mikor még csak tanuljuk a hozzárende-
léseket, nyugodtan szerepelhet együtt a figura-szín-szám,
ha sokszor látjuk együtt, könnyen rögzül ez a hármas.
Közülük eleinte egy-egy kód elhagyható, majd végül csak
a figura vagy csak a szín marad. Differenciáláshoz kiváló!
Megjegyzés: a király éri a legtöbbet, majdhogynem vég-
telen, ahogy a játékban való fontossága is; neki olyan ér-
tékeket adhatunk a játékok során, amit a helyzet megkí-
ván, de törekedjünk rá, hogy a sakkhoz hûek legyünk, és
maradjon meg a legértékesebbnek! (A huszár és a futó a
sakkban betöltött szerepe alapján valóban egyaránt hár-
mat ér, nem elírás.)
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Variálhatunk a játékon a kockák további preparálásá-
val: a pöttyöket számokra cserélhetjük (szám-
jegy/számképfelismerés), vagy az oldalakon korosztálytól
függõen pl. egyszerû mûveletek is szerepelhetnek 5–4;
8:4; 10–7; 2•2; 2+3; 12/2. Természetesen nagyobb ered-
mények, lépések esetén nagyobb, több mezõbõl álló já-
téktáblára lesz szükségünk! A néhol felbukkanó titkos
térképek jelezhetik azt, hogy saját készítésû szerencse-
pakliból húzzunk fel és oldjunk meg egy-egy feladatkár-
tyát vagy logikai rejtvényt, hogy a jutalomlépésekkel még
közelebb juthassunk a kincshez. Sûrûbben is elhelyez-
hetjük a térképes mezõket a változatos játékmenet érde-
kében, lehet csapatban is játszani mindenki számára jól
látható óriás táblán, nagy szivacs dobókockával. Nagy
öröm, ha a diákok által készített saját feladvány kerül ki-
húzásra. Energetizáló céllal bevonhatjuk a mozgást is,
például: Ugorj annyit, amennyi lába két póknak és
egy cicának van! Ha két kockával dobunk egyszerre és a
pöttyök összeadódnak, játék közben megfigyelhetjük,
hogy melyik lépés a leggyakoribb (valószínûségi tapasz-
talatszerzés). A kockákon látható értékek különbsége is
adhatja a lépések számát. Variálhatunk azzal, hogy ha a
különbség páros, akkor annak a felével lehet lépni, a já-
tékosok megegyezhetnek egymással, hogy mi alapján jut-
tatják elõre a figurájukat.

Számhorgász játék

http://bookishways.blogspot.com/2012/
03/monday-math-freebies-fishing-for.html 

Szintén sok lehetõséget rejtõ játék! Kellékek a játék-
táblán kívül: két dobókocka és játékosonként 12-12 bá-
bu/korong. Az a cél, hogy minden egyes számot elfoglal-
junk a kidobott számokkal végzett összeadás vagy kivonás
segítségével. Az a gyõztes, akinek ez elõször sikerül.
Ügyesen kell taktikázni, hogy mikor melyik mezõt foglal-
juk le.

Variációk a számozással kapcsolatban: negyedik osz-
tályban, amikor már a negatív számokkal is megismerke-
dünk, gyakorolhatunk olyan táblán, ahol mínusz öttõl
plusz tizenkettõig jelöljük meg a mezõket. A gyerekek
számolják ki, hogy milyen számok jöhetnek szóba! Táb-
lázatban is összefoglalhatjuk a lehetõségeket. Olyan szé-
pen látszik, hogy mely összegek és különbségek a leggyako-
ribbak és mit tudunk aránylag nehezen kidobni! 

Ha lamináljuk az üresen hagyott mezõkkel megrajzolt
vagy kinyomtatott táblákat, tetszõlegesen változtathat-
juk a számkört: alkoholos filctollal felírjuk, majd legkö-
zelebb letöröljük, és más módon töltjük ki a mezõket. A
játékosok maguk is eldönthetik, hogy a mûveletektõl és
a dobókockák számától függõen mely számokat szeret-
nék játékba hozni. Mérlegelnek, hogy például szorzás és
két kocka esetén melyek a leggyakoribb szorzatok. Itt
már alaposabban kell tanulmányozni a táblázatot, nem
látszik egybõl a megoldás. Az azonos szorzatokat azonos
színnel besatírozva sokan észreveszik a szimmetriát. 

gyalog zöld 1
huszár narancssárga 3
futó lila 3

bástya sárga 5
vezér piros 9
király kék 4
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Szerepelhet a lapon a szám feltüntetése helyett egy-
egy összetettebb mûvelet is, pl. (2+6)•3; 2+6•3 (mû-
veleti sorrend); vagy akár nyitott mondatok, pl.
28–=22; --•6=24. Differenciálásként használha-
tunk a szokásosnál több oldalú speciális játékkockát. Rab-
lóváltozat: ha egy játékos nem tud helyet foglalni a saját
térfelén, felveheti a játékostársa korábban letett bábuját.
Ebben az esetben áttetszõ dekorkavicsot vagy szintén át-
tetszõ kis színes mûanyag korongokat használjunk, hogy
helyfoglalás után is látszódjon a letakart szám! Ha stílu-
sosabbak szeretnénk lenni, a téglalapok helyére kis ha-
lacskákat rajzolunk, sõt, hogy tovább fokozzuk a hatást,
valódi pecázást is rendezhetünk. Tanítványaimmal ját-
szottunk már úgy, hogy adott számmal és fém gemka-
poccsal ellátott laminált papírhalacskákat kellett ügye-
sen kifogni a mesebeli tóból (egy mélyebb tálca), saját
készítésû pecabotokkal (hurkapálcára rögzített, fonalról
függeszkedõ kis mágnesdarabokkal). Nem is olyan egy-
szerû feladat! Mindannyian nagyon élveztük, még a szur-
kolók is! 

A most ismertetett játékokra igaz, hogy nemcsak a sa-
ját lépéseiknél figyelnek a gyerekek a helyes számolásra,

hanem magától értetõdõen a társaiknál is ellenõrzik az
eredményt, hogy mindenki a szabálynak/eredménynek
megfelelõen haladjon. Tulajdonképpen a játék közben
folyamatosan számolnak, észrevétlenül gyakorolnak,
közben ügyesen kommunikálnak, remekül érzik magu-
kat matematikaórán, és ez jóóó! 

A képek forrása
1. https://fr.depositphotos.com/13984411/stock-illustration-car-

toon-baby-girl-cell-phone.html
2. https://www.pikview.com/networkgal/QVFCT01ia2sxNlR3VG

NIUHFOQlJJMDlTV2VPdUlDSmRFUXQzT1FnTGo1OXpwS
EJnVTdtX0UyUG1TeG9qY000MGp0ZFdPT185Q1pJc2xzaWZ
LSGRSMEdZbA==

3. http://www.supercoloring.com/coloring-pages/a-little-boy-is-
playing-on-the-computer

4. http://www.norad4u.com/cellphone-junkies-wireless-addiction?
tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPri
ntDialog=1

5. http://womenslifestyle.com/the-right-age-to-gift-children-mo-
bile-phones/

Oszoli-Pap Márta

Egy mesés éjszaka 
Mátyás király udvarában

Bajvívás, lovagi torna a tornateremben, bátorságpróba
az iskola sötét folyosóin, a mesékhez kapcsolódva tréfás
fejtörõk, udvari bolond és lovag készítése, könyvtári
foglalkozás a Corvinákról, iniciálérajzolás, reneszánsz
zene és tánc, lakoma, az osztályteremben alvás. Így ün-
nepelte meg a népmese napját idén iskolánk két har-
madikos osztálya a Mátyás király-emlékévhez kapcso-
lódva.

Idõutazás
Olvasókönyvünkben (Mozaik Kiadó, 3. osztály) az

Idõutazás címû fejezetben szerepelnek a Mátyás király-
hoz kapcsolódó olvasmányok. Megtudhatják belõle a
gyerekek, hogyan zajlott a királyválasztás, milyen lovag

volt Kinizsi, hol voltak láthatóak az iniciálék, hogy né-
zett ki a királyi palota, milyen udvari szokások voltak. A
Mátyás királyról szóló mesékbõl pedig – többek között –
megismerhetik „Mátyást, az igazságost”.

Ezeket az olvasmányokat szintetizálva, ezekre építve
állítottuk össze az estét, ahol forgószínpad-szerûen kö-
vették egymást a csapatok az állomásokon.

Elõkészületek
Az estére készülõdve felkerestük az olvasókönyvben a

fent említett Mátyás – történeteket, olvasmányokat. A
gyerekek megnézték a képeket, meghallgatták a mesé-
ket. Rajzórán megrajzolták az állomásokat jelölõ helyszí-
neket. 

! ! !
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Könyvtár: corvinák, Tornaterem: lovagi torna, bajvívás
iniciálé

Énekterem: reneszánsz zene Mátyás király és az öregember

Az állomások tervezésénél figyelembe vettük, hogy
hány kollégára számíthatunk az estén. A két osztályfõ-
nök (Nürnberger Judit, Oszoli-Pap Márta) és a napközis
tanítók (Mátrainé Mérõ Zsuzsanna, Pajor Judit) mellett
iskolánk könyvtárosát (Pammerné Fehérvizi Márta) is
könnyen megnyertük az ügynek. Szerencsés helyzetben
voltunk, mert két könyvtárszakos hallgató is segítette a
munkánkat. 

Elkészítettük a csapatok idõbeosztását is, melyet a csa-
patkapitányok kézhez kaptak az induláskor. Ez segítette
a gyerekeket, hogy kísérõ nélkül is idõben eljussanak a
helyszínekre. Az 5-6 fõs csapatok elõzetesen csapatnevet
választottak maguknak. Például A fekete sereg lovagjai,
Fekete hollók stb.

Menetlevelek
Mivel ez a program csütörtök este kezdõdött, az az-

nap délutáni napközi után kértük a szülõket, hogy vi-
gyék haza gyermeküket, majd megvacsoráztatva, ott-
honi tisztálkodás után, immár matraccal és hálózsák-
kal, alvósbatyuval felszerelkezve érkezzenek vissza az
iskolába.

Nagy izgalommal várták a gyerekek nemcsak a mesés
programot, hanem az iskolában alvást is. A szervezésnél
ez is egyik szempont volt, hogy szoktassuk a gyerekeket a
máshol alváshoz, mert így biztonságos, ismert környezet-
ben próbálhatják ki, milyen szülõk nélkül aludni. Sokak-
nak ez volt az elsõ ilyen jellegû, otthontól való elsza-
kadás. Késõbb, az osztálykirándulásokon ez segítheti
õket a honvágy leküzdésében, nekünk, pedagógusoknak
is könnyebb dolgunk lesz majd.

Megérkeztek a gyerekek, elrendeztük az „alvósterem-
ben” a matracokat, összeálltak a csapatok, megkapták a
gyerekek a menetlevelet: indulhatott a mesejárás.

Mátyás könyvtára – iniciálék1

A könyvtárban a kornak megfelelõ hangulat várta a
gyerekeket: a tárlókon mécsesek világítottak és díszes fe-
delû, régi könyveket csodálhattak meg az érdeklõdök2.
Híres Corvinákkal ismerkedhettek, puzzle-t rakhattak
ki korabeli könyvlapok másolatából, iniciálékat rajzol-
tak, illetve egy életképet is megjelenítettek a hallottak
alapján. 

Oklevél

Iniciálék Puzzle

Lovagi torna – bajvívás
A tornaterem a királyi várnak3 megfelelõen volt

berendezve4. Volt ferdepad, mely a várhoz vezetõ hidat
jelképezte, a tornaszekrények a vár bástyáit, melyekre
kötél segítségével tudtak átlendülni a csapattagok. A
nagy szivacs volt a süppedõ, ingoványos mocsár, melyen
át kellett kelni, váralagúton átkúszni, létrán felmászni a
várfalra, hídon-padon átmenve, sok-sok akadályt le-
küzdve eljutottak a palotába. Ott aztán meg kellett vív-
ni az õrökkel is. 

Akadálypálya – lovagi torna – bajvívás

Miközben az egyik csapat az akadálypályát járta vé-
gig, addig a másik csapat az öltözõben színezte a papír-
ból elõzetesen kivágott lovagot5. A Mozabook 3D-s ani-
mációi között található a lovagok öltözékét, fegyvereit
bemutató ismertetõ. Ezeket elõzetesen megnézték a
gyerekek.
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Kinizsi lovag készítése, színezése

Mátyás bolondja6

A következõ állomáson tréfás fejtörõket oldottak meg
a gyerekek. Eljátszották a történetet. Fejlõdött a képi
gondolkodásuk, szókincsük a feladványok által. Közben
elkészítették az udvari bolond mozgatható papírfiguráját
is7.

Udvari bolond készítése

Mátyás király 
és az öregember8

A mesében szereplõ találós kérdés „Hány még a har-
minckettõ?” ihlette az állomás feladatát9. Ezen az állo-
máson matematikai rejtvényeket kellett megoldaniuk a
gyerekeknek. Számpiramisokat egészítettek ki, valamint
mûveleti jeleket írtak be úgy, hogy 32 legyen az ered-
mény. A jó megoldásokért garasokat kaptak.

Hány még a 32?

Reneszánsz zene 
– bátorságpróba

Ezen az állomáson10 egyszerre több feladat, próbatétel
is zajlott. Miközben a Mátyás-mesék11 fõcímdalát12 hall-
gatták, énekelték a gyerekek, a választott ritmushangsze-
rekkel kísérték a dalt13. A digitális tábla segítségével köny-
nyen tudták követni a szöveget. Fejlõdött a ritmusérzé-
kük, a hangszínhallásuk. A dalt hallgatva próbálták be-
azonosítani a hallott hangszereket. Ezt követõen a rene-
szánsz kori hangszereket bemutató kártyákat párosítot-
ták a hangszerek neveivel. Amelyik csapatnál több idõnk
volt, ott még a hangszercsaládokat (húros, pengetõs,
ütõs) is tudták csoportosítani a gyerekek.

Mátyás-mesék fõcímdala ritmushangszerekkel

Hangszerek és megnevezésük

Az éneklés közben az arra vállalkozó csapattagok bá-
torságpróbán vehettek részt. Az alagsori folyosókon kis
vödörben elrejtett építõkockából kellett egy-egy darabot
elhozni a megadott térkép alapján. Két helyszínen is el-
rejtettünk építõkockákat, a másik hely még eldugottabb
részén volt a folyosónak. Természetesen sötét volt az oda
vezetõ úton, csak a zseblámpa fénye világított. Attól füg-
gõen, ki mennyire volt bátor, hozhatott sárga vagy zöld
(könnyebb fokozat) és kék vagy piros kockákat (nehe-
zebb fokozat). A csapatból egyszerre mindig egy gyermek
ment ki zseblámpával, s amikor lejárt a csapat ideje, ak-
kor a megszerzett kockákból kellett várat építeniük a
csapattagoknak. Nagyon élvezték a gyerekek ezt a fel-
adatot. Voltak, aki nem mertek végigmenni a folyosón,
azoknak nem kellett, helyettük viszont nem mehetett
más csapattag. A csapattagok bátorságát a megszerzett
építõkockák mennyisége is jelezte. Több kockából szebb
várat lehetett építeni, ez is motiválta a gyerekeket, segí-
tette õket félelmük leküzdésében.

A folyosó Várépítés a szerzett kockákból
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Reneszánsz lakoma
Az állomásokat végigjárva készülõdhettünk a lako-

mához. Ehhez a Vendégségben Mátyás király palotájában14

címû olvasmányt elõzetesen elolvastuk, s két feladat is
kapcsolódott hozzá. A lakomán felszolgált ételeket kel-
lett csoportosítaniuk a gyerekeknek. Emlékezniük kel-
lett, hogy mi volt az elsõ tálon felszolgálva (liba, kacsa,
kappan, fácán), és mi a második tálon (borjú, bárány, gö-
dölye, vaddisznó, hal). Itt, ha van idõnk, rákérdezhe-
tünk még másfajta csoportosítása is, pl. madarak, emlõ-
sök. Az olvasmányban felsorolt fûszereket (sáfrány, bors,
szegfûszeg, fahéj, gyömbér) pedig szaglás alapján azono-
sították. Nem is volt könnyû feladat! Itt még lehetett be-
szélgetni arról is, hogy melyik fûszert hol használják íze-
sítésre.

Állatok megnevezése Fûszerek azonosítása

A szülõk által beküldött batyuból terítettünk közösen
a gyerekekkel.

A lakoma

A lakmározás után mindenki fogat mosott, készülõ-
dött az alváshoz. Lefekvés után még álomba ringató me-
sét olvastunk fel nekik (Mátyás király és a varga, Mátyás
király meg a pásztor15), majd kisebb-nagyobb mocorgá-
sokkal mindenki nyugovóra tért. 

Éjszaka az osztályteremben

Másnap reggel a szülõk még tanítás elõtt bejöttek a
matracokért, így rendezett körülmények között kezdhet-
tünk neki a közös reggeli után a pénteki tanításnak.

Reflexió
A program során szinte minden intelligenciának meg-

felelõ feladattípus szerepelt az állomásokon.
– Verbális: tréfás fejtörõk, corvinákról szóló rész.
– Térbeli-vizuális: udvari bolond készítése, lovag szí-

nezése, térkép alapján tájékozódás az épületben, várépí-
tés kockából.

– Matematikai-logikai: számpiramis, számrejtvények.
– Testi-kinetikus: lovagi torna, bajvívás.
– Zenei: daltanulás, hangszeres játék, hangszerek is-

merete.
– Természeti: lakománál állatok megnevezése, cso-

portosításuk, fûszernövények felismerése.
– Intraperszonális: iniciálé rajzolása saját névvel, bá-

torságpróba.
– Interperszonális: csapatjáték, bajvívás.

Közel tíz olvasmány anyagát használtuk fel az állomá-
sokon. Ennek feldolgozása több hét lenne a hagyomá-
nyos tanítás során. Így egy estében, együtt látva az össze-
függéseket, átélve az élményeket, megtapasztalva a kor
jellemzõit, hatékonyabb ismeretfeldolgozás zajlott. Ami-
kor tavasszal sor kerül ezen anyagrész tanítására, a gyere-
kek a meglévõ élményeikhez tudják kapcsolni az ismere-
teiket.

Ezt a projektet bent alvás nélkül is, akár egy délelõtt
vagy délután is megvalósíthatjuk megfelelõ szervezéssel.
Nálunk a bent alvás még fokozta az élményt, a hatást.

A gyerekek visszajelzései alapján minden feladat jó
volt, vagyis minden gyermek talált magának olyan állo-
mást, ami neki különösen tetszett. Ez is bizonyítja, hogy
minden gyermekhez más csatornán tudjuk eljuttatni a
tananyagot. Olyan jó, hogy többször ki tudunk lépni a 45
perces tantárgyrekeszekbõl, és élmények által tanulhat-
nak a gyerekek.
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Fonyódi Gábor Detektíviskola
MI VAN AZ ARCUNKRA ÍRVA?

A jó detektív munkáját nagyban segíti, ha olvasni tud a tekintetekbõl, arcvonások-
ból, arcjátékból. Éles szemû megfigyelõként következtetni tud mások hangulatára,
érzelmeire, gondolataira. Tégy egy próbát! Felismered, mi van az arcokra írva?
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