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Fejér Zsolt1, Salamon Eszter2 és Korányi István3 izgalmas
írásait morzsolgattam magamban, jöttek az írások velem,
amikor tanítószakos hallgatókkal és egy fiatal tanítóval
gyakorlatközösséget alkotva, éppen lázasan megbeszél-
tük, hogyan is legyen egy általunk készülõ film dramatur-
giája. A filmben szeretnénk megmutatni, milyen új vála-
szok, újragondolt megoldások adhatók a pedagógusok
által napjainkban megfogalmazott problémákra, közvet-
lenül az osztályteremben. Kitaláltuk, így is fog kezdõdni
a film: problémafelvetésekkel, melyeket maguk a peda-
gógusok fogalmaznak meg arról, hogy például eszközte-
lennek érzik magukat, elmondják, miben érzékelik a ge-
nerációk közötti szakadékot stb.

Az oktatófilm helyett kutatófilmnek elkeresztelt al-
kotásban megmutatjuk egy éles, valóságos pedagógiai
szituációban, hogyan képzeljük el a tanító megváltozott
szerepkörét. Azt, hogyan engedi elõtérbe lépni a gyere-
keket, kompetenssé teszi õket egymás tanításában, mi-
közben a felelõsségét a tanulási helyzetnek, a tanításnak
mégis megtartja. A már felvett tanórával demonstráljuk:
a gyerekek aktív tudáskonstruáló „szerkezetek”, és
nem csupán elszenvedõi saját tanulási folyamataiknak,
nem csupán passzív befogadók! Folyamatos párbeszé-
dekben, hangos gondolkodásban, parázs eszmecserében
égtünk, amikor is a már tapasztalatokkal rendelkezõ ta-
nítókolléga felvetette: mitõl fogja mindez megérinteni a
pedagógusokat, a tanítókat?

Személy szerint azt gondolom, attól, amitõl megérin-
tette az éppen jelenlévõket is, illetve annak az osztálynak
a tanítóját, akinek a gyerekein „kipróbáltuk” az elméleti
modellünket. Azt a modellt, amely mögött rengeteg gya-
korlati tapasztalat és neveléstudományi elméletrendszer
áll.

Azaz, logikusan következik mindebbõl, hogy meg kell
kérdeznünk errõl azokat a tanítókat, akik egyszer csak
átlelkesültek, mitõl következett be náluk a változás
szándéka, mikor gondolták azt, az új módszer hatékony,
és eredményesebbé, érdekesebbé teheti a pedagógiai
munkát? Mindezt annak elismerésével írom, hogy elein-
te a pedagógusok nagyon szkeptikusan álltak a módszer-
együtteshez, sõt azt megismerve, jelenleg is folyamato-
san megfogalmazzák a kérdéseiket. Képesek-e átadni
majd a kontrollt a gyerekeknek? Valóban hatékony-e a
konstruált (és nem készen a tanítótól kapott) tudás? 

Vajon egyáltalán tudnak-e, akarnak-e a pedagógusok
gondolkodni, szervezni a gyerekek és a saját munkájuk
jobbítása érdekében? Nagyon örülök, hogy egy gyakorló
pedagógus azonnal felvetette ezeket a kérdéseket! Ben-
nem fel sem merült, hogy majd ne lelkesedjenek velünk
együtt a tanítók, hiszen akinek eddig beszéltem az újra-
gondolt, innovatív régi-új módszerrõl, az azonnal ki is
próbálta azt.

A szõnyeges tanteremben, a babzsákokon ülve és filc-
tollal gondolattérképeket készítve rádöbbentem: mi esõ-
csinálók vagyunk! Francis Ford Coppola filmjének nem
csupán a címével érzek párhuzamokat, ahogyan ezeket a
sorokat írom. Abban hiszek, azt tehetjük, hogy akármi-
lyen kicsi körben és hatósugárral is, de oltjuk a tüzeket,
megmutatjuk annak a lehetõ legegyszerûbb, ám szakma-
ilag pontos, azaz szakszerû módját, hogyan oltsa a tüzet
más is. Miközben minden lehetséges fórumon felszóla-
lunk. Természetesen. Ebbõl a gondolatkuckóból fogok
kipillantani, amikor belelépek az izgalmas és tüzes párbe-
szédekbe.

A pedagógiai kultúra 
fejlesztése

A felsõoktatásban csaknem 20 éve oktató pszicholó-
gusként azt gondolom, a társadalmi változások szüksé-
gessé teszik a tanítás, a tanulás, a tudás érvényességének,
társadalmi relevanciájának állandó újraértelmezését.
Azt mutatják számunkra releváns kutatások, hogy a ma-
gyar gyerekek alapvetõ problémái a meglévõ tudásuk
új kontextusokban történõ elõhívhatóságában, vala-
mint átszerkeszthetõségében mutatkoznak meg. 

Az én kérdésem, vajon mi lehet ebben a felsõoktatás-
pedagógia feladata, illetve felelõssége? Megfelelõ, adek-
vát felsõoktatás-pedagógiai módszertannal közelítünk a
problémához? Vajon milyen tapasztalatai, élményei van-
nak az egyetemistáknak a pedagógusképzõ intézmények-
ben? Vajon megismerkednek-e az elõadásokon túl azok-
kal a pedagógiai módszerekkel, amelyeknek szóbeli be-
magolását és elhadarását elvárjuk tõlük?

Az utóbbi évtizedekben a pedagógiai kutatások fontos
területévé vált a pedagógusok és pedagógiaszakos egye-
temi hallgatók tanulásának kutatása. Azokat a tevé-
kenységeket és folyamatokat vizsgálják ezek a kutatások,
melyek által egyetemista felnõttek tudása hatékonyan
változik. Ezeknek a kutatásoknak a fényében sürgetõ a
felsõoktatás-pedagógia módszertani megújítása annak
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érdekében, hogy a korszerû és szakszerû tanulásirányítá-
si módok és munkaformák az oktatás más színterein, a
közoktatásban is tért hódítsanak. Alapvetõ probléma,
hogy a felsõoktatásban dolgozó oktatók általában szak-
májuk kiváló szakemberei, ugyanakkor szintén általá-
ban, nem rendelkeznek pedagógiai képesítéssel.

A változásokkal való szembesülés fontos kérdése,
hogy a felsõoktatás szereplõi, elsõsorban maguk az okta-
tók hogyan értelmezik a tanulási folyamatokat, az el-
érni kívánt tudást, ezzel összefüggésben hogyan szervezik
meg a hallgatóik tanulását? Joggal vár(hat)ják el a peda-
gógia-, a tanítószakos hallgatók, hogy õket is olyan mód-
szerekkel oktassák, amelyek alkalmazását tõlük a min-
dennapi tanítási gyakorlatukon megkövetelik. Fejér
Zsolt és Salamon Eszter jogosan várja el és kéri számon a
megfelelõ pedagógiai és módszertani kultúrát, ugyanak-
kor látnunk szükséges: a felsõoktatás hagyományai,
szerkezete, értékei erõsen rányomják bélyegüket a le-
endõ pedagógusok szakmai kompetenciájára.

Az önreflexió után tágítom, de nem távolítom a kér-
dést: az iskolai tanulás, tanítás és tudás társadalmi meg-
határozottsága húsbavágóan létezik. Kultúránk szerves
részét képezik az iskolával kapcsolatos elvárások, melyek
megszabják, az iskola mit és hogyan tanítson, hogyan ér-
tékeljen, hogyan vizsgáztasson. Ugyanilyen erõsen meg-
határozott a pedagógusképzés pedagógiai kultúrája. Elõ-
ször tehát (vagy elsõsorban) a pedagógusképzés minõ-
ségi fejlesztésében, módszertani megújításában szük-
séges elõrehaladnunk, ezzel szoros összefüggésben vár-
ható a közoktatásban a tanórákon alkalmazott módszer-
tani kultúra változása. Az ELTE Tanító- és Óvóképzõ
Karának kutatásai azt mutatják: a hallgatók meglévõ
tapasztalatait szükséges felülírnunk a valódi, a viselke-
désben, cselekvésben is megjelenõ attitûdváltozások-
hoz. Ehhez saját élményû tanulási módokat szervezünk
számukra. Méghozzá olyan sajátélményû tanulási módo-
kat, melyekben megtapasztalják azt is, hogy a gyerekek
számára hatékony az adott tudáskonstruálás. Ennek a ket-
tõ elemnek, az új, saját élményû tapasztalatnak, vala-
mint annak a megtapasztalásnak, hogy a gyerekek szá-
mára hatékony a tanulás új módja, paralel jelen kell len-
nie tapasztalataink szerint a hallgatók tanulásában. Ter-
mészetesen néhány ilyen kurzus kutatási tapasztalatairól
van szó. A kurzusokon cél egyrészt a problémamegoldás-
ban szerepet játszó készségek fejlesztése a hallgatókban,
másrészt az olyan oktatási-tanítási módszerek meghono-
sítása, amelyekben a problémamegoldás, a kollaboráció,
az érzelmi intelligencia, a kreativitás, a helyzetekhez való
gyors, adaptív alkalmazkodás, a tapasztalatok beillesztése
a pedagógiai munkába egyaránt szerepet kapnak. Mind-
ezen képességek fejlesztéséhez a kooperációt igénylõ fel-
adatok mellett megfelelõ felsõoktatás-pedagógiai mód-
szer a kutatásalapú tanulás (inquiry-based learning:
IBL), amely egy olyan tanulóközpontú tanulásfelfogás, a
tanulás olyan aktív megközelítése, mely során az egyete-
mi hallgatók átélik a tudásalkotás lépéseit és folyamatait.

Szövetségben a családokkal
Ebben a kérdésben kicsit vitatkoznék Fejér Zsolttal.

Jómagam rövid ideig, négy évig tanítottam, elsõtõl ne-

gyedikig vittem egy osztályt. Akkor tanítóként is a leg-
fontosabb volt számomra együtt, szövetségben mûködni
a szülõkkel. Például arra kértem a szülõket a szülõi érte-
kezleten, vitás kérdésekben álljanak a gyerekük mellett.
Jól meglepõdtek. Arra kértem õket, ne szövetkezzünk
soha a gyerekeik ellenében, hiszen kicsik még, önmaguk-
ra hagyottan, valódi érzelmi támasz nélkül nehezen tud-
nak létezni. Alapvetõen fontos kiindulási alap, hogy a
gyerek a szülõ gyereke, a pedagógus feladata segíteni, tá-
mogatni a családi nevelést, a szülõt megerõsíteni a sze-
repeiben. Szülõnek lenni nagyon nehéz. Hiszen min-
denki jobban tudja, mit is kellene csinálnia. Mindenki
képes a kioktatásra, a „tanácsadásra”, mindenkinek a
gyereke kiváló és tökéletes volt a szóban forgó, az adott
életkorban. Azt szoktam a hallgatóknak mondani, szülõ-
ként azért van/lesz kettõ fülük, hogy az egyiken bemenõ
hasonló megjegyzéseket a másik fülükön engedjék szé-
pen kicsusszanni. Miért is oktathatná ki õket valaki más
azért, mert jó esetben egy könyvvel többet olvasott az
adott kérdéskörrõl? A valóságos, a legnehezebb feladat
párbeszédet kezdeményezni, jó példákat mutatni. Egyik
gyermekem tanítója zseniálisan tudta ennek a hogyan-
ját. Egyrészt mindig kiemelt valami pozitív, valóban elis-
merésre méltó helyzetet, történést, amivel megerõsítette
a szülõt az õ szerepében. Azután úgy fogalmazott: segítsé-
get szeretnék kérni. Teltházas szülõiket tartott. Mindig
felhozott az osztályt éppen érintõ nevelési kérdéseket is a
szülõi értekezleteken. Beszéltünk a szexuális nevelésrõl,
ami meghökkentõ téma egy szülõin, nem mondom, de
kiscsoportokban, megfelelõ szakmaisággal párosulva na-
gyon tanulságos volt. Illetve úgy beszélgettünk arról, ho-
gyan érhetnének be nyugodtan a gyerekek az iskolába
reggel, hogy arra a mai napig emlékszem, sõt tartom ma-
gam, igazítom az életünket ahhoz a 12 éve egy szülõin el-
hangzott beszélgetéshez. Mert párbeszédben mi, szülõk
mondtuk el egymásnak a tapasztalatainkat. Nem a peda-
gógus mondta meg, mi a jó, és mi a rossz, hanem olyan
helyzeteket teremtett, amiben természetes és lehetséges
volt az egymástól tanulás.

Az ELTE TÓK-on nagyon fontosnak tartom a családi
életciklusok, életfeladatok megismertetésével felkészí-
teni a hallgatókat arra, milyen nehézségekkel szükséges
szembenéznie azoknak a családoknak, akikkel találkoz-
nak, annak érdekében, hogy a szakmájukhoz értõ szak-
emberként fordulhassanak a családok felé. Azt szoktam
mondani, nem barátjuknak választják a családokat, ha-
nem szövetségesüknek. Kapcsolódva Salamon Eszter ki-
váló példájához, jómagam azt a kutatási eredményt
hangsúlyozom, amely szerint a családi közös étkezések
közbeni beszélgetés a leghatékonyabb intelligenciafej-
lesztési mód. 

Salamon Eszternek igaza van: a pedagógusok ne kér-
jék számon a régi típusú családi programokat. Mondjuk,
már a megfogalmazáson is érdemes elidõzni: régi típusú
családi program a kirándulás, meg a beszélgetés ebéd köz-
ben. Lassan maga az ebédelés, mint olyan is elavultnak
és régi típusúnak mondható. De komolyan gondolom,
hogy Salamon Eszternek igaza van: nem kérhetõ szá-
mon, ugyanakkor a szakmájához értõ pedagógus által ja-
vasolható családi tevékenységformák mindezek! Akár jó
példát is adhat a pedagógus azzal, milyen jó élmény
együtt lenni, felfedezni, felmászni, majd a hegy tetején
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messzire nézni. Amennyiben ezt a tevékenységét elképzeli a kedves ol-
vasó, vajon amikor körbenéz és mélyet szippant a levegõbõl a hegy tete-
jén, szükséges-e, hogy bárki azt mondja buzdítóan avagy leereszkedõen:
Ügyes voltál! A valódi világot valóságos cselekvésekkel, összefüggései-
ben szükséges megtapasztalniuk a gyerekeknek. 

Ez elvezet a kütyükig
Mondhatnám, minden út a kütyükhöz vezet. Valóban, ahogyan Sala-

mon Eszter hangsúlyozza, az egyensúly és a felelõs használat lényeges. És
itt is a példa számít, a felnõtt példája. Ugyanakkor egészen más az, ha egy
óvodás gyerek papírból készít mobiltelefont és úgy csinál, mintha…, va-
lamint egészen más, amennyiben mobiltelefonja van. Szerintem alapve-
tõen lényeges pszichológusként – egyetértve Fejér Zsolttal – hangosan
szólni ebben a kérdéskörben. Mindig az a kérdés, hány éves gyerekrõl
van szó. A bölcsõdés- és az óvodáskort teljesen védeném a kütyüktõl.
Nagyon szigorú és óvatos lennék hét-nyolc éves korig. Nem azért,
mert olyan csúnya tartalmakat nézhet, láthat meg a gyerek, amire még
nem érett meg érzelmileg (ez is elõfordulhat), hanem azért, mert amíg
kütyüket nyomogat, addig nem tapasztalja meg a saját testének helyze-
tét a térben, nincs vesztubuláris (egyensúlyi) ingerlés, ami a gyerek gon-
dolkodásának, valamint például beszédének alapját képezi. A nagymoz-
gásos, szabadon végzett játéktevékenység hiánya a magatartásszabá-
lyozás és a megismerõ tevékenységek problémáit hozhatja maga után. 

Szabad játék
Az óvodából iskolába lépõ gyerekek számára szinte teljesen eltûnik az

egész napos iskola keretei között a szabad játék lehetõsége, ideje, hiá-
nyoznak a játék terei. Ezzel a problémafelvetéssel kitágítanám az elõt-
tem szólók által felvetett megoldásra váró helyzeteket. Belátásunk sincs
arra, milyen következményei lehetnek annak, hogy felnõ egy olyan ge-
neráció, aki nem tud játszani. A szabad játék többek között a demok-
ratikus gondolkodás alapja, végre az életének passzív elszenvedõjébõl
aktív, cselekvõ irányítóvá válhat benne a gyerek. Megtanul(na) szer-
vezni, irányítani, egyezkedni. A szabad játék legfõbb öröme az, hogy
folytatódik, ehhez képesnek kell lenni (gyönyörû szó) egy belsõ aktivi-
tásra, válaszolni kell a ’namostmitcsináljunk’ kérdésére. 

Amikor egy gyerekkel baj van, akkor pszichológushoz viszik, hogy az
megjavítsa. Az igazán jó pszichológus pedig egy gyereket játékterápiába
fog vonni, méghozzá olyanba, amiben van mozgás és amiben szabadon
játszhat a gyerek. Miért is ne kaphatná ezt meg egy átlagos, egy jól alkal-
mazkodó gyerek, vele bármit meg lehet csinálni? Hat ország együttmû-
ködésében jelenleg egy olyan projekten dolgozunk, melynek célja kiala-
kítani egy minõsítõ rendszert arról, mennyire játékbarát egy-egy iskola.
A minõsítõ rendszer azonnal ad szakmai támpontokat, segítséget ahhoz,
hogy az iskola játékbaráttá váljon. Paradox módon rengeteg szervezést
és odafigyelést igényel, hogy 2018-ban egy iskolás gyereknek legyen
heti néhány olyan napja, amikor délután 60 percig szabadon játszhat. Ez
a projektünk is szerves része az esõcsinálásnak. Manapság a méregdrága
játékszerek, a kütyüáradat korában legkevesebb a szakértelembõl van és
az egymással töltött idõbõl, ezért mára ezek a legdrágábbak. A legna-
gyobb jutalom a másik ember, aki engem meglát, aki rám figyel, velem
szóba áll. Tetszik nekem a Tanító folyóiratnak az a törekvése, hogy pár-
beszédeket, akár parázs vitákat kezdeményezzen. A módszertani kultú-
ra formálása mellett a szakmai párbeszédek facilitálásának, a Korányi
István által többször említett közös nevezõk, legkisebb közös több-
szörösök keresésének szándéka és gesztusa lehet a lap fontos külde-
tése. Tetszenek a matematikai hasonlatok is. Nekem minderrõl József
Attila gondolatai jutottak eszembe zárszónak: „legelõször is a legegysze-
rûbb dologhoz lássatok – adódjatok össze”.
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1.4.1.2. Az 1–4. évfolyam kiemelt céljai és nevelé-
si-oktatási feladatai

Az 1–4. évfolyam, mint nevelési-oktatási szakasz, az
iskolába lépõ gyermek természetes kíváncsiságára és ta-
nulás iránti vágyára épít. Erre a belsõ motivációra alapul
a tanulónak a nevelés-oktatás folyamatába történõ fo-
kozatos bevezetése, az iskola szabályainak elfogadtatása.
A motiváció folyamatos fenntartását biztosíthatja a sze-
mélyiség fejlõdését is célzó fejlesztés, valamint a tudatos
tanulás megalapozása.

Az iskola óvodától eltérõ világában tanulmányait
megkezdõ kisgyermek iskolai pályafutása akkor indulhat
sikeresen, ha a tanulást meghatározó képességei az indu-
láskor vagy az azt követõ, fejlesztéssel támogatott érés és
fejlõdés során elérik az alapvetõ fejlettségi szintet. A ta-
nulási folyamat nem építhetõ feltételezett tárgyi tudásra,
ismeretre. A nevelési-oktatási feladatok megvalósítása
során mindenképpen figyelembe kell venni, hogy az 1–4.
évfolyamon tanuló, jellemzõen 6–10 éves tanulók ké-
pességei jelentõsen eltérhetnek. A különbségek feltárá-
sa, az érési késést, fejlõdésbeli elmaradást mutató gyer-
mekek képességeinek fejlesztése az alapkészségek kiala-
kítása szempontjából is az alapozó nevelési szakasz ki-
emelt feladata.

Az elsõ tanév elsõ féléve minden köznevelési intéz-
ményben olyan elõkészítõ szakasz, amely tananyagában,
módszereiben és értékelési formáiban eltér a késõbbiek-
tõl. Kiemelt cél ebben a szakaszban az óvodából az isko-
lába való átmenet megkönnyítése, a tanulók elõzetes is-
mereteinek feltárása, képességeik megfigyelése, a pszi-
chikus funkciók fejlesztése, megerõsítése. Ennek megfe-
lelõen, más évfolyamokhoz viszonyítva, arányaiban sok-
kal több idõt kell fordítani a személyiség- és a képesség-
fejlesztésre, a jól megválasztott nevelési módszerek hatá-
sának követésére, mint a tanulási eredményekben meg-
jelenített ismeretanyaggal való foglalkozásra. A 6–7 éves

korú tanulók életkori sajátossága, hogy tapasztalataikat
gyakorlati cselekvések közben, elsõsorban az érzékelés és
részben fejlett észlelés útján szerzik, ezért a készség- és
képességfejlesztést elsõsorban a közvetlen tapasztalat-
szerzésre, játékra, szabad, kötetlen tevékenységekre kell
építeni, és kevésbé a tankönyvi vagy munkafüzeti felada-
tokra. Az elsõ évfolyamon megvalósított mély és alapos
elõkészítés teszi majd lehetõvé a korai matematikának
(számérzék, számfogalom, számolás, becslés, mennyiségi
állandóság) az adott osztályban tanulók induló képessé-
geinek és készségeinek megfelelõ fejlesztését, az életkor-
ra jellemzõ jelentõs különbségek kiegyenlítését, az olva-
sás és írás nyugodt tempójú, biztos elsajátítását.

Az életkori sajátosságoknak megfelelõen, valamint a
jellemzõ figyelemkoncentráció eltéréseit is figyelembe
vevõ tanórai foglalkozásokkal, a tanórán belül 15-20 per-
ces tevékenységek váltakozásával segíthetõ a tanulás
konszolidációja, biztosítható a megfelelõ terhelés, vala-
mint a figyelem fenntartása. Amennyiben az adott peda-
gógus több tantárgyat tanít (általánosságban ez a kiala-
kult gyakorlat Magyarország köznevelési intézményei-
ben), saját döntési szabadsága és egyben felelõssége, hogy
rugalmas óraszervezéssel milyen formában szervezi meg
a tanórai feladatokat, a tartalmak differenciált kezelését,
a tanulók jellemzõihez igazodó foglalkozásokat. Az irá-
nyított tevékenységek idõtartamának és mennyiségének
fokozatos növelésével jutnak el a tanulók ahhoz, hogy a
tanórák teljes idõtartamában koncentrálni tudjanak. Ez
várhatóan minden tanuló esetében a harmadik évfolyam
során alakul ki.

Az 1–4. évfolyam egyik kiemelt oktatási és nevelési
feladata a hátrányos (HH) és halmozottan hátrányos
helyzetû (HHH) gyermekek, a különleges bánásmódot
igénylõ tanulók további tanulmányainak sikerét elõsegí-
tõ differenciálás, valamint szakmai többlettámogatás biz-
tosítása a lemaradás, a lemorzsolódás és a végzettség nél-

Bár mindannyian tudjuk, hogy nyilvánosságra került az új NAT-tervezet elsõ verziója,
úgy tûnik, mégis kevesen vagyunk, akik már tanulmányoztuk legalább a saját munkánkat
érintõ részeket. Nagy valószínûséggel ez nem az érdektelenség, sokkal inkább az idõhi-
ány, a minden eddiginél nagyobb túlterheltség számlájára írható. Mindemellett bizonyá-
ra a politikai lózunggyûjtemény lapjaira illõ sajtómegnyilvánulások sokasága sem kedvez
a szakmai érdeklõdés felkeltésének, a korrekt, konstruktív szakmai álláspont kialakításá-
nak, amire pedig mindennél nagyobb szükség volna. Bár az alábbi idézetgyûjtemény mû-
fajánál fogva szintén nem lehet alkalmas megalapozott vélemény formálására, de remé-
nyeink szerint hozzájárulhat legalább ahhoz, hogy a tanítók közül is minél többen szán-
janak idõt és figyelmet az új NAT-tervezet megismerésére. (A szerk.)

Szemelvények az új NAT-tervezet
alsó tagozatot (is) érintõ fejezeteibõl
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küli iskolaelhagyás veszélyeinek csökkentése és a tehet-
ségek kibontakoztatása érdekében. A szakmai többlettá-
mogatás biztosítja az e tényezõk által veszélyeztetett ta-
nulók iskolai sikerességét és tanulási motivációjuk meg-
erõsödését. Kiemelt jelentõségû a lemorzsolódás és vég-
zettség nélküli iskolaelhagyás kockázatát kimutató korai
jelzõrendszerek alkalmazása.

Az 1–2. évfolyamon a motivált tanulás megõrzése és a
fejlõdési eltérések értõ kezelése érdekében kizárólag fej-
lesztõ értékelés, azaz a tanuló teljes személyiségének fej-
lesztését szolgáló szöveges visszajelzés alkalmazható. A
harmadik évfolyamon kezdõdik a szummatív (ötfokú
osztályzat) értékelésre való fokozatos áttérés.

Az elsõ két évfolyamon a mûvészetek, valamint a test-
nevelés és egészségfejlesztés tanulási területek kiemel-
ten és elsõsorban a fejlesztés céljait szolgálják. Így a spe-
ciális, tartalomhoz kötõdõ pedagógusi tudás mellett kö-
zéppontba kerül a módszertani és fejlesztõ szemléletû fel-
készültség, a tanítói szemlélet. A tanulók életkori sajá-
tosságai kifejezetten indokolják, hogy ebben a szakasz-
ban legfeljebb két tanító foglalkozzon a csoporttal, a ki-
zárólagosan szakos szemlélet mellõzésével.

A 3–4. évfolyamon erõteljesebbé válnak – a 4. évfo-
lyam végére már döntõen megjelennek – azok az iskolai
teljesítményelvárások által meghatározott tanítási-ta-
nulási folyamatok, amelyek a szummatív értékelés beve-
zetésében is tükrözõdnek. Az alapkészségek fejlõdési út-
ját és a tanulási problémákat is hatékonyan jelzõ diag-
nosztikus célú mérések rendszeres alkalmazása és ered-
ményeinek visszacsatolása a tanulási folyamatba tovább-
ra is meghatározó. A differenciálás a nevelési-oktatási
feladatoknak mindvégig hangsúlyos jellemzõje úgy, hogy
ebben lehetõség szerint egyre nagyobb szerepet kapnak a
digitális technológiák.

Az alaptanterv az 1–4. évfolyamot tekinti az elsõ önál-
ló és céljait tekintve olyan meghatározóan alapozó neve-
lési-oktatási szakasznak, amely a 4. évfolyam végéig az új
típusú tanulást igénylõ második szakaszban nélkülözhe-
tetlen alapkészségek megszerzését, megfelelõ használa-
tát biztosítja, s tanulási eredménycéljait az 5. évfolyam
bemeneti elvárásaihoz illeszti.

Az elsõ osztály fõ célja az, hogy a tanulók megszokják
az iskolai életet, megtapasztalják a biztonság és a siker ér-
zését, valamint felkészüljenek a további sikeres tanulmá-
nyokra. A tanulók iskolakészültsége eltérõ, ezért a tanu-
lási feladatok jellege és a megvalósításhoz szükséges idõ
különbözik.

A tanulmányok elsõ nevelési-oktatási szakaszához a
következõ kiemelt célok kötõdnek:

– a tanulásra irányuló és a társas együttélés szabályait
követõ viselkedések bátorítása;

– pozitív attitûd kialakítása az iskola és az iskolai tanu-
lás iránt;

– alapvetõ kultúrtechnikák (írás, olvasás, számolás)
készségszintû elsajátítása, továbbá e készségek alkalma-
zása a fejlõdési szinthez illeszkedõ, valódi élethelyzetek-
ben megjelenõ feladatok megoldása során;

– tanulási készségek kialakítása, az erõfeszítés és a ki-
tartás támogatása;

– az önkifejezés készségeinek formálása és a pozitív
önértékelés kialakítása;

– a kommunikációs és együttmûködési készségek fej-
lesztése.

1.7.1. Az óvodai nevelés és az iskolai nevelés-okta-
tás kapcsolata, az óvoda–iskola átmenet

A NAT fejlesztési feladatrendszere szorosan kapcso-
lódik a kisgyermekkori fejlesztés irányait meghatározó
Óvodai nevelés országos alapprogramjában megfogal-
mazott célokhoz. Az óvoda–iskola átmenetet az érésben
és fejlõdésben késést mutató gyermekek számára az óvo-
da utolsó éve és az alapfokú képzés elsõ nevelési-oktatá-
si szakaszának kezdete (1. évfolyam) közé illesztett, az is-
kola pedagógiai programjában rögzített felkészítõ évfo-
lyam hivatott biztosítani, amelynek lehetõségét a szü-
lõk/gondviselõk már iskolaválasztáskor megismerhetik a
köznevelési intézmény pedagógiai programjából.

1.7.15. A sajátos nevelési igényû tanulók nevelésé-
nek-oktatásának elvei

A sajátos nevelési igényû (SNI) tanulók esetében is a
NAT az a kiindulásként szolgáló alapdokumentum,
amely a fejlesztési területek, nevelési célok, kompetenci-
ák, nevelési-oktatási szakaszok, tanulási területek sze-
rint megfogalmazott eredménycélok és tantárgyak te-
kintetében mérvadó. A sajátos nevelési igényû tanuló-
kat együtt vagy külön nevelõ-oktató iskolák pedagógiai
programjuk, helyi tantervük elkészítésénél figyelembe
veszik:

– a nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. tör-
vény (a továbbiakban: köznevelési törvény) elõírásait;

– a NAT-ban leírt alapelveket, nevelési célokat, kom-
petenciákat, fejlesztési feladatokat, kimeneti tartalom-
ként megfogalmazott eredménycélokat;

– a kollégiumi nevelés országos alapprogramját;
– a nevelés és oktatás helyi célkitûzéseit és lehetõsége-

it, az iskola pedagógiai programját;
– a feladatellátási, intézményhálózat-mûködtetési és

köznevelés-fejlesztési terveket;
– a szülõknek a tanuló nevelési-oktatási szükségletei

szerinti elvárásait;
– a tanulók szakember által diagnosztizált képesség-

profilját, fejlesztési lehetõségeit.
Az SNI-s gyermekek egyéni fejlettségéhez és szükség-

leteihez igazodó tervezés, a nevelési-oktatási folyamat
szervezése, a pedagógiai környezet, a tanuló fejlõdésének
személyre szabott, a hozzáadott érték megjelenítésére al-
kalmas fejlesztõ értékelése és a differenciált nevelõ-ok-
tató munkára alkalmas, képzett pedagógus minden gyer-
mek számára elérhetõ és hatékony tanulást tesz lehetõ-
vé, függetlenül a különleges bánásmód alapját adó beso-
rolástól, azaz az SNI/BTMN-státusztól.

A sajátos nevelési igényû tanuló fejlesztésére vonat-
kozó célokat, feladatokat, tartalmakat, tevékenysége-
ket, követelményeket meg kell jeleníteni:

a) az intézmény pedagógiai programjában,
b) a helyi tantervben,
c) a tematikus egységekhez, tervekhez kapcsolódó ta-

nítási-tanulási programban,
d) az egyéni fejlesztési tervben.
Az integrált nevelésben, oktatásban részt vállaló ne-

velési-oktatási intézmények vegyék igénybe az egységes
gyógypedagógiai módszertani intézmények, a pedagógiai
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szakszolgálati, illetve pedagógiai-szakmai szolgáltatást
nyújtó intézmények szolgáltatásait, valamint az utazó
gyógypedagógiai hálózat mûködtetésére kijelölt intéz-
mények segítségét a köznevelésfejlesztési tervekben
meghatározott feladatellátás szerint.

2.1. Kiemelt kompetenciaterületek
A NAT az Európai Unió által meghatározott kulcs-

kompetenciákból kiindulva határozza meg a tanulási te-
rületeken átívelõ (transzverzális) alapkompetenciákat
(0.) és a tanulás további olyan kompetenciáit (1–8.), ame-
lyek jellemzõje, hogy egyetlen tanulási területhez sem
köthetõk kizárólagosan, hanem változó mértékben és
összetételben épülnek a tanulás során megszerzett tudás-
ra, valamint fejlõdnek az ismeretszerzést és készségelsajá-
títást támogató pedagógiai módszerek függvényében.

A kompetenciák meghatározása és általános jellemzõi
olyan ideáltipikus képet írnak le, amely a tanulási ered-
ményekhez kapcsolódó célkijelölésként is funkcionál. A
tanulási eredmények megvalósulása az egyéni sajátossá-
gokhoz mérten történõ elõrelépésként és fejlõdésként
ragadható meg.

0. Alapkompetenciák
Magyarország köznevelési intézményei az alapfokú

képzés elsõ nevelési szakaszának alapozó négy évfolya-
mában az alapkompetenciák elsajátításának biztosításá-
val teremtik meg a kulcskompetenciák fejlesztéséhez
szükséges feltételeket úgy, hogy a fejlesztés nem zárul le
ennek a szakasznak a végén. Az alapkompetenciák ma-
gukban foglalják azoknak a beszédhez, olvasáshoz, írás-
hoz, szövegértéshez, a mennyiségi, téri-vizuális és idõi vi-
szonyokban való tájékozódáshoz, valamint a mozgáshoz
kapcsolódó ismereteknek, készségeknek és attitûdök-
nek a rendszerét, amelyek lehetõvé teszik a használható
tudás megszerzését.

Ismeret:
A tanuló ismeri a beszéd, olvasás, írás, szövegalkotás

alapvetõ elemeit, tagolását, szervezõdését és szabályait.
Rendelkezik a számok nagyságának megállapításához, a
mennyiségek becsléséhez és méréséhez, az azonosságok
és különbségek felismeréséhez, valamint azoknak a hét-
köznapi élethelyzetekben történõ alkalmazásához szük-
séges ismeretekkel. Birtokában van a formák és a saját
test téri elhelyezkedésének meghatározásához, az irá-
nyok megadásához, valamint az események idõtartamá-
nak becsléséhez szükséges ismereteknek.

Készség:
A tanuló olyan készségeket sajátít el, amelyek az in-

formációszerzéshez, a szövegértéshez és -alkotáshoz, va-
lamint az egyes tudásterületek specifikus szókincsének
adekvát használatához szükségesek. Képes a számok és
mennyiségek világában, valamint a saját testreferenciá-
jához kötött személyes és a tágabb térben és idõben eliga-
zodni, mozogni, illetve a különbözõ élethelyzetekben fel-
ismeri és végrehajtja az elõbbi információkhoz kapcsoló-
dó mûveleteket és cselekvéseket. Mindezen tevékenysé-
gei során képes a digitális technológia lehetõségeinek
alapszintû felhasználására.

Attitûd:
A tanuló magabiztosan és nyitottan közelít a nyelv-

hez, és sokoldalúan használja azt az információszerzés-

hez, nyelvi közlések megértéséhez, vélemények, gondo-
latok kifejezéséhez, alkotómunkához, érveléshez, kap-
csolatteremtéshez. Pozitívan viszonyul azokhoz a felada-
tokhoz és élethelyzetekhez, amelyekben számokkal és
mennyiségekkel kapcsolatos döntéseket kell hoznia, il-
letve térben és idõben kell tájékozódnia, mozognia.

1. A tanulás kompetenciái
Az aktív, önirányított tanulás kompetenciáinak bir-

toklásához a tanuló egyéni tanulási útvonalakon, belsõ
motivációval ösztönzött tevékenységekkel, önszabályo-
zó stratégiák alkalmazásával, a tudás aktív konstruálásá-
val jut el. A tanuló az aktív, önirányított tanulás kompe-
tenciáit az élet különbözõ területein változatos helyze-
tekben és szerepekben, önállóan, valamint másokkal is
együttmûködve alkalmazza céljai megvalósítása érdeké-
ben.

Ismeret:
A tanuló tisztában van saját érdeklõdési körével, ta-

nulási preferenciáival. Többféle tanulási stílust és straté-
giát ismer, tisztában van azok elõnyeivel és hátrányaival.
Tudja, hogy tanulási kompetenciái közül melyek az erõs-
ségei, és melyek szorulnak fejlesztésre.

Készség:
A tanuló tanulási célokat tûz ki, tanulási stratégiákat

és útvonalakat választ, tanulási terv szerint halad, a ter-
vet követi, ellenõrzi és értékeli. Metakognitív készségei-
re támaszkodva, elõzetes tapasztalatait hasznosítva al-
kalmazza a megszerzett tudást különbözõ helyzetekben
és különbözõ problémák megoldásában. Tanulási tevé-
kenysége során ellenõrzi, értékeli és elemzi önmagát a ta-
nulás folyamatában.

Attitûd:
A tanuló felismeri, hogy az adott tanulási feladatnak

van érdekes, hasznos és/vagy értékes eleme, ezért az eset-
leges tanulási akadályokat leküzdve nyitottan, érdeklõ-
déssel és kíváncsisággal fordul a tanuláshoz. Kezdemé-
nyezõ a saját tanulási útvonalának kialakításában, fele-
lõsséget vállal saját tanulásáért, kitartóan halad tanulási
céljai felé.

2. Kommunikációs kompetenciák
A tanuló a nevelés-oktatás kezdeti szakaszában anya-

nyelvén, majd más nyelven/nyelveken szóban, írásban,
valamint digitális eszközök felhasználásával, kommuni-
kációs szándékkal, folyamatosan és kölcsönösen olyan
információcserét folytat, amely a gondolatok, érzések és
tények hatékony kifejezését és értelmezését teszi lehetõ-
vé. Az információcsere a hagyományos vizuális és audi-
tív, valamint a komplexitást új összetételben hordozó di-
gitális csatornák széles körére terjed ki; az interakció a
tudományterületek, a mûvészetek, illetve a társadalmi
kontextusok széles skáláján valósul meg.

Ismeret:
A tanuló ismeri anyanyelvének és más nyelveknek a

kommunikációhoz szükséges nyelvi és nem-nyelvi ele-
meit, tisztában van a kommunikáció szabályszerûségei-
vel, illetve a kommunikációs helyzetek eltérõ jellegze-
tességeivel. Rendelkezik az alapszókincs, a funkcionális
nyelvtan és stílusok, valamint a nyelvi funkciók ismere-
tével, azonosítja a verbális interakció különféle típusait
és a különféle beszélt nyelvi stílusok és regiszterek fõ jel-
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lemzõit. Érti a beszédhang minõségének, az intonáció-
nak, az arckifejezésnek, a testbeszédnek és a gesztusok-
nak a kommunikációban betöltött szerepét.

Készség:
A tanuló helyesen és tudatosan használja anyanyelvét

és a tanult idegen nyelve(ke)t, hatékonyan teremt kapcso-
latot és vesz részt interakciókban. Képes megérteni és meg-
alkotni különbözõ típusú és stílusú szövegeket, alkalmazza
a szövegtípusoknak megfelelõ olvasási stratégiákat, és tá-
maszkodik azokra a szövegalkotás folyamatában. Birtoká-
ban van az aktív meghallgatás készségeinek. Felismeri és a
kontextusnak megfelelõen értelmezi az üzenetküldõ sze-
mély nonverbális jelzéseit a közvetlen és közvetett kom-
munikációban egyaránt. Meggyõzõen érvel, figyelembe
véve mások nézõpontjait. Médiatartalmakat, szövegeket
és mozgóképes produktumokat alkot, valamint használja a
digitális technológia kínálta eszközöket, lehetõségeket.

Attitûd:
A tanuló nyitottan, érzékenyen és kritikusan viszo-

nyul mások véleményéhez és érveihez, illetve konstruk-
tív párbeszéd folytatására törekszik. Tapintatos nyelv-
használó, és tekintettel van a nyelvi megfogalmazások
másokra gyakorolt hatására. Fogékony a kulturális kü-
lönbségekre és érdeklõdõ azok iránt, valamint kíváncsi a
különbözõ nyelvekre és kihasználja az interkulturális
kommunikációs lehetõségeket. Tisztában van a digitális
technológia kínálta eszközök etikus és felelõsségteljes
használatának jelentõségével. Elkötelezett a nyelvhe-
lyesség iránt; törekszik a nyelv gazdagságát és szépségét
érvényesítõ igényes kifejezésmódra.

3. Digitális kompetenciák
A digitális kompetenciák magukban foglalják az in-

formációk keresését, felhasználását és az adatok kezelé-
sének készségeit, a digitális platformokon folytatott kom-
munikációt és együttmûködést, digitális tartalmak létre-
hozását és alakítását (beleértve a saját használatú algo-
ritmusok megalkotását és a programozást is). Tartalmaz-
zák továbbá a biztonságos eszközhasználatot (beleértve
az e-Világ lehetõségeinek kihasználásához és a kiberbiz-
tonsághoz szükséges kompetenciákat is), valamint a
problémamegoldást. A tanuló digitális kompetenciáit
változatos helyzetekben és szerepekben tudja alkalmazni
az iskolai feladatok megoldásában és a mindennapi élet
különbözõ területein, önállóan és másokkal is együttmû-
ködve, céljai megvalósítása érdekében.

Ismeret:
A tanuló ismeri a legelterjedtebb operációs rendszere-

ket és alkalmazói programokat, a digitális kommunikáci-
ós formákat, a problémamegoldáshoz szükséges algorit-
musokat, valamint a digitális környezet lehetõségeit és
veszélyeit. Tudja, hogyan lehet megvédeni a magánszfé-
rát, a személyes adatokat és a digitális identitást. Ismeri a
különbözõ digitális eszközök és hálózatok alapvetõ funk-
cióit, figyelembe veszi a digitális technológiák alkalma-
zásának jogi és etikai alapelveit.

Készség:
A tanuló készségszinten alkalmazza az elterjedten

használt operációs rendszereket, a szövegszerkesztõ, a
bemutatókészítõ, az adatkezelõ, az adatfeldolgozó, a gra-
fikus-, hang-, videoszerkesztõ, a böngészõ- és a levelezõ-
programokat. Ezek felhasználásával információkat ke-

res, gyûjt, tárol, feldolgozást végez, illetve digitális tartal-
makat hoz létre, digitális csatornákon keresztül kapcso-
latot teremt, kommunikál, és másokkal együttmûködve
dolgozik különbözõ feladatokon, a problémák megoldá-
sa során algoritmikusan gondolkodik.

Attitûd:
A tanuló a digitális eszközökben lehetõségeket, a min-

dennapi tevékenységek támogatását, a jövõ fejlõdési irá-
nyát látja. Minden helyzetben felelõsen és etikusan al-
kalmazza a digitális technológiát. Nyitott és fogékony a
digitális eszközök, technológiák és tartalmak iránt, ki-
használja azok lehetõségeit, de kritikusan kezeli az online
elérhetõ tartalmakat, az online kommunikációt és an-
nak résztvevõit.

4. A gondolkodás kompetenciái
Az iskola a tanulók tudásalapú világképének kialakí-

tásához, valamint a technológiaalapú fejlõdés megérté-
séhez és kritikus értelmezéséhez a tudományos és tech-
nológiai gondolkodás kompetenciáinak fejlesztésével já-
rul hozzá. Ezen kompetenciák folyamatos fejlõdése ma-
gában foglalja azokat a folyamatokat, amelyek meghatá-
rozóak a kvantitatív és kvalitatív adatok összegyûjtése,
rendszerezése, az információk különbözõ logikai eljárá-
sokkal történõ átalakítása, értelmezése és elemzése te-
rén. A tanuló modellek segítségével gyakorolja a jelensé-
gek közötti összefüggések értelmezését, illetve a rendel-
kezésére álló adatok és tények kritikai és kritikus mérle-
gelése, elemzése alapján történõ következtetési és dön-
tési folyamatokat.

Ismeret:
A tanuló megismerkedik a matematika, a társadalom-

tudomány és a természettudomány modelljeivel, vala-
mint adatgyûjtõ, adatelemzõ eszközeivel, módszereivel,
az empirikus megközelítés (például kísérlet, megfigyelés,
modellezés) alapvetõ eljárásaival. Az egyes tanulási te-
rületeken belül elsajátítja azt a tudást, amelynek alapján
azonosítani képes az adat, a tény és a bizonyíték jellem-
zõit, felismeri a tudományos szempontból helytálló meg-
állapítások és áltudományos állítások közötti különbsé-
geket. A problémamegoldás során alkalmazni tudja az
analizáló, szintetizáló és algoritmizáló gondolkodási for-
mákat, valamint az induktív, deduktív és abduktív kö-
vetkeztetések szabályait, alkalmazási területeit.

Készség:
A tanuló a matematika, a társadalomtudomány és a

természettudomány modelljeit és adatgyûjtõ, adatelem-
zõ eszközeit, módszereit használva készségeket sajátít el
a környezõ világ jelenségeinek megértéséhez. Gyakorol-
ja az e jelenségek megértésére irányuló kérdések megfo-
galmazását, a tényeken alapuló következtetések levoná-
sát és az azokra alapozott döntések meghozatalát. Össze-
tett gondolatokat elemezve felismeri az összefüggéseket,
ismeri az együttjárás és az oksági viszonyok különbségét,
a kölcsönhatásokat, az alkalmazandó stratégiai lépése-
ket; ezeket képes verbális és vizuális formában megjele-
níteni, felhasználva az IKT nyújtotta lehetõségeket is.

Attitûd:
A tanuló érdeklõdik a tudomány és a technológia bizo-

nyos területei iránt, felelõsen viszonyul ezek kritikai érté-
keléséhez, szem elõtt tartja a biztonsággal és a fenntartha-
tó környezeti fejlõdéssel kapcsolatos kérdéseket, vala-
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mint azok etikai vonatkozásait. Az érdeklõdési körébe
tartozó területeken motivált a problémák azonosítására,
a kérdések megfogalmazására, a bizonyítékok keresésére
és értékelésére, a logikus érvelés alkalmazására, a követ-
keztetések levonására. A mindennapi életét érintõ kriti-
kus helyzetekben megalapozott információkra, tényekre
és bizonyítékokra támaszkodó döntésekre törekszik.

5. Társadalmi részvétel és felelõsségvállalás kom-
petenciái

Az állampolgári és társadalmi kompetenciák fejlõdé-
sével a tanulóban tudatossá válik, hogy mit jelent fele-
lõsségteljes állampolgárként élni, a társadalmi élet min-
den területén aktívan részt venni; tisztában lesz a társa-
dalom gazdasági és politikai fogalomrendszerével, struk-
túráival; értelmezni tudja az emberiség egészére kiható,
világméretû tendenciákat meghatározó társadalmi je-
lenségeket és a fenntartható fejlõdést.

Ismeret:
A tanuló ismeri a társadalom értékeit és erkölcsi nor-

máit, az etikus magatartás iránti társadalmi és tudomány-
területi elvárásokat, az egyénekhez, csoportokhoz, mun-
kaszervezetekhez, a társadalomhoz, valamint a gazda-
sághoz és a kultúrához kapcsolódó alapfogalmakat. Tisz-
tában van alapvetõ jogaival és társadalmi felelõsségével,
szabadságjogainak másokra tekintettel lévõ gyakorlási
lehetõségeivel. Ismeri az ország, a haza és a nemzet fogal-
mát, érti és értelmezni képes a magyar és az egyetemes
történelem, valamint a közelmúlt és a jelenkor legfonto-
sabb eseményeit és folyamatait; összefüggéseiben látja a
hazai, európai és világszintû változásokat.

Készség:
A tanuló követi a társadalom szabályait és erkölcsi

normáit, felismeri az alapvetõ, illetve saját életével ösz-
szefüggõ társadalmi problémákat, továbbá életkori sajá-
tosságainak megfelelõ szinten gyakorolja a társadalmi fe-
lelõsségvállalással kapcsolatos tevékenységeket. Aktív
állampolgárként részt vesz a közéletben, óvja és védi a
környezetét, hozzájárul a fenntarthatósághoz, és csele-
kedetei az ország állampolgárainak jóllétére irányulnak.

Attitûd:
A tanuló értékesnek tartja a magyar és az európai tör-

ténelmi és kulturális hagyományokat. Méltányolja a
többségi kultúrától eltérõ kultúrákat, értékként kezeli a
többféle nézõpont érvényesülését. Fontosnak tartja a
közvetlen emberi kapcsolatokban a felelõsségvállalást, a
gondoskodást, a segítõkészséget, az empátiát, a toleran-
ciát, az együttmûködést, a szolidaritást, a kockázatválla-
lást, a konfliktushelyzetekben az asszertivitásra támasz-
kodó konfrontációt. Felelõsséget érez szûkebb és tágabb
környezetéért, elkötelezett a demokrácia és az emberi jo-
gok tiszteletben tartása iránt.

6. Személyes és társas kompetenciák
Az iskola feladata, hogy a tanulók iskolai életének irá-

nyítása és megszervezése során támogassa a hatékony és
kiegyensúlyozott társas kapcsolatok, a pozitív énkép, il-
letve a változásokhoz is alkalmazkodni tudó egyéni élet-
mód kialakításában alapvetõ jelentõségû készségek meg-
szerzését. A személyes és társas kompetenciák kialakítá-
sa során az iskola külön hangsúlyt helyez a szomatikus
egészséggel, a szocio-emocionális jólléttel, a biztonság-

gal, az emberi kapcsolatokkal, a hétköznapi technológiai
eszközök használatával, valamint a személyes pénzügyi
tevékenységek lebonyolításával és a fogyasztás megszer-
vezésével kapcsolatos kompetenciákra.

Ismeret:
A tanuló azonosítja saját képességeit és érdeklõdését,

elsajátítja a szomatikus, mentális és érzelmi egészség
alapvetõ ismereteit, felismeri a kockázati és védõfakto-
rokat, a lehetséges baleseti forrásokat, az egészséget ká-
rosító, veszélyes szokásokat, tevékenységeket. Megérti a
különbözõ társadalmakban és közegekben széleskörûen
elfogadott magatartási és kommunikációs szabályokat.
Tudja, hogyan keressen tanulási, képzési és életpálya-
tervezési információkat és támogatást. Felismeri a média
befolyását az életmódra, a személyes, a csoport- és a nem-
zeti identitásra, valamint a közösségi normákra, a fo-
gyasztói szokások irányítására.

Készség:
A tanuló megszervezi saját és a társakkal együtt törté-

nõ tanulását, azt értékeli, a saját vagy a közös tudást meg-
osztja, ha szükséges, támogatást kér. Megtervezi saját
életpályáját, tanulási, életpálya- vagy jólléti célokat tûz
ki, és belsõ motivációját folyamatosan alakítja, fejleszti.
Napirendeket és hosszú távú cselekvési terveket készít,
értékeli ezek megvalósulását. Társas helyzetekben felis-
meri feladatát, szerepét a csoportban, csoporttagként
végez különbözõ tevékenységeket. Az akadályokból kö-
vetkezõ válsághelyzetekre megküzdéssel válaszol, alkal-
mazza az egyéni vagy közösségi krízis- és konfliktushely-
zetek kezelésének módszereit, döntéseket hoz és azok
alapján jár el. Kritikus fogyasztói szemléletet és helyes
táplálkozási szokásokat sajátít el.

Attitûd:
A tanuló törekszik saját személyes, társas és testi jól-

létének kialakítására, valamint az egész életen át tartó
tanulás megvalósítására. Élethosszig tartó cselekvõ, te-
vékeny, olyan testileg is harmonikus szokásrendszert ala-
kít ki, amelynek része a nemek közötti különbségek tisz-
teletben tartása, a szexuális viselkedéskultúra, az egész-
ségügyi tudatosság és a környezet tisztelete. Értékesnek
tekinti az együttmûködésre való törekvést, az asszertív
viselkedést, mások tiszteletét, a kompromisszumokra,
lehetõség szerint konszenzusra való törekvést, gondol-
kodásbeli elfogultságának, elõítéleteinek felismerését és
megváltoztatását. Saját tevékenységeire, élethelyzetére
és visszajelzésekre reflektálva reálisan szemléli önmagát,
önértékelése pozitív.

7. A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tuda-
tosság kompetenciái

A tanuló ezen kompetenciák elsajátításával képessé
válik arra, hogy értékesnek tartsa a kreatív ötleteket és
produktumokat, az innovatív tevékenységeket, és ön-
maga is kreatív alkotásokat hozzon létre egyes tanulási
területeken, valamint elsajátítsa az esztétikai átélés és a
mûvészi önkifejezés rekreációt támogató elemeit. A ta-
nulók megtanulják értékként kezelni, hogy a saját gon-
dolataik kifejezését és mások véleményének befogadását
sokféle szempont alapján tudják megvalósítani.

Ismeret:
A tanuló ismeri az ország, a nemzet, Európa és a világ

kulturális örökségének fõ elemeit. Felismeri, hogy a nyel-
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vek, a hagyományok és a kulturális termékek kifejezései
miként befolyásolják mások gondolkodását és viselkedé-
sét, az egyénnek a világról alkotott elképzeléseit. A tanu-
ló összefüggéseiben látja és értelmezi, hogy a kreatív ta-
lálmányok és mûvészeti produktumok milyen módon já-
rulnak hozzá a jelenkori mindennapi élet, valamint az
életmód alakításához.

Készség:
A tanuló olyan készségeket sajátít el, amelyek maguk-

ban foglalják a figurális és elvont gondolatok, tapasztala-
tok és érzések empátiával történõ befogadását és kifeje-
zését a mûvészetek és más kulturális kifejezésmódok szé-
les körében. A készségek kiterjednek a kreatív tevékeny-
ségek lehetõségeinek felkutatására, a kreatív tevékeny-
ségekbe történõ aktív bekapcsolódásra.

Attitûd:
A tanuló értékesnek tartja a kiemelkedõ feltalálók és

mûvészek alkotásait, elõadó-mûvészetét, elfogadóan vi-
szonyul a kiemelkedõ életmûvekhez, teljesítményekhez,
és nyitott azok befogadására. Kritikusan gondolkodik a
kreatív találmányok és mûvészeti alkotások értékterem-
tõ és személyes életmódot befolyásoló szerepérõl. Érté-
kesnek tartja a kultúra sokféle kifejezésmódja iránti nyi-
tottság kialakítását, megõrzését, tiszteletben tartja az al-
kotásokat, valamint a produktumok létrehozóinak szel-
lemi tulajdonhoz fûzõdõ jogait.

8. Munkavállalói, innovációs és vállalkozói kompe-
tenciák

A munka világához kapcsolódó kompetenciák fejlõ-
dése esetében a tanuló nyitottá válik a különbözõ mun-
kakörökhöz tartozó szerepek betöltésére, növekvõ mér-
tékben jellemzõ lesz rá a vállalkozási hajlandóság, a kez-
deményezõ hozzáállás és az új ötletek iránti pozitív atti-
tûd, a jövõbe vetett bizalom, valamint a munkavégzés-
hez szükséges készségek minõségi szintû kidolgozása.

Ismeret:
A tanuló olyan eltérõ helyzeteket, eseményeket és lehe-

tõségeket ismer és tapasztal meg a munka világából, ame-
lyek módot adnak arra, hogy jövõjének alakítását, a tanul-
mányi feladatok során felmerült ötleteit személyes, társas
és szakmai cselekvésekben valósítsa meg. Megérti, hogyan
alakulnak ki a munkaerõpiaci lehetõségek, miben külön-
böznek egymástól az egyes foglalkozások, felismeri saját
erõsségeit és fejlesztendõ területeit, tudatosulnak benne a
munkavégzéssel kapcsolatos jogi és etikai alapelvek.

Készség:
A tanuló olyan készségeket sajátít el, amelyek elõsegí-

tik, hogy alkalmazkodni tudjon a munka világát és saját
munkakörét, valamint feladatait érintõ változásokhoz,
továbbá az azokra való felkészülés érdekében egyéni és
csoportfeladatokban képes különbözõ szerepeket betöl-
teni. Kreativitását, képzeletét, problémamegoldó és kri-
tikai gondolkodását az innovációs folyamatokba történõ
bekapcsolódással fejleszti. Munkavégzéssel kapcsolatos
feladatai során rövid és hosszú távú terveket készít, célo-
kat tûz ki, a tervekben lefektetett feladatsorokat kivite-
lezi, illetve, ha szükséges, új célokat keres.

Attitûd:
A tanuló törekszik arra, hogy a változó szerepekhez

újító módon és rugalmasan alkalmazkodjon, kritikusan,
kreatívan és reflektíven gondolkodjon, megõrizze kíván-
csiságát és nyitottságát, kezdeményezzen, és kitartó le-
gyen céljai elérésében. A tanuló felelõsséget érez mun-
kavégzésének eredményéért és minõségéért, értékesnek
tartja a másokkal való együttmûködést, és bizakodva
gondol saját jövõjére, az életpályája alakulására.

2.2.2. 2. táblázat, amely a kötelezõ alapóraszámo-
kat a tanulási területekhez tartozó tantárgyanként,
képzési szakaszok és évfolyamok szerinti bontásban
mutatja be.

1. évf. 2. évf. 3. évf. 4. évf.

Magyar nyelv és irodalom 7 7 5 5

Matematika 4 4 4 4

Erkölcs és etika / Hit-és erkölcstan 1 1 1 1

Környezetismeret 1 1

Idegen nyelv 2

Ének-zene 2 2 2 2

Vizuális kultúra 2 2 2 1

Technológia és tervezés 1 1 1 1

Digitális technológia és kultúra 1 1

Testnevelés 5 5 5 5

Kötelezõ alapóraszám 22 22 22 23

Szabadon tervezhetõ órakeret 2 2 2 2

Maximális órakeret 24 24 24 25

Forrás: A Nemzeti alaptanterv tervezete 2018., https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/
2018/08/a-nemzeti-alaptanterv-tervezete_2018.08.31.pdf
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Ismétlés a tudás anyja – tartja a jól ismert közmondás.
Ezt a tapasztalatot a pszichológia is megerõsíti: „... min-
den emlékezeti rögzítéshez általában ismételt érzékelés,
röviden ismétlés szükséges” (Kardos Lajos: Általános
pszichológia 1964.) A közmondások hatalmas tapaszta-
laton nyugvó, általánosan elfogadott, kikristályosodott
igazságokat tartalmaznak,

A tudományos pszichológia megállapításait sem lenne
könnyû kétségbe vonni. Mégis, a végtelenül változatos
és gazdag iskolai élet nem ilyen egyértelmûen jelzi az is-
métlés szerepét a tanulásban. 

Tanulságos fényképet találtam néhány éve. A kép egy
osztályterem tábláját mutatja. A táblán egy helyesírási
nehézséget tartalmazó szó leírása ötvenszer, láthatólag
gyermekkéz írása. A gyakorlat alatt ugyanazzal az írással
egy üzenet a tanítónak a feladat teljesítésérõl. A fénykép
az ismétléses tanulás hatékonysága szempontjából rop-
pant tanulságos, az ábra története ugyanis a következõ.
A tanuló hadilábon állt a hosszú mássalhangzók helyes-
írásával, különösen gyakran hibázott a múlt idõ t-jénél. A
tanító a kellett szó hibás írásánál veszítette el a türelmét
és adta feladatul a szó leírását ötvenszer. A tanító távo-
zott, a gyerek pedig hozzálátott a feladat teljesítéséhez.
Elkészülve, várta vissza a tanítót, de az nem jött, neki vi-
szont mennie kellett már. Így hát a feladat alatt üzenetet
hagyott: Tanító néni! El kellet mennem, de megcsináltam a
feladatot. És az üzenetben a kellett szó, az ötvenszeri he-
lyes leírás alatt, ismét hibásan szerepelt!

A hétköznapi tanulási tapasztalat után nézzünk egy
problémát a tudományos kutatás területérõl! D. B.
Elkonyin iskolás gyerekek tanulási sajátosságait vizsgálva
a következõ kísérletet végezte el. Õsszel megtanultak a
gyerekek tíz nyolcsoros verset, de nem a megszokott mó-
don, az ismétléses tanulás útján, hanem megbeszélték a
verset, elemezték minden sorát, tisztázták a szövegben
szereplõ fogalmak jelentését, összegyûjtötték az egyes
szavak szinonimáit, és megállapították, mely szó illik leg-
inkább a versbe, és így tovább. Ezután már nem foglal-
koztak vele egészen tavaszig, ám amikor felidézték a ver-
seket, kiderült, hogy valamennyi gyerek mind a tizet igen
jól tudta. 

Két esetet írtam le. Az egyikben erõteljesen jelen volt
az ismétlés, ám nem hozott tanulási eredményt. A má-
sikban nem szerepelt az ismétlés (noha ez lett volna a
„kézenfekvõ” módszer), mégis létrejött a tudás. Hogyan
egyeztethetõ mindez össze a közmondás igazságával és az
idézett klasszikus pszichológiai tétellel?

A választ azzal kell kezdeni, hogy az ismétlés, mint sok
más pedagógiai és pszichológiai fogalom, több jelentéssel
bír. Jelenti elõször is a változatlan módon megvalósuló
ismétlést, ez a mechanikus vagy megoldásos tanulás. Je-
lenti továbbá a változatos módon, variáltan folyó ismét-
lést, amit a szükséges megkülönböztetés érdekében már-
is helyesebb gyakorlásnak nevezni. Az elsõ példánk a ma-
golásos tanulás eredménytelenségét jelezte, a másik pél-
da a sokoldalú tanulási tevékenység hatásosságát mutat-
ta be. Elmondhatjuk tehát, hogy az eredményes tanulás-
hoz a tananyaggal való sokoldalú foglalkozásra van szük-
ség az egysíkú ismételgetés helyett. Hogy ezt megvalósít-
hassuk, a pedagógusoknak olyan, tanítási kísérletek so-
rozatában kifejlesztett tanítási programokra van szüksé-
gük, amelyek egymásra épülõ, jól szerkesztett, variált
problémákat, feladatokat, feladatsorokat és -rendsz-
ereket tartalmaznak. 

Az ismétlés kérdését érdemes megfigyelni minden-
napos pedagógiai tevékenységünkben. Például azt a
megszokott jelenséget, hogy a tanító a kérdéseket (fel-
adatokat, utasításokat stb.) többször is elismétli. Az
eredményes tanulói munka elõsegítése érdekében a ne-
velõ a feladatot elõször maga ismétli meg, majd általá-
ban elõször egy „jobb”, majd egy „gyengébb” tanulóval
újra elmondatja. Noha a cél a tanulók segítése volna, az
eredmény mégis az, hogy minél többször hangzik el a
kérdés, annál alacsonyabb a jól dolgozó tanulók száma.
Ez a jelenség könnyen megmagyarázható. Sajátos ne-
hézséget okoz az is, ha a kérdést, feladatot átfogalmaz-
va ismétlik: ez most új kérdés, vagy a már hallott – csak
másképpen?

Az ismétlés a tanulót figyelmetlenségre és fegyelme-
zetlenségre neveli, egyenesen arra készteti, hogy ne vés-
se emlékezetébe az elsõ változatot, hiszen az úgyis el-
hangzik még – szinte ahányszor csak akarja. További hát-
ránya az ismételgetésnek, hogy rendkívül idõrabló eljá-
rás. Csepelen V. I-né tanító osztályában hagyományos
módon huszonhét percig dolgozott az osztály, majd ha-
sonló feladatsoron a variációs tanulási eljárást alkalmaz-
va nyolc és fél percig. 

A tanulókat elsõ osztály kezdetétõl érdemes hozzá-
szoktatni ahhoz, hogy a kérdés egyszer hangzik el. Ezzel a
tanítói szó becsületét védjük, az idõ kihasználására ne-
veljük a tanulókat, alakítjuk a munkakultúrájukat, s je-
lentõs mértékben fejlesztjük az emlékezetet. Többszöri
vizsgálatot végeztünk az eljárás eredményességére vo-
natkozóan, s azt tapasztaltuk, hogy már rövid gyakorlás

Demeter Katalin Pszichológia 
a tanítási órán (24.)
Ismétlés vagy gyakorlás a tudás anyja?
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után is szinte valamennyi tanuló képes a kérdések, fel-
adatok, adatok stb. pontos felidézésére. Meglepetésünk-
re azt észleltük, hogy még az öt-hét mûveletbõl álló lánc-
számolásokat is fel tudta idézni a tanulók többsége. Ez
nemcsak jelentõs tanulási teljesítmény, hanem a tanulás
igen jó forrása is egyben. 

A tanítási eljárás két feltétel megléte esetén hozza meg
a várt eredményt. Az egyik az, hogy ne tegyünk enged-
ményeket. Már néhány esetben tett engedmény is igen

káros hatású lehet. A másik az, hogy a tanító is pontosan
tervezze tevékenységét. Gyakran tapasztaljuk ugyanis,
hogy a nevelõ a feladat elhangzása után adja meg a tanu-
ló érdeklõdésére a szükséges instrukciókat: A munkafü-
zetben dolgozzatok! Fekete ceruzával írjatok! Nem szabad
radírozni! Választ is várok! Stb. A munka utólagos „meg-
szervezése” viszont feledteti a feladatot. A helyes sor-
rend tehát a tanulói tevékenység pontos megszervezése,
majd a feladat közlése. Egyszer.

� � �

Oszoli-Pap Márta

Érték-tár

Félévi bizonyítványosztás. Mi jut elsõnek eszünkbe róla?
A pedagógusnak a sok adminisztráció, a dilemmák, hogy
biztos minden körülményt figyelembe vett-e az osztály-
zásnál? A gyerekeknek az izgalom, néha a félelem, a szo-
rongás. A szülõknek az elvárások.

Szöveges értékelés
Az érdemjeggyel való osztályozás 1–5-ig terjedõ skálá-

ja1 ellen többször, több oldalról – pedagógusok, szülõk,
gyerekek részérõl – is merültek fel kifogások. A 2004-
ben, az alsó tagozaton bevezetett szöveges értékelés sem
váltotta be teljesen a hozzá fûzött reményeket. A meglé-
võ értékelõ sablonoknál egy-egy aláhúzással jellemezni
egy gyermeket éppoly nehéz, mint az érdemjeggyel törté-
nõ osztályozás esetén. Nem olyan árnyalt, nem eléggé
személyre szabott. Igaz, ki lehet egészíteni, de tökélete-
sen nem fogja kifejezni a gyermek teljesítményét. A szü-
lõk többsége még mindig konkrétumot szeretne, rákér-
dez az „átváltásra”: „Ez hányasnak felel meg?” 

Érték jelentése: valaminek a megbecsült volta2. Ha így
nézzük, akkor a félévi értékelés, akár jegyalapú, akár szö-
veges, minõsíti a tanulót. A szülõ is ez alapján fog képet
alkotni gyermekérõl, a gyermek pedig saját magáról. Bi-
zonyítványt állítunk ki tanítványainkról. Nem mindegy,
hogy mennyire reális ez az értékelés. Tud-e egyáltalán
objektív lenni? Milyen összetevõi, milyen állomásai van-
nak az értékelésnek, míg eljutunk a bizonyítványig? 

Önértékelés
Kezdjük talán a legfontosabbal: az önértékeléssel. A

gyermekek az õket körülvevõ világtól, a benne lévõ sze-

mélyektõl kapják folyamatosan a visszajelzéseket csele-
kedeteikre, viselkedésükre. Az iskolába már az ezek ha-
tására kialakult énképpel érkeznek. Megtanulta, hogy õ
„jó kislány” vagy éppenséggel „rossz gyerek”3. Az új kör-
nyezetben ez az énkép jelentõsen megváltozhat. Ezért
nehéz iskolakezdéskor az elsõ hónap, mert ilyenkor min-
den tanuló keresi a helyét az új közösségben. Új szerepek
alakulhatnak ki, melyek befolyásolják a gyermek önérté-
kelését, teljesítményét is. 

A pedagógus feladata, hogy megfigyelje tanítványait,
és megfelelõen segítse õket ebben a folyamatban.

Saját teljesítmény megítélése
Felelõsségvállalás és reflexió. Mindkettõ – a gyermek

életkori sajátosságának megfelelõ mértékben – elvárha-
tó, tanulható. 

Ahhoz, hogy megtanítsuk tanítványainkat reflektálni
saját viselkedésükre, teljesítményükre, elõzetesen egyér-
telmû kereteket, szabályokat, szempontokat kell ad-
nunk. Például hangos olvasás elõtt a mondathatárok be-
tartása, kifejezõ olvasás lehet ilyen szempont, vagy me-
moriter felmondásánál a pontosság. 

Egy-egy felelet után érdemes végigmenni a szempon-
tokon és hagyni, hogy elõször a gyermek reflektáljon sa-
ját teljesítményére. Mindig vannak olyanok, akik vagy
túl-, vagy alulértékelik magukat. Ilyenkor kérdésekkel
segíthetünk rávezetni és helyes irányba terelni az önérté-
kelését. Sokszor a tanítónak, szülõknek akarnak megfe-
lelni, s megpróbálják a szerint megfogalmazni a vélemé-
nyüket, ki mit vár tõlük. Erre is figyelnünk kell, hogy
merjen adott esetben „ellentmondani” nekünk, tudja
képviselni felnõttel szemben is a véleményét.
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Az önreflexió után meghallgathatjuk egy-két osztály-
társ véleményét is. Itt ismét irányíthat a pedagógus, ha
netán a társak elfogultak valamelyik irányba. Ezután ösz-
szegezhet a pedagógus és szintetizálhatja a véleménye-
ket, kiemelve a jó érveléseket.

Nagyon fontos, hogy kialakítsuk a tanulókban a fele-
lõsségtudatot, felelõsségvállalást. Ezt fokozatosan alakít-
hatjuk például a házi feladatok feljegyzésénél. Elsõ osz-
tályban még mindent jelzünk, a táblára is felkerül, ha
jönnek a szülõk a gyerekekért, õk is látják. Második osz-
tálytól már csak a gyerekek jelölik a tankönyveikben.
Amikor esetleg elmarad egy-egy lecke, akkor legköze-
lebb jobban figyelnek majd. A szülõk felé is jelezhetjük,
hogy a diák dolga a tanulás, a felszerelés, a házi feladat,
nem a szülõé. Annak a gyermeknek, akiknek otthon is
életkoruknak megfelelõ feladatot adnak, azok az iskolá-
ban is tudni fogják, hogy a tanulással kapcsolatos dolgo-
kért is nekik kell felelõsséget vállalniuk. De hogy tarto-
zik ez az értékelés témájához? Ha kialakul a gyermekben
az, hogy a munkájáért õ maga a felelõs, akkor nem fogja
hibáztatni sem a körülményeket, sem a tanítót. Sõt, a hi-
báit nem tragédiának fogja fel, hanem lehetõségnek,
hogy legközelebb kijavítsa azokat.

Társak értékelése
Az, hogy egy gyermek miként értékeli saját magát,

függ a társak visszajelzésétõl is, az osztály összetételétõl.
A gyermekek alsó tagozaton még hajlamosak arra, hogy
szimpátia, barátságok mentén ítéljék meg társuk teljesít-
ményét. Jó példa erre a farsangi jelmezverseny. Osztá-
lyomban ez mindig titkos szavazással zajlik, pont azért,
hogy ne befolyásolják egymást a véleményükkel. Hiába
beszéljük meg közösen elõre a bírálat szempontjait, ilyen-
kor mindig kiderül, hogy – a jelmeztõl függetlenül – ki ki-
nél népszerû az osztályban.

A titkos szavazást több helyzetben is alkalmazom.
Amikor nyílt szavazás van, észrevehetõ, hogy emelked-
nek fel a kezek, ha a barát vagy a barátnõ is erre vagy ar-
ra szavaz. Akaratlanul is befolyásolják egymást, így ne-
hezebben döntenek a gyerekek. Titkos szavazásnál rá
van kényszerítve mindenki, hogy elgondolkodjon a kér-
désen, átgondolja és kialakítsa a saját véleményét. Gya-
korolni kell tehát azt is, hogy merjenek saját véleményt
kialakítani. Késõbb ez igen hasznos lesz majd.

Egy alkalommal arról kellett dönteni az osztálynak,
hogy elindulunk-e egy osztálydaléneklési versenyen?
Többen hangosan lelkesedtek, ám most is titkos szava-
zásra bocsátottam a kérdést. Ekkor az osztály kétharma-
da jelezte csak az indulási szándékát. Anélkül, hogy is-
mertettem volna velük az eredményt, ismételt szavazást
rendeltem el, de most már nyíltan szavazott mindenki.
Érdekes volt látni, hogy egy kivételével mindenki a ver-
seny mellett szavazott. A többiek aztán meggyõzték az
egy „ellenállót”. Ezáltal megtanulták a gyerekek megfo-
galmazni mondandójukat, megtanultak érvelni, és végül
együtt készültünk fel a versenyre.

Azonban az osztálytársak egymást nem mindig igazsá-
gosan értékelik. Emiatt sok bántás éri õket egymástól.
Ezen javíthatunk, ha több olyan programot is szerve-

zünk, ahol fontos az egymás segítése, az összefogás. A ko-
operatív munkaformák is segíthetik ezt.

Jó, ha mindenkinek van egy szülinapos füzete. Ami-
kor valakinek születésnapja van az osztályban, az osztály-
társak beleírhatják, hogy mit szeretnek a másikban, mit
tartanak értékesnek benne. Ha ez minden évben megis-
métlõdik, akkor 8. év végén jó kis útravaló lesz ez min-
den gyermeknek az iskolaváltáskor. Késõbb is megerõsí-
tõ lesz beleolvasni, ha netán önértékelési gondjaik len-
nének.

Szülõ értékelése
Sajnos még mindig nagy „kitûnõ-kultusz” tapasztal-

ható a szülõk körében. Nagyok az elvárások. Több gyer-
meket látunk sírni azért, mert nem lett ötös a dolgozata
és „apa vagy anya mit fog szólni?” Nem könnyû ezzel szem-
bemenni, de fontos, hogy eljusson oda a gyermek, hogy
az érdemjegy ne központi helyet foglaljon el az önértéke-
lésében. Ezért is fontos, hogy a társak értékelésénél kap-
jon pozitív visszajelzéseket, megerõsítéseket. Akkor nem
a matekjegy alapján érzi magát értékesnek vagy értékte-
lennek. A Tanító korábbi számában4mutattam be példá-
kat az ismeretanyag különbözõ intelligenciák szerinti fel-
dolgozására. Ha ezeket a különbözõ képességterületeket
nézzük, látjuk, hogy minden gyermeknek más az erõssé-
ge. Legyen szabad nekik, hogy rosszabb osztályzat kerül-
jön a bizonyítványba bizonyos tantárgyakból! Amikor
egy gyerek rosszabb jegyet hoz haza az iskolából, akkor fi-
gyelni kell a szülõnek arra, hogy ne minõsítse õt! Elõször
mindig kérdezzük meg: „Jó neked ez a jegy, hogy érzed?”
Ha a gyerek mindent megtett érte, tanult lelkiismerete-
sen és így kapott hármast, akkor elégedjünk meg vele mi
is. Fogadjuk el, hogy ez most így sikerült. Fontos fejlõdés
eredménye, ha egyes esetekben a gyerek azt tudja megfo-
galmazni, hogy „tanulhattam volna többet is rá, ezért lett
csak hármas”. Ekkor õ mondta ki saját maga számára,
hogy mire kell figyelnie legközelebb. És akkor máris kö-
zelítünk az interiorizáció fogalmához.

Pedagógusként és szülõként is célunk, hogy ezt alakít-
suk ki a gyermekben. Ez akkor mûködik, ha megvan és
érezhetõ is mindkét részrõl a bizalom.

A pedagógus értékelése
Alsó tagozaton a pedagógus központi helyet foglal el

tanítványai életében. Ebben az életkorban a gyerekek-
nek sokszor „szent”, amit a tanító mond. Ezért is fontos,
hogyan fogalmazzuk meg értékelésünket.

A szöveges értékelésnél valóban nagyobb terünk van
az egyéni jellemzõk megfogalmazására. Kérdés, hogy
van-e energiánk minderre? Írásom elején jeleztem, hogy
elsõben az osztályba érkezõ gyerekeknek azért is nehéz
az átmenet az óvoda és az iskola között, mert az önma-
gukról kialakult kép változhat. Éppen ezért, hogy ezt
megkönnyítsem mind a gyermek, mind a szülõ számára,
az új elsõseimnek mindig egy éven keresztül havonta
szöveges értékelést írok. A szülõ folyamatában látja a
gyermek teljesítményének alakulását. Lehet, hogy az

Demeter01.qxd  2018.12.28.  9:25  Page 12



13

egyik hónapban gyengébben teljesít a gyermek, a másik-
ban pedig már elindul a javulás. Van olyan kis elsõs, aki-
nek eleve fél év kell az akklimatizálódáshoz. Ha csak fél-
évkor lenne az elsõ visszajelzés, nem látná a szülõ ezt a
fejlõdést. Nem tagadom, hogy ennek megírása sok idõt
vesz igénybe. Néha nehéz úgy megfogalmazni az értéke-
lést, hogy az valóban személyre szabott legyen és elõre-
mutató. Igyekszem használni a 3:1 szabályt, vagyis 3 di-
cséret vagy megerõsítés legyen, utána lehet írni a kérés-
rõl, a javítandóról. Egy-két példát bemutatok, a nevek
kihagyásával:

Lány, október:
X. Y-nal továbbra is elégedett vagyok. Szépen és jól dolgo-

zik, munkatempója lendületes, gyors. Ebben a hónapban ta-
lán kicsit hangosabb volt, a következõ hónapban lehetne az a
feladat, hogy csendesebben mondja el mondandóját. Társai-
val jó a kapcsolata, velünk szemben tisztelettudó, segítõkész.
Csak így tovább!

Lány, november:
Nagyon örülök, hogy X. Y. odafigyelt a kérésemre. Sokkal

csendesebb volt, ezt köszönöm. Gratulálok a népdaléneklési
versenyen elért eredményéhez is. Amire lehet figyelni a követ-
kezõ hónapban: helyes levegõvétel (ne a szavak közben ve-
gye!). Matematikából gyorsan, ügyesen dolgozik, érti a fel-
adatokat elsõre, szívesen oldja meg azokat. Írása rendben
van, betûi, betûkapcsolásai szabályosak. Órákon aktív, sokat
jelentkezik. Hangokra bontása, hangos olvasása is rendben
van. Nagyon megdicsérem!

Fiú, október:
Z. Zs. tovább csendesedik, de még vannak olyan napok,

órák, amikor nehéz tõle tanítani. Ilyenkor közlésvágya óriá-
si és elég hangosan fejti ki gondolatait. Nehéz ezekben a hely-
zetekben lecsendesíteni, ragaszkodik a saját gondolatmenet-
éhez, nem lehet meggyõzni sem. Ám amikor dolgozik, elmé-
lyülten figyel, igyekszik. Sokat javult a munkatempója is,
már nem marad le. Füzetképe is egyre szebb. Nagyon udva-
rias reggelente, figyelmes és „csupaszív”. Remélem, a követ-
kezõ hónapban is sikerül valamiben elõrelépnie. Csak így to-
vább!

Fiú, december:
Z. Zs. egyre elmélyültebben dolgozik az órákon. Jó nézni,

ahogy belemerül egy-egy feladatba! Örülök a matematika
Tudáspróba szép eredményének (97%)! A hangos olvasást
még kell gyakorolni otthon is! Lassú a tempója és idõnként bi-
zonytalan. Nyomtatottról írottra bizonytalanul másol. Toll-
bamondáskor lassan dolgozik, emiatt hiányos a feladata.
Írásképe azonban nagyon szép. Órán idõnként megmaka-
csolja magát, ekkor nehéz eltéríteni vagy épp rábírni egy fel-
adatra. Szeretném, ha ebben változna. Igyekvõ, ennek örü-
lök!

Az elsõ év értékelése meghatározó lehet a gyermek
önértékelésénél is. Felelõsségünk van, hogy észrevegyük,
ha egy gyermek változik önmagához képest. Fontos, hogy
ne hagyjuk, hogy társaik „skatulyába” tegyenek egy gyer-
meket, de mi se tegyük ezt!

Az értékeléshez tartozik a tehetséggondozás témakö-
re is. A tanító sokat tehet azért, hogy egy-egy tehetség-

ígéret megmutatkozik-e. Tudjuk, hogy vannak szunnya-
dó tehetségek5. Ha az osztályban mindig ugyanazokat a
domináns, kitûnõ tanuló gyerekeket emeljük ki, adunk
feladatokat nekik, emiatt õk megerõsödnek, magabizto-
sabbá válnak, fejlõdnek. A többiek „ellustulnak”, lemon-
danak saját magukról, hisz az ügyeletes „zseni” majd el-
végzi a feladatot.

Adjunk esélyt, lehetõséget, hogy megmutassák, ki-
próbálják magukat a gyerekek különféle feladathelyze-
tekben, különbözõ területeken! Például testnevelés órán
a Királylabdajáték6 játszható úgy is, hogy a legjobbat/leg-
magasabbat jelöli ki a csapat vagy a tanító a királynak.
Sokakban hiányérzet maradhat, hogy: „Miért mindig õ?”
Benne maradhat, hogy nem próbálhatta ki magát. Azon-
ban ha mindenki megkísérli, õ hogyan szerepelne ezen a
poszton, megtapasztalhatja, hogy alkalmas volt-e a fel-
adatra? Ez is segíti õt az önértékelésben, a reflektálásban.
Utána már magyarázni sem kell, hogy esetleg a társa mi-
ért megfelelõbb erre, vagy netán kiderül, hogy õ is alkal-
mas erre a posztra. 

Hasonlóan jó lehetõség a rejtett képességek megmu-
tatására a csapatverseny. Pedagógusként mérlegelni kell,
hogy egy-egy versenyre való nevezésnél mi a célunk?
Nyerni akarunk tanítványainkkal, vagy belefér az is,
hogy lehetõséget biztosítunk azoknak, akik kipróbálnák
magukat? Mindkét érv elfogadható. A másodikat keve-
sen vállalják be, pedig néha érdemes olyanokat is indíta-
ni, akikrõl nem tételezzük fel, hogy jól helyt állnának.
Sokszor a bizalom szárnyakat ad ezeknek a gyerekeknek,
nõ a motivációjuk. Megpróbálnak felnõni a feladathoz,
így teljesítményük is nõhet. A csapatversenyek kiváló le-
hetõségek ezeknek a gyerekeknek. Nem egyedül rajtuk
van a felelõsség, sokat tanulhatnak a tehetséges társaik-
tól. A közösen elért siker pozitívan hat önértékelésükre,
további eredményükre.

Összegzés
A fenti felvetések is mutatják, milyen szerteágazó ez a

téma. Pedagógusként célunk, hogy minél több feladat-
helyzetben figyeljük meg tanítványainkat, hisz csak így
tudunk teljesebb képet kapni róluk, képességeikrõl, sze-
mélyiségükrõl.

A jó kiemelésével transzferhatást érhetünk el. Ha egy
gyermek értékesnek érzi magát az osztályközösségében,
könnyebben fogadja el azt is, ha egyes tárgyakból esetleg
gyengébb osztályzatot ér el. Félévkor az „egész” személyi-
séget értékeljük! 

Jegyzetek
1 1950-ben vezették be.
2 https://www.arcanum.hu/hu/online-kiadvanyok/Lexikonok-a-

magyar-nyelv-ertelmezo-szotara-1BE8B/e-e-2529E/ertek-28695/
3 Az egyik közösségi oldalon olvasható vicc: Eleven fiúcska képe,

alatta a felirat: Ötéves koromig azt hittem, hogy „Úristen”-nek hív-
nak, annyiszor kezdték így a mondatot, ha csináltam valamit.

4 Tanító LVI. Évfolyam, 2018. 7. szám.
5 http://tehetseg.hu/balogh-laszlo-mi-tehetseg
6 http://www.jankayiskola.hu/jankayadatbank/sport/kiralylabda.pdf
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A félévi értékelések elé
Idõrõl idõre visszatérünk az értékelés témájához a Tanító hasábjain, mert meggyõzõdésünk, hogy
az errõl való gondolkodást nem lehet túlzásba vinni. Olyan területe ez ugyanis a szakmánknak, ahol
könnyen és gyorsan, szinte észrevétlenül lehet súlyos, akár életre szóló károkat okozni. Ahogyan
Hunyady Györgyné és M. Nádasi Mária fogalmaz – „a gyermek ebben a visszajelzési folyamatban a
legvédtelenebb. A szakirodalom szerint az iskolai évek kezdeti szakaszában alakul ki a személyiség
stabil, késõbb nehezen befolyásolható jellemzõjeként a személyiség önértékelése, hogy kudarc-
kerülõ, vagy éppen sikerorientált lesz-e.”
Úgy gondoltuk, hogy Oszoli-Pap Márta gyakorlati tapasztalatai kapcsán érdemes felidéznünk
Hunyadi Györgyné és M. Nádasi Mária lapunk hasábjain megjelent kétrészes tanulmányának
néhány gondolatát. (Hunyady Györgyné–M. Nádasi Mária: Az értékelés színe és visszája I–II., Tanító
2017/3–4.) Már csak azért sem árt ez, mert egész szakmánkra ráférne sokkal szorosabb kapcsola-
tot teremteni elmélet és gyakorlat között, a tanulmányok szintjén épp úgy, mint tanítás közben, a
fejünkben. (A szerk.)

„A
pedagógus saját munkájának

eredményét olvassa le belõle, s kimondat-
lanul is feltételezi, hogy a diákot (és a szülõket)

az általa adott értékelés egyre nagyobb erõfeszítésre
ösztönzi. Ez azonban csak akkor reális elképzelés, ha a

gyermekek, a szülõk értik a viszonyítási alapot (nem csak
azt, hogy mit, hanem azt is, hogy miért kell így, vagy úgy
teljesíteni, tenni), s ha a gyermeknek nemcsak a tanulás

lehetõségét, hanem az egyéni támogatást is biztosí-
tani lehetett korábban, s lehet majd késõbb is

a javítás folyamatában.”

„Tanulságos,
fájdalmas volt a folyamatot megfi-

gyelni. Már akkor is kiderült: a pedagógusok
megkérdezése, felkészítése nélkül teljes körû, szem-

léletváltást igénylõ változtatást bevezetni nem érdemes.
Megtapasztalhattuk, hogy pedagógiai meggyõzõdés

nélkül, felkészültség nélkül meg lehet találni – a
meghaladni kívántnál talán még rosszabb –

látszatmegoldásokat.”

„A
visszajelzés befolyásolhatja a

szülõ–gyermek kapcsolatot is, különösen
abban az esetben, ha a szülõk túlértékelik az iskola
jelzéseit, ha a szülõ–gyermek viszony átváltozik a

szülõ–iskolás gyermek kapcsolattá. Ismerjük a gyermekkel
játékideje, pihenése terhére tanuló anyát, apát, a gyer-
meket iskolai teljesítményei miatt büntetõ szülõt. Ebben

a vonatkozásban feltételezhetõen a tanító és a szülõ
kompetenciahatárainak egészségtelen össze-

mosódásáról van szó.”

„Az
értékelõ tevékenység hatékonyságá-

nak feltétele, hogy a tanító figyelembe vegye a
gyermekek közötti különbségeket. Jelentheti ez adandó

alkalommal a mércék megválasztását (nem félünk kimon-
dani: indokolt esetben különbözõ mércék használatát), 

az értékelés verbális kifejezését, a gyermek várható
reagálásának beszámítását az elismerés 

és elmarasztalás arányainak
kialakításába.”

„A
különbözõ intelligenciájú

gyerekek szükségleteinek figyelembevétele –
ha eredményes oktatásra törekszünk – alapfeltétel, a
különbözõ intelligenciájú gyerekek teljesítményeinek

összehasonlító megítélése méltánytalanság. A többszörös
intelligencia figyelembevétele a tanítási gyakorlatban
talán ma a legkevésbé ismert feltétele a differenciálás-

nak. S mindez – olykor a tanító számára nem is
feltételezett módon – rongálja a társas

tanulási helyzetet.”
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Cikksorozatunk elõzõ részében plasztikus bábok készíté-
sérõl írtunk. Ezeknél a báboknál a karakteralakítás és a
mûködtetés szempontjából is fontos, hogy ne csak egy né-
zetben gondolkozzunk, hanem a rendelkezésre álló vagy a
készülõ formát több irányból vizsgáljuk meg. A plasztikus
bábok mozgatásánál törekszünk arra, hogy a fõ nézet –
ami jellemzõen az elölnézet, bár hosszú orrú állatoknál,
amilyen például a róka, ez lehet a profilnézet is – minél
jobban és minél többet legyen látható a nézõ számára.
Ugyanakkor a bábjáték – azaz a báb mozgatása – közben
több nézetbõl is szemlélhetjük a plasztikus figurát.

A síkbáboknál ugyanakkor alaphelyzetben két nézete
van a bábnak. Nagyon leegyszerûsítve: eleje és hátulja. A
síkbáb, ha csak egy kicsit is elfordul a térben, és nem marad
párhuzamos a nézõ homloksíkjával, máris csorbul a lát-
ványélmény, ha pedig élével fordul felénk a báb, teljesen
„elvesztjük szem elõl” a figurát. Ez a törvényszerûség meg is
adja a síkbáb mozgatásának szabályát: csak a nézõ látószö-
gére merõlegesen – ha paravános játékról van szó, akkor ez
a paraván síkja – mozgatjuk a bábot. Ha pedig meg kell for-
dítanunk, akkor azt a lehetõ legrövidebb idõ alatt tesszük,
és bábunkat mielõbb visszaállítjuk homloksíkba.

Amennyiben a figurát szembõl ábrázoljuk, úgy a másik
oldalán jellemzõen a figura háta jelenik meg. Viszont ha
profilban, azaz oldalnézetben van a síkbábunk, akkor a
másik felén tipikusan ugyanaz a profil jelenik meg. (Ter-
mészetesen trükkös, átváltozó figuráknál, vagy ha a já-
téktechnika azt kívánja, lehetnek különleges megoldá-
sok, ekkor a síkbáb két oldala lehet nagyon eltérõ is.) A
profilnézetû síkbábok két oldala viszont megadja az
irányt: a mozgás, a járás, a kommunikációs tér iránya –
egyértelmûen megváltozik, amint megfordítjuk a bábot.

A sík árnybábnál ez még tovább egyszerûsödik: ugyan-
azt látjuk, ha megfordítjuk az elölnézetû bábot – ezért
nincs is miért megfordítani. Azonban a profilra kompo-
nált figurák menetiránya itt is megváltozik.

Mindebbõl azt gondolhatnánk, hogy a síkbábok készí-
tése sokkal egyszerûbb feladat, mint a plasztikus báboké.
Márpedig, ha végigjárjuk ezt az utat, több vizuális prob-
lémával is szembesülhetünk.

Fõként a sík árnybábnál okoz nehézséget a gyakorlat-
lan készítõ számára, hogy hogyan is tud jól visszaolvasha-
tó karaktert létrehozni a lényegében egy kontúrvonallal

behatárolt formával, melynél sem a szín, sem a belsõ raj-
zolat nem segíti az értelmezést. Amikor pedagógushall-
gatókkal készítettünk sík árnybábot, több problémába is
beleütköztünk. Ezek számbavétele következik az álta-
lunk megtalált válaszokkal: 

Állatkarakterek esetében hogyan legyen felismer-
hetõ, hiteles az ábrázolás? Mindenekelõtt nem cél a bi-
ológiai hitelességû megjelenítés, hiszen a mesék állatfi-
gurái sem elsõsorban fajuk egyedeit reprezentálják, ha-
nem egy-egy emberi tulajdonságot. Így testesíti meg pél-
dául a róka a ravasz ember típusát. Ennek tisztázása már
lehetõvé teszi, hogy ne naturális pontossággal részlete-
zett négylábú figurákat próbáljunk készíteni, hanem le-
hetnek két lábon járó, emberszerû (emberi lehetõségek-
kel – mint például a beszéd – felruházott) állatkaraktere-
ink, ahogyan a mesékbõl is elénk rajzolódnak.

Ez ad némi szabadságot a tervezésben, ugyanakkor
nem szünteti meg azt az igényt, hogy az állat karaktere
egyértelmûen felismerhetõ legyen. A felismerhetõség-
nek – ilyen redukált eszközökkel, amilyenekkel egy feke-
te kartonból kivágott figuránál számolhatunk – a követ-
kezõ kritériumai vannak: jelenjen meg minden fontos
testrész, a rá jellemzõ karakterisztikus formákkal.
Ezek többnyire a következõk, ha a leggyakoribb mesei ál-
latfigurákat nézzük: fej, törzs, végtagok, valamint a fülek
és az állat farka. Természetesen madaraknál ilyen a csõr
és a szárnyak, továbbá a bóbita, a taréj vagy a farktoll.
Rovaroknál például a szárnyak, a csápok, a tagolt testfor-
ma és a több végtag, míg néhány emlõsállatnál a szarv is
a karakterjegyekhez tartozik.

Milyen nézetet alkalmazzunk? A bevezetõben már
szó volt az elöl- és az oldalnézetû figurákról, de mi alap-
ján döntsük el, hogy melyiket válasszuk? Szerencsére
nem kell egyértelmûen egyiket vagy másikat választani.
Ahhoz hasonlóan is eljárhatunk, ahogyan az ókori egyip-
tomi ábrázolásokon látjuk, azaz keverhetjük is a nézete-
ket. Sok esetben éppen ez a legcélravezetõbb, hiszen pél-
dául a fej gyakran profilból a legjellemzõbb, míg a törzs
alakja lehet elölnézetbõl a legfelismerhetõbb. A báb moz-
gatását is figyelembe véve, egy oldalnézetû fej már kijelö-
li a mozgás és a figura kommunikációjának irányát is.

Hogyan biztosítsuk a jól visszaolvasható, egyértel-
mû kontúrt a sziluettszerû figuránknál?

Koczkáné Sárközi Ilona–Kovács Hajnalka

Moholy-Nagy Vizuális
Modulok: báb és vizuális
kommunikáció (2.)
„Moholy-Nagy Vizuális Modulok – a 21. század
képi nyelvének tanítása” cikksorozat, (7.)
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Sík árnyfiguránk alaphelyzetben egy sötét folt, mely
egységet képez – vagy nincs belsõ tagoltsága részletfor-
mái, vagy ha van, akkor az negatívként (kivágás, kilyu-
kasztás) jelentkezik. Mi a technikai kivitelezhetõség
érdekében egyelõre nem készítettünk áttört figurákat.
Csak nagyon kevés belsõ részletet engedtünk meg –
egyrészt, hogy ne kelljen tapétavágó késsel vágólapon
dolgozni, másrészt, mert e nélkül is jól tudunk karakte-
reket létrehozni, és egy vizuális problémát megérteni.

Ebben az estben viszont a tiszta kontúr biztosítja a ráisme-
rést. Ennek megvalósításához tapasztalatunk szerint a direkt
ceruzás rajz nem igazán megfelelõ. Rajzolásnál a pedagógus-
hallgatók – és a gyermekek is – késztetést éreznek a belsõ
részletek megrajzolására. Így a figura felismerhetõ ugyan, de
amint körülvágjuk és árnybábként alkalmaznánk, már nem
biztos, hogy sziluettként is értelmezhetõ a síkformánk.

Hogy biztosítsuk a tiszta körvonalakat, az „ollóval raj-
zolás” módszerét alkalmazzuk. Azaz formákat nyírunk a
fénymásoló papírból, melyek a figura egy-egy testrész-
ének felelnek meg. Itt fontos a tanári, tanítói szemlélte-
tés, bemutatás, hogy a tanítványok lássák: viszonylag egy-
szerû dologról van szó. Például egy ovális („krumpli”)
vagy körforma lehet a fej. Erre két kisebb háromszögala-
kot helyezve máris felismerhetõ a macskafej. Ha viszont
két kisebb félkör kerül a fejtetõ két szélére, akkor meglát-
juk a mackót. Két nagy félkörre cserélve a kicsiket, már
egérre gondolunk. Ám ez utóbbi esetben – mint a hosszú
orrú állatoknál – csak az oldalnézet ad igazi támpontot.
Az ollóval rajzolás arra is lehetõséget nyújt, hogy sorban
elkészítsünk minden lényeges testrészt, majd ezeket ösz-
szeillesszük. A fehér formák legjobban egy sötét alapon –
például A/4-es vagy A/3-as fotókartonon – rakosgatha-
tók. Ha pedig valamelyik elemünk nem megfelelõ, nem
tetszik, akkor ollóval alakítunk helyette másikat. Tulaj-
donképpen egy figuravázlatot készítünk így, amely az ele-
mek elmozdításával, rakosgatásával addig variálható,
amíg meg nem találjuk a számunkra megfelelõ megoldást.
A karakteralakítást nagyban segíti, hogy a papírelemek
(pl. végtagok vagy fülek) kicserélhetõk és mozdíthatók
(pl. fülek helyzete a fejen). A gyermeki kontraposzthoz*
hasonlóan, a középtengelyhez képest kissé billegõ formák
életteliséget visznek a figurába. A részekbõl az egész ösz-
szerendezése és a kedvünkre való mozdulat megtalálása
magában is érdekes, játékos tevékenység. Ha esetleg még
van írásvetítõnk is, akkor annak üvegére helyezve pedig
igazán izgalmas, nagyméretû, szemléltetésnek is remek fi-
gurákat vetíthetünk a falra. Jó a karakter, ha az osztály-
társak egyértelmûen meg tudják mondani, mit látnak.

1–3. ábra: figuratervezés – „ollóval rajzolt” papírelemek
rakosgatásával. Eszközök: A/4-es fénymásolólap, olló, fekete karton

* 5–7 éves gyermekek rajzain elõforduló jellegzetesség: a fej, a törzs és a vég-
tagok tengelye egymáshoz képest kissé ellentétes irányba elmozdulva szöget
zár be, ezáltal a figura mozgalmasságot, belsõ dinamikát kap.

Amikor eljutottunk a végsõnek szánt állapothoz, ak-
kor egy-egy kis darab papírragasztószalaggal rögzítjük
egymáshoz a részeket. Elkészült a vázlatunk, melyet gaz-
daságosan elhelyezve a fekete kartonon grafitceruzával
körülrajzolunk, majd kivágjuk, és kész az árnyfiguránk.
Felpálcázással – azaz hurkapálca felragasztásával – pedig
alulról mozgatható árnybábot kapunk.

4–5. ábra: Nyúl árnybáb. Hallgatói munka – NJE PK

6–7. ábra: Sün árnybáb. Sün – temperával festett síkbáb. 
Hallgatói munka – NJE PK

Ezzel az eljárással a tiszta kontúr követelménye egy-
szerûen megvalósítható. Az így kapott figura remekül al-
kalmas színes síkbábnak is – ez esetben fehér mûszaki
kartonból vágjuk körül kétszer ugyanazt a formát, majd
festjük temperával mindkét figurát – tükörállásban! A
hurkapálcát a két réteg közé ragasztjuk. S míg az árnybá-
bos játékhoz többnyire az alsómozgatású báb a megfele-
lõ, addig a festett síkbábokat célszerû felsõ mozgatásúra
készíteni, így asztalon is jól tudunk majd velük játszani.

Az itt leírt módszert Kovács Hajnalka alakította ki pe-
dagógushallgatók számára. Tantervi programjába is ter-
vezett hasonló bábkészítõ feladatokat, melyeknek álta-
lános iskolai megvalósulását mutatja be a következõk-
ben Koczkáné Sárközi Ilona.

Síkbábkészítés
Állatfigurák 
– egyedi síkbábok mozgatható részekkel

Az egyszerûbbtõl a bonyolultabbig elvén a térbõl a síkba
kalandozunk. A síkfigurákat pedig olyan módon alakít-
juk ki, hogy azok mûködõképesek, mozgathatóak legye-
nek. 

A témát több órán keresztül dolgozzuk fel. Az elsõ
órán állatkaraktereket nyírunk ollóval: minden testrészt
külön elemként kivágva, majd ezekbõl összeállítva a tel-
jes figurát. Bár ez bonyolultnak hangzik, de valójában
egyszerû sík papírelemek elõállításáról és rakosgatásáról
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van szó. A tanári szemléltetés, bemutatás itt nagyon fon-
tos a folyamat és a vizuális gondolkodás megértéséhez.
Különbözõ méretû kör, félkör, tojásdad, háromszög, le-
kerekített téglalap és más egyszerû síkformák felhaszná-
lásával dolgozunk. A bemutatás célja, hogy láttassuk: az
elemek cserélgetésével más és más karaktereket hozunk
létre. Például a körforma a fölé helyezett két kisebb há-
romszöggel: cicafej; ugyanaz a körforma két félkörrel pe-
dig már maci.

Elõször mindenki kigondolja, hogy melyik négylábú
állat figuráját szeretné elkészíteni. 

Tanári közlés: Gyûjtsünk össze négylábú állatokat, me-
lyek mesékben szerepelnek (ló, medve, oroszlán, nyúl,
macska, róka, farkas stb.)! Ezek közül választunk egyet és
elkészítünk egy állatfigurát. Együtt fogunk dolgozni, én is ké-
szítek veletek egy figurát.

Ezután ollóval vágjuk ki felszólításra sorban a testré-
szeket, mivel ezek a karakterisztikus jegyeket kivéve,
minden állatnál ugyanazok. Minden testrész pár percet
vesz igénybe. A tanár együtt dolgozik a gyerekekkel egy
saját állatfigura „alkatrészeit” nyírva. Egyben egy tanári
bemutatás is zajlik anélkül, hogy sémát kapnának a ta-
nulók. A sorrend a következõ volt: törzs, fej, elsõ végta-
gok, hátsó végtagok. A lábak kialakításánál a tanár mu-
tatja, hogy hogyan kell két egyforma végtagot kialakíta-
ni a papír kettéhajtásával. Majd következnek a kiegészí-
tések: farok, fülek, szarv. Ha valaki lemarad, késõbb pó-
tolható a hiány, a végén úgyis kapnak idõt az ollóval va-
ló pontosításra és az egyéni jelleg kialakítására. Ha feke-
te fotókartonból készítjük a különbözõ részeket, akkor
árnyjátékra is alkalmassá válnak a bábjaink. (További
belsõ részleteket áttört felületekkel alakíthatunk ki a pa-
píron.)

8. ábra Nagyfejû kutyafigura, átlagos megoldás 

9. ábra Rókafigura hátulnézet, nem átlagos elrendezés

Hogyan lesz ebbõl báb? A mesékben az állatok mindig
különbözõ típusokat, karaktereket jelölnek. Az állatmesék
szereplõi embertípusokat személyesítenek meg, beszélnek,
emberi gesztusaik vannak. A mesék állathõseinek megjele-
nítésekor nem az állatok biológiailag hiteles visszaadása a
cél, hanem az, hogy egy konkrét emberi karaktert kifejezõ-
en vizualizáljunk. Bizonyos állatok jellemzõ külsõ jegyeivel
– fejforma, orrforma, fülek stb. – tudjuk jelezni azokat az
emberi tulajdonságokat, amelyeket a tapasztalat és a köz-
felfogás ezekhez az állatokhoz köt. Elegendõ tehát szá-
munkra a fõbb jellemzõ állati karakterjegyek megformálá-
sa, s nem szükséges, hogy minden egyes részlet megfeleljen
az adott állat anatómiájának. Nyugodtan dolgozhatunk
belsõ képekbõl, hiszen azok úgyis leegyszerûsítettek, kevés
részletet, de a fontos jegyeket tartalmazzák. A kinyírt pa-
pírelemek remekül alkalmasak az egyszerû, de lényegre tö-
rõ formaalakításra. Ugyanakkor a részek rakosgathatósá-
ga, cserélgethetõsége jó lehetõséget ad az elképzelések pon-
tosítására, a karakterek finomítására. A bábszínházban az
állatbábok jellemzõen két lábra állnak, hiszen emberi mó-
don kommunikálnak egymással. Ezenkívül a felpálcázott,
alulról mozgatható síkfigurák színpadi mozgathatóságának
is többnyire jobban megfelelnek a két lábon álló figurák,
mint a hosszanti irányban kiterjedtebb, nagyobb helyet el-
foglaló, négy lábon járó bábok. 

Mi is úgy alakítjuk bábbá az állatfiguráinkat, hogy a test-
részeket függõleges tengely mentén, két lábra állítva helyez-
zük el. A technikai megoldás, a kivitelezhetõség szempont-
ja is ezt indokolja, hiszen egy hurkapálcikára fogjuk ragasz-
tani a síkbábunkat, ami így lesz stabil és jól használható.

Kontrasztos alapkartonon végezzük a mûveletet. A
papírelemekbõl kialakítjuk az állatfigurát, egyelõre rög-
zítés nélkül, csak rakosgatással. Játszunk is, a testrészek
mozgatásával különbözõ mozdulatokat imitálunk, illet-
ve keressük a kifejezõ – végleges rögzítésre alkalmas –
testtartást. Közben megnézzük egymás munkáját, ha sze-
retnénk felmutatni az alkotásokat, célszerû Blu Tack
gyurmaragasztóval rögzíteni az egyes testrészeket.

Tanári közlés: Hogy lehetne ebbõl báb? Milyen tulajdon-
ságai vannak? (Úgy állnak, viselkednek, mint egy em-
ber.) Öt percet kaptok, ezalatt a figurátokat alakítsátok két
lábon állóvá (hogy úgy álljon, mint egy báb)!

Már így is használható az alkotás, papírkivágásos ani-
mációt ebben a fázisban remekül lehet belõle készíteni.
Ha viszont bábot szeretnénk, össze kell a testrészeket il-
lesztenünk. A legegyszerûbb, ha ráragasztjuk a kartonra a
testrészeket úgy, hogy csak egy testrészt hagyunk meg moz-
gathatónak. Azt egyszerûen felvarrjuk fonallal, zsákvarró
tûvel a bábra. A két karton közé is csomót kötünk, hogy
legyen hely a két felület között, és tudjuk mozgatni a bá-
bunkat. Hogy a csomó pontosan a helyére kerüljön, egy
tûvel vagy ceruza hegyével vezessük a fonalat a lyukhoz.

10. ábra Megoldások egy végtag mozgathatóságával
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Ezután következhet a bábra való minimális rárajzolás.
Hogy tényleg megszemélyesítsük, csak a szemet kell je-
lölni, de egy-két tipikus jegy még rákerülhet. Meghatá-
rozhatjuk azt is, hogy mennyi lehet a hozzáadás, ez segít
a koncentrációban.

11. ábra Síkbábok szemekkel és néhány tipikus jeggyel kiegészítve

12. ábra Pálcára ragasztás

A bábok felpálcázása elõtte, de utána is megtörtén-
het. A játék a folyamat végén mindenkit örömmel tölt el,
és élményt nyújt a gyerekeknek.

Csoportokban dolgoznak. Minden csoport húz egy szi-
tuációt, amit majd a síkbábokkal kell eljátszaniuk. De
még azelõtt, hogy eljátszanák, készíteniük kell a bábok-
hoz egy sík hátteret, ami illik a húzott szituációhoz. A
háttér alapja csomagolópapír, amit lehet rögzíteni a táb-
lára, a játéktér mögé. Vastagabb csomagolópapírra tem-
perával vagy krétával érdemes dolgozni, és a bábok is
kaphatnak színt közben. Nagy foltokkal gyorsan hala-
dunk, és nem fontosak annyira az apró részletek. A folya-
mat belefér egy dupla órába, azonban lassabban dolgozó,

vagy a játékba belefeledkezõ gyerekcsoportnál három
egymást követõ órát is igényelhet.

A leírt tanórának nagyon sok változata létezik. Alsó-
sok részére is át lehet dolgozni, mint ahogy én is tartot-
tam már hasonlót táborban és vizuális nevelés órán fiata-
labbaknak is. Ezt a változatot gondolatébresztõnek szá-
nom, mint ahogyan a tanítási-tanulási programunk töb-
bi elemét is, hiszen nagyon sok tényezõtõl függ, hogy egy
adott helyen, az adott csoporttal hogyan lehet dolgozni.
A bemutatott órákon alkalmazott anyagok, színek is ter-
mészetesen egyénre szabhatók. A jó ízlés határain belül
úgyis a lehetõségek döntik el, hogy mit használunk. Itt a
dobozkarton és az újságpapír párosítás is szóba jöhet, és
ez is csak egy plusz verzió. A bábok – ha kevés idõnk van
vizuális nevelés órákon – jól használhatók osztályfõnöki
órán, akár konfliktusok feloldására, helyzetek megjele-
nítésére, beszélgetés indítására is. Mi informatikaórán
animáljuk ezeket a figurákat, de sokféle tantárgyi kon-
centráció megvalósítható velük. Beilleszthetõk a tanter-
mi dekorációba úgy, hogy közben funkciójuk is van. Az
öncélú dekorációs elemek helyett kifejezetten hasznos
az így készült munkák kiállítása a termünkben. A gyere-
kek sajátjuknak érzik azt a teret, amelyben a saját alko-
tásaik kapnak helyet, és kifejezi az egyéniségüket, cso-
portjukat. Megtapasztalják, hogy hozzáértõ irányítással
nincs szükségük a sémákra, bízhatnak saját képessé-
geikben, kreativitásukban. Megélik az alkotás élmé-
nyét, miközben fejlõdik önismeretük, együttmûködõ ké-
pességük.
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Visszhang
Decemberben a játékok személyiségfejlesztésben és

közösségépítésben betöltött szerepét, jelentõségét pró-
báltam bemutatni. A személyiségfejlesztés és a közösség-
építés elválaszthatatlan egymástól, most mégis az elõbbit
fogjuk kissé árnyalni, és az utóbbi a következõ cikkben
kap nagyobb hangsúlyt.

Az elsõ rész kicsit elméleti megközelítésben tekinti át
a gyermek fejlõdését, majd egy konkrét, elsõsorban egyé-
ni játékot nézünk meg, hogy az hogyan, milyen szabá-
lyokkal képes segíteni a fejlõdést, végül pedig egy szemé-
lyes példát mesélek el.

A honlap fejlesztésével kissé elmarad-
tam, elnézést kérek (attól, aki egyáltalán
észrevette). Mostanra frissítettem, a késõb-
biekben említett rajz miatt érdemes felke-
resni… www.kaleidoszkop84.webnode.hu

A játék szerepe a fejlõdésben
A modern fejlõdéslélektan elsõsorban a gyermek fej-

lõdését vizsgálja. A fejlõdés testi és lelki változások soro-
zata, melyen minden gyermek életkora elõre haladtával
keresztülmegy.

A fejlõdés folyamatos, ugyanakkor különbözõ fejlõdé-
si szakaszok jellemzik, melyekben minõségileg új minták
jelennek meg.1

A gyerekek bizonyos fejlõdési szakaszokban bizonyos
játékokat játszanak. Mintha igen szoros összefüggés len-
ne a gyerekek fejlõdése és játékválasztásuk közt. A kér-
dés az, hogy a gyerek kinõ egyfajta játékot, és belenõ egy
másikba, vagy egy-egy újfajta játék indítja el a fejlõdés
útján a gyereket?

Esetleg a kettõ egyszerre igaz? 
Tömören így lehetne áttekinteni a fejlõdés során elõ-

térbe kerülõ játékokat: 
Az elsõ fejlõdési szakaszt a funkcionális játékok jel-

lemzik. A második szakaszban a fantáziajátékok kapnak
nagyobb szerepet. Ezt követik a megismerést szolgáló te-

vékenységek. Majd a konstruáló játékok felé terelõdik a
figyelme. Végül pedig, iskolás kora körül, megérik a sza-
bályjátékokra.

Winnicott2 megállapítja, hogy a fejlõdés korai szaka-
szában (iskoláskor elõtt) a belsõ és külsõ valóság közti
határ eléggé bizonytalan. A másokkal (elsõsorban az
anyával) való játszás során körvonalazódik egyre jobban
ez a határ a két valóság között. A játékok számára él-
ményt jelentenek, melyekre építheti a világról alkotott
belsõ képeit. Ezért a gyerek keresi a játéklehetõséget,
hogy újabb élményekhez jusson. 

A játék azért is izgalmas, mert a külsõ és belsõ valóság
határán van, átjárhatóvá teszi a két világot. Úgy lehet
tenni, mintha a kint bent lenne, és a bent kint.

Vigotszkij3 szerint a gyerekekben végbemenõ belsõ
változásoknak kifejezõdésére elsõsorban és kizárólago-
san a játék ad keretet. Ebben a keretben a gyerek kipró-
bálhatja „újmagát”, ismerkedhet egy új helyzettel, úgy
hogy az még valamennyire „kilóg” belõle, képlékeny.
Amikor már eleget játszott, akkor a tapasztalatait belsõ-
vé teszi, megszilárdítja, és így magába építve gazdagszik a
személyisége. 

A játék tehát a gyermek következõ fejlõdési zónáját
képezi. „A játék során a gyerek mindig felette áll életko-
rának, mindennapi viselkedésének; mintha a játék során
egy fejjel magasabb lenne saját magánál.”4

Vigotszkij5 a képzelet és a gondolkodás fejlõdését pár-
huzamba állítja. A játék teret nyit a képzeletnek, és így
mód van arra, hogy a gyermek a valóságost újra felfedez-
ze, újraszervezze. A játékban válik a gyerek képessé arra,
hogy saját reprezentációit manipulálja. 

Móricz Márk

Kis lépés az emberiségnek,
nagy lépés nekem
Játékok az egyéni növekedésben
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A játékban jelenlevõ képzeletszabadság ellentétben
áll a valóság realitáskötöttségeivel. A gyermekben a két
világ találkozik, egyszerre van jelen, egyszerre észleli
mind a kettõt. Ennek köszönhetõen kettõs tudat jön lét-
re benne, ami szabadon átjárható (és ez okoz is némi za-
vart a gyerekekben). 

Freud6 rámutatott arra, hogy a lelki valóság éppoly va-
lóságos, mint az anyagi valóság. Emiatt a gyereknek lép-
ten-nyomon szembesülnie kell azzal a filozófiai kérdés-
sel, hogy melyik a valódibb? Melyik mennyire valódi? Ez
a kérdés hajtja elõre a világ megismerésében.

Péley7 Fonagyra hivatkozik munkájában, miszerint a
gyermek mentális fejlõdése a következõ fázisokon halad
keresztül: 

Kezdetben a lelki valóság a külsõ valósággal ekviva-
lens, mintegy annak visszatükrözõdése csupán.

A következõ szakaszban a lelki valóság és a külsõ va-
lóság egymástól mereven, jól elhatárolható. Mintha mód-
nak nevezi ezt a fázist, ahol a gyerek képes úgy tenni,
mintha a belsõ képzet valódi lenne, de tudja, hogy nem
az. A belsõ valóságnak a keretét a játék kijelöli, ahol bár-
mi lehetséges. A játéktól függetlenül pedig létezik egy
objektív világ. Viszont kényesen ügyelnek arra (és erre a
felnõttnek is kell figyelnie), hogy a kettõ ne keveredjen.

Végül a lelki és a külsõ valóság érintkezik. A gyerek az
elõzõ két fázist szintetizálja. Rájön, hogy a két világ egy-
máshoz kapcsolódik, de fontos eltérések alapján képes
különbözõnek tekinteni õket. Ez a szakasz a mentalizáció,
ahol a gyerek megtapasztalja, hogy játékos módon eltor-
zítható a valóság, de csak a valóságban vagyok képes ját-
szani.

A fejlõdésnek az elsõ íve iskolás korra jó esetben lezaj-
lik, de a világ egyre bonyolultabb megismerése során új-
ra és újra (kissé más formában) ismétlõdik a folyamat.

Kisgyerekkorban ezeken a fejlõdési fázisokon a gyerek
kellõ játékidõ és játékkínálat hiányában sokkal nehezeb-
ben halad keresztül. És késõbb is a megfelelõ játékok se-
gítik a belsõ érést, a világ reprezentálását, megértését.

Gondoljunk a MONOPOLY-féle játékokra, vagy a
MOST MUTASD MEG! non-verbális kommunikáció
fejlesztésére, vagy a DIXIT-ben szerezhetõ társas kom-
petenciákra, mint egymásra figyelés, belelátás, megté-
vesztés stb.

Világos, hogy a játék a szórakozáson, kikapcsolódáson
túl mindig is a személyiségfejlesztés részét tudja képezni,
és nem véletlen, hogy mikor milyen játékkal játszunk szí-
vesen akár felnõttként is.

A rajz mint játék 
Mindig is érdekeltek a gyermekrajzok. Valamilyen

mély esztétikumot éreztem mögöttük, valamilyen õsi
emberinek a kifejezõdését láttam bennük, s mint ilyen,
mindig lenyûgözött. 

A rajz továbbá az egyén gondolati fejlõdésének is a le-
nyomatát képezi, megjeleníti a világról alkotott képzete-
it. 

Ezeken kívül pedig egy kommunikációs forma is, mely
által kifejezi a gyermek az érzelmeit, viszonyulását a dol-
gokhoz. 

„A gyermekrajz elsõsorban nyelv, és nem mûvészet.”
(Nagy László)

A gyerek számára a rajz = mese = játék. 

Mi az, amit a gyerek szeretne? Gõbel Orsolya megfo-
galmazásában:

„Örülj velem, ha rajzolok!”
„Ne tanítsuk õket rajzolni, csak hívjuk meg õket!”
Ezek a gondolatok alapjaiban változtatták meg a hoz-

záállásomat a rajztanításhoz. 
Más a „rajzolni tanítás”, és más a „rajztanítás”. Rajzo-

lást tanítani nem kell. A gyermek majd magának kiala-
kítja a formákat. Rajztanításra lehet szükség, hogy a má-
sok által „elbeszélt” mûveket értelmezni tudjuk, és hogy
magunkat is mind jobban ki tudjuk fejezni. De miként az
anyanyelv kialakulását sem lehet erõltetni, siettetni, úgy
a gyermek rajzaival kapcsolatban is érdemes türelmes-
nek lenni, segíteni „gagyogásait”.

A rajz játék, aminek szabályai vannak, és azokat meg
lehet tanulni. De itt is érvényesek azok a szempontok,
amik minden más játéktanításnál: fokozatosan, szaba-
don, együtt játszva stb. 

Ahogy elõzõ cikkemben írtam, „a spontánjáték kive-
szõben van! A gyerekek játékkincse egyre inkább elsze-
gényesedik.” A rajzra, mint játék ez ugyanúgy igaz. Azt
veszem észre, hogy egyre több gyereknél mind a rajzolás-
ra fordított idejük, mind azok minõsége csökken. Nem
tapasztalták meg a jelentõségét, a benne rejlõ lehetõsé-
geket, félnek rajzolni, félreértik a rajzolást. Ennek okaira
csak utalásokat teszek, én sem tudom biztosan, mi gene-
rálja a folyamatot, de aggasztónak érzem, és érdemes ez-
zel mélyrehatóbban is foglalkozni. 

A magyar nyelvben a fantázia, a képzelet egyszerre je-
lent alkotóerõt, valamint szabad ábrándozást. A fantázia
lehetõvé teszi a képzettartalmak újraképzését, az emlé-
kek megváltoztatását és egymással való összekapcsolásu-
kat. 

Megkülönböztethetünk reproduktív képzeletet, mely-
ben a korábbi tapasztalatainkat szervezzük újjá (ennek
legfõbb táptalaja a mese), valamint produktív képzeletet,
mely segítségével valami újat lehet teremteni. 

A „mindenre képes vagyok” érzése alapvetõ tapaszta-
latnak kell lennie a gyermek számára. Ez ad neki önbizal-
mat és lendületet a fejlõdéshez. A képzelet a „valóságban
gyökeredzik és a jövõre orientált” (Gõbel, 2010). Tehát azt
fejezi ki, hogy most még nem…, de majd… Ebbõl merí-
tenek a gyerekek erõt, hitet és reményt, táplálja az öröm-
re való ráhangoltságot. Alkotnak (rajz, mozgás, ének,
beszéd) és alkotásaikkal újraszervezik a valóságot. 

A rajzolás a gyermek számára „önjutalmazó aktivitás,
mely tele van pozitív feszültséggel, amit egy spontán kialaku-
ló koncentrált állapot jellemez” (Gõbel, 2010), s mint ilyen,
alkalmas az öngyógyításra, a terápiára.

Gõbel Orsolya Klaus Vopel játékgyûjteménye alapján
alkotta meg terápiás módszerét, melyet „Szocio-emo-

6 Freud, S. (1986): A tünet képzõdésének útjai. In.: Bevezetés a pszicho-
analízisbe. Gondolat Kiadó, Budapest. 301. o.
7 Péley Bernadette (é.n.): A játék szerepe a külsõ és belsõ valóság szerve-
zõdésében. In: Kállai János–Kézdi Balázs (szerk., 2003): Új távlatok a
klinikai pszichológiában. Új Mandátum Könyvkiadó Bp., 47–65. o.
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cionális Pedagógiai Terápiának” (SZPT) nevezett el. Ez
a módszer olyan játékokat használ, melyek a gyerekek ér-
zelmi intelligenciáját célozzák, melynek hatása, hogy tár-
sas kapcsolataik fejlõdnek és kiegyensúlyozottabbá vál-
nak. Másképp szólva: harmóniába kerülnek önmaguk-
kal és társaikkal. 

Ezek a játékok úgy indulnak, hogy megmozgatják a
gyermekek fantáziáját (nagyon sokszor cselekedtetés-
sel), majd verbálisan megosztják élményeiket. Ezután le
is rajzolják az élményanyagot. Végül újramesélik a peda-
gógusnak, aki feljegyzi szavaikat. 

A terápia eredményességét az adja, hogy egy adott él-
ményt a gyerekek négyszer is átélnek, egyre magasabb,
egyre tudatosabb szinten ellaborálják. 

A terápián túl pedig ez a négyszintû feldolgozás kivá-
lóan fejleszti a gyerekeket mind mentálisan, mind verbá-
lisan, mind vizuálisan. 

Gõbel Orsolya „varázsjátékait” témák szerint köny-
vekbe gyûjtötte8. 

Mindegyik könyv nagyon gazdag játékanyaggal ren-
delkezik. Ezenfelül az egyes játékokat osztályozta asze-
rint, hogy mely életkorban ajánlott, milyen szintû gya-
korlottságot igényel (egyrészt a gyerekek, másrészt a já-
tékvezetõtõl), valamint, hogy milyen munkaformában
játszható (egyéni, páros, csoportos). Ezen túl a játékok-
nál fel van tüntetve, hogy az adott játék milyen fejleszté-
si területeket helyez fókuszba.

Ezek alapján egy-két megfontolandó és vitára serken-
tõ gondolatot vetek fel a rajzolással-rajztanítással kap-
csolatban.

Érdemes elgondolkodni azon, hogy adjunk-e a gyere-
keknek színezõt? Különösen Walt Disney-s hercegnõset
vagy egyéb elõre gyártott, kissé giccsbe hajlót. Az az ide-
ál? Az a szép? Elég stabil a megítélése annak, hogy a szí-
nezõ elengedhetetlen az íráskészség fejlesztéséhez. Én
ebben már kevésbé vagyok biztos, de ha már szükséges,
akkor nagyon meg kell válogatnunk, hogy mit teszünk a
gyerek elé. Nem mondhatjuk, hogy mindegy, csak szí-
nezzen valamit, legalább addig is „elvan”. Vannak igé-
nyesebb, odafigyeléssel készített színezõk, de a gyerekek
egymásnak is készíthetnek színezõket. Grafittal rajzol-
ják, hogy azt társaik majd színekkel töltsék meg. Készít-
hetnek egymásnak mandalákat is. Ezeket a színezõket is
lehet fénymásolni. Ezek a rajzok számomra szebbek, mert
valódibbak, mint a „mesehõsös”, amik megkötik a fantá-
ziájukat, valamint sokszor téves üzeneteket is hordoz-
nak. Ezen túl a gyermeki színezõk fejlesztõbbek mind az
egyén, mind a csoport számára.

Ha elõrajzolunk, mintát adunk, vigyázni kell, mert ha
túlságosan sematikus a rajzunk, akkor a gyerek azt má-
solja le, és egyben meg is köti a fantáziáját, világlátását.
Elveszti a világ felfedezésével járó örömet és kreativitá-
sát, átveszi a felnõttét. (Egy gyerek sem rajzolt még ma-
gától pálcika embert… Csak ha tanítják rá. Mert az em-
ber nem olyan! Az emberábrázolás kiemelt jelentõséggel

bír a gyermek emberrõl alkotott képéhez. A pálcika em-
ber sértõen csonkítja meg az embert.) 

Ha mintát adunk, akkor az legyen részletgazdag, sok-
féle. 

A rajzot tilos javítani. További munkára lehet és érde-
mes bátorítani (Figyeld meg még ezt! Nincs kedved szí-
neket használni?), de ha a gyerek (különösen az élmény-
szerû rajzoknál) úgy érzi, hogy kész, akkor az kész, mun-
kája egész. Mindig gondoljunk arra, hogy nem a rajz fej-
lesztése a célunk, hanem a gyermeké. Nem mûvészeket
nevelünk. Késõbb, ahogy fejlõdik a gyermek, fejlõdik a
rajza is. Bizonyos mértékig lehet terelgetni, de nem erõ-
szakosan. A munkájából látszik, hogy milyen területen
szorul megsegítésre, és ez legtöbbször nem a rajzolási ké-
pességekhez köthetõ. (Például: finommotorikai vagy ér-
zelmi éretlenség.) Amint azt a területet ápoljuk, rajza is
fejlõdni fog.

A kész munkát elsõsorban megköszönni kell, nem ér-
tékelni. (Különösen, ha személyes.) Hiszen a gyermek
saját magát viszi elénk megmutatni. Ezt a gesztusát meg-
köszönni illik. Értékeléshez sokszor elég, ha egymás mun-
káira pillantanak. Abból ötleteket merítenek, és legkö-
zelebb alkalmazni próbálják majd. Ha most még nem úgy
sikerült a rajza, az nem baj. Majd máskor jobb lesz. Ki le-
het emelni (elsõsorban nem a pedagógusnak, hanem a
gyerekeknek), hogy egyes rajzokon mi sikerült nagyon
jól.

A kész munkát nem tudjuk megítélni, amíg azt a gye-
rek nekünk el nem mesélte. Ne találgassunk! (– Ez ku-
tya? – Nem, madárka. – Madáárkaa?…) Inkább mesél-
jen róla! Ekkor általunk el nem képzelhetõ részletek
derülnek ki a rajzon keresztül a gyerekrõl, mert többet
mond, mint amit le tudott rajzolni. Kipróbáltam, min-
dent megér. Igen idõigényes meghallgatni a sok gyere-
ket, ami a látszat ellenére elõny, mert a gyerek a rajzára
ezerszer büszkébb lesz, és hálás a vele töltött minõségi
idõ miatt.

„Mit rajzoljak?” – kérdezik nagyon gyakran.
– Bármit, amit akarsz! (Ha ezerszer kérdezi, ezerszer

válaszolhatjuk ezt.) Nem ötleteket kell adnunk a rajzo-
láshoz, hanem a gyermek képzeletét kell megmozgat-
nunk, és akkor megmozdul a rajz is.

A szabadság mandalái
Elsõ osztályban egy kisfiú került hozzánk, aki nem volt

hajlandó rajzolni. Ha ilyen jellegû feladatot kapott, el-
zárkózott, kibújt a feladat alól. (Pl.: gyakran kaptak olyan
házi feladatot, hogy rajzoljanak le olyan szavakat, me-
lyeknek az elején ’r’ van. Füzetét eldugta. Otthon anyu-
kája segítségével készítette el a háziját, aki elõrajzolta
neki a szavakat, õ meg szolgaian igyekezett lemásolni.)
Rajzórán sem lehetett rávenni a rajzolásra. 

Elhatároztam, hogy megpróbálom elvarázsolni. Úgy
sejtettem korábbi beszélgetéseinkbõl, egyéb jelzéseibõl,
hogy nincs megelégedve a rajzaival, mert azok nem felel-
nek meg a „saját elvárásainak”, amiket valószínûleg kül-
sõ minták alapján alkotott meg (mesefilmek, felnõttek,
társak rajza stb.). Ezért elmeséltem neki, hogy szerintem
a szeme és a keze valamikor régen összevesztek. Kérdez-
tem, hogy tud-e errõl valamit. A válasz meglepõ volt, az

8 Gõbel Orsolya (2010): A fantázia tengerén. L’Harmattan Kiadó, Bu-
dapest. Idézetek: 10. o., 12. o. A sorozat többi kötetét is érdemes elol-
vasni, használni játékait.
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mondta, hogy lehet, de nem emlékszik. Kérdeztem, hogy
segítsek-e nekik kibékülni. Válasz: Meg lehet próbálni.
Annyit kértem, hogy õ is beszéljen velük. 

Becsukattam a szemét. Azt mondtam, hogy súgok va-
lamit a kezének (úgy, hogy õ ne hallja), és az magától le
fogja tudni rajzolni. Elég nehezen hitte el, és nagyon ne-
hezére esett, hogy csukva tartsa a szemét. A keze sem
akart eleinte rajzolni. Mondtam neki, hogy engedje sza-
badon. Én pedig befogtam a szemét, hogy ne leshessen.
Rajzolt fát, házat, napot stb. Szabadon firkált. A belsõ
képeit rajzolta le. Elõször jobb kézzel, majd bal kézzel is.
Amikor kinyitotta a szemét elõször meglepõdött („Nem
is lett olyan rossz!”), majd a késõbbiekben jókat kacagott
firkáin. Valami kezdett felszabadulni, de bátorítás és pe-
dagógusi jelenlét nélkül továbbra sem rajzolt.

Ekkor érkeztek a mandalák az osztályba. Ezeket szíve-
sen fogadta, színezgette õket. Meghívtam, hogy készít-
sen egyet õ. Meglepõdött, de biztattam, hogy próbáljuk
meg, segítek. Elõrerajzoltam neki egy kört. Tanácstalan
volt, hogy mit rajzoljon. Úgy tettem, mintha én is gon-
dolkodnék, csak nekem sem jut eszembe semmi. Vár-
tam. Sokáig. Aztán nagyon lassan jött egy-egy ötlet.
Tényleg! – csattantam fel. És kezdte rajzolni. Szépen las-
san készült a mandala. Belülrõl készítette kifelé… Kiszí-
nezni nem volt kedve, de megkérdeztem, lefénymásol-
hatom-e a többiek számára, hogy majd õk kiszínezzék.
Elcsodálkozott ezen a képtelen ötleten, de azt mondta,
hogy persze. Ez volt az a mandala:

Késõbb õ is színezte saját mandaláját. Egy-két hét pi-
henés után odajött, hogy folytatná a „megkezdett man-
dalát”. Kérdõn néztem rá: Nincs még kész? Elõvettem,
odaadtam neki. Mivel ez a mandala már „teljes” volt,
ezért rövid töprengés után inkább kért egy újabb papírt.
Így készült el a második mandalája. Ennek színezésére
zsírkrétát ajánlottam. Lógó nyelvvel színezett, és próbál-
gatta a színeket. Az összeset! Egymás mellett és egymás-
ra kenve. Végül csak egy nagy firka lett. De milyen kincs,
mekkora mûalkotás az a firka!

Késõbb készített „mandalatanulmányokat” is (lásd: a
cikk végén). Szintén megmozgatta a fantáziáját, amikor
a kaleidoszkópba tekintett bele.

A rajztanárral karöltve kezdtük tovább bontogatni a
benne szunnyadó „mûvészt”. 

Az õ éleslátása volt, hogy az intellektusán keresztül
vezessük. Ezért rajzórán neki mindig külön feladata volt.
Például a matematikai négy-szín probléma kapcsán vagy
a Sierpiñski-háromszög rajzolása (a megfigyelt minta
folytatásával), színezése.

Aztán egyre többször kapcsolódott bele a „rendes”
rajzórai feladatokba. 

Második osztály második félévére igazi mûvésszé vált.
Lassan vissza kell fogni, mert „formabontó kísérleteivel”
társait zavarja. Az ecsetre felvitt festéket spriccelte, ütö-
gette, így hozva létre kompozíciókat (egyre tudatosab-
ban.) Weöres Sándor: Galagonya címû versét hallgatták
meg és arról kellett képet készíteni. Zseniális képet készí-
tett. 

Ezeket, mivel színes alkotások voltak, csak a honla-
pon tudom megmutatni. De a Galagonyát idetettem
érdeklõdésfelkeltés miatt. 

Valóban érdemes színesben is megnézni az õszi színek
szép harmóniája miatt. Másodikos festmény! 

Ennek a kisfiúnak a belsõ világa kinyílt, fantáziája szár-
nyalni képes. Úgy gondolom, sikerült elérni két év alatt,
hogy a szeme és a keze kibéküljön.

Egy rajzra mindig mint ajándékra érdemes tekinteni, mert
a gyerek a bizalmába fogad vele.

Mandalatanulmányok
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Az elõzõ tanévben a Kalandok és Álmok Szakmai Mûhely
szervezésében részt vettem egy speciális nevelési igényû
gyerekek fejlesztésével kapcsolatos továbbképzésen (Kü-
lönleges padtárs), ahol egyik oktatónk Kovács Nikoletta
(Nikó) volt. Õ ez idõben még a Kontyfa Középiskola, Ál-
talános és Szakiskola igazgatóhelyetteseként dolgozott,
majd pályát váltott; most élménypedagógiai facilitátor és
pedagógus-továbbképzések vezetõje, trénere; továbbra
is nagyon-nagyon szeret gyerekekkel foglalkozni. 2018
nyarán felajánlást tett és pályázatot írt ki budapesti isko-
láknak ingyenes élménypedagógiai foglalkozásokra. Eb-
ben a tanévben havonta két-két napot diákok között tölt
ebben a formában, a mi osztályunk novemberben a har-
madik volt nála a sorban. Élménydús foglalkozásokat tar-
tott, mindkét napot nagyon szerették a gyerekek. Rövid
és hosszú távú hatása is van az ilyen jellegû programok-
nak, Nikó jó érzékkel mindig az adott társasághoz alakít-
ja a játékokat. Azóta is emlegetjük az átélt tapasztalato-
kat, visszautalunk szituációkra, melyek oly sokat kihoz-
tak a csapatból, melyek megtanították és megmutatták az
együttmûködés egy magasabb fokát, és a csendben törté-
nõ közös koncentrált munka fantasztikus erejét.

A remekül felépített program során osztályunk tagjai
ellátogattak egy varázserdõbe, horgásztak, kendõt tán-
coltattak, kreatívkodtak fonallal, labdát vezettek külön-
leges pályán, egymásnak némán adott utasításokkal ol-
dottak meg nehéz szervezési feladatot, mely során a ko-
ordinációs készségükre is nagy szükségük volt; építkez-
tek részletekbõl kiindulva vakon is, aranyásók kincseit
mentették óvatosan, két napig csak játszottak és játszot-
tak. Kitartóan dolgoztak a játékok során kapott felada-
tok kivitelezésén, és közben rengeteget tanultak maguk-
ról, a bizalomról és a közösség erejérõl. Némelyik játék
tükröt tartott, más elgondolkodtatott, vagy épp össze-
hangolt tervezésre, egymás véleményének meghallgatá-
sára, közös megbeszélésre sarkallt; közben természetesen
közösségépítés is folyt (négy új tanuló érkezett hozzánk a
negyedik év elején), bátorították egymást, egyre jobban
figyeltek egymásra.

A gyerekek megfogalmazták az élménypedagógiai na-
pokon szerzett tapasztalataikat, érzéseiket, elmondták,
mit figyeltek meg, mire jöttek rá, mit tanultak a két nap

alatt, és hogy mire fognak jobban koncentrálni a jövõ-
ben. Tanító párom és én is végeztünk élménypedagógiai
képzést, így nemcsak a szabadidõben, hanem a tanítási
órákon is gyakran szerepel a repertoárunkban ez a mûfaj,
de most külsõ szemlélõként más nézõpontból láthattuk
az osztályt, ami számunkra is rendkívül érdekes és tanul-
ságos volt.

SZÁMPECA – újabb változat
Az egyik halászós feladat nagyon jó ötletet adott egy

korábban ismertetett matekos játékunk továbbfejlesz-
téséhez. A Tanító 2018. novemberi számában a Szám-
horgász játékunkkal kapcsolatban említettem, hogy bi-
zonyos mûveletek elvégzése után egy jelképes tóból pe-
cabotra rögzített, mágnesben végzõdõ szalag segítségé-
vel kifoghatjuk azokat a gemkapoccsal ellátott színes la-
minált papírhalacskákat, amelyeken az adott szám talál-
ható.

Például dobunk két kockával, és a szorzat számával je-
lölt halat megpróbáljuk minél ügyesebben és gyorsabban
horogra keríteni. Ennek egy még érdekesebb változata,
amikor két csapatban játszunk, és a megadott mûvelet
függvényében választhatnak a csapatok halat maguk-
nak, azt megpróbálják minél ügyesebben kihúzni a jelké-
pes tóból, ami lehet pl. földre leterített kék selyem textil-
anyag; majd a csapat odaszalad a dobókockáihoz, és min-
denki addig dob a kockapárokkal, míg kidobja azt a mû-
veletet, amelynek végeredménye a halon látható szám.
Ezután futnak vissza a tóhoz, és választanak maguknak
új halacskát. Nagyon pörgõs, élvezetes játék szurkolás-
sal, taktikázással, számolással, testneveléssel való tan-
tárgy-koncentrációval, egymásra való odafigyeléssel,
szociális kompetenciák fejlesztésével. 

„A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás maga az élet.”
John Dewey

F A R K A S H Á Z I  C S I L L A

(21.)
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Legjobban szorzással kedvelik a tanítványaim, de ját-
szottuk már úgy is, hogy a különbség kidobására töreked-
tünk. Ez utóbbi esetben nem egy adott számból vonjuk ki
a másikat, ahol olykor negatív számot is kaphatunk ered-
ményként, hanem mindig a nagyobból a kisebbet, így
változik az esélyek táblázata is a kivonástáblázathoz ké-
pest. Legkönnyebb az egyes számot kidobni két szám kü-
lönbségeként, ez tíz esetben lehetséges. Mivel nemcsak a
kifogott halak száma, hanem az összegük is számít a játék
végén az értékelésnél, a gyerekek gyakran megpróbál-
koznak a nagyobb számokkal is, még ha nehezebb is a kü-
lönbségként való megalkotásuk. 

A pecázás módjában adott ötletet nekünk Nikó a játé-
kunkhoz, vele úgy fogtunk halakat, hogy a csapat közö-
sen irányította a szalag végén függõ mágnest: mindenki a
kezében tartott egy frizbire rögzített madzagot, így több
irányból kellett egyensúlyozni, és közben irányítani a le-
lógó mágnest. Mindenkinek a munkája egyaránt fontos
volt, nagyon kellett figyelni egymásra és a célra. Ha így
pecázunk matekos halakat, két külön tóra is szükségünk
van, hogy ne zavarják egymást a csapatok. 

DOBÓKOCKÁS ÓRAJÁTÉK
Elvileg az alsó tagozatos gyerekek, fõleg a harma-

dik–negyedik osztályosok, már egész jól ismerik az órát,
de azért nem árt olykor – akár játékos formában is – fel-
idézni az ismereteket. Nemrég írtunk egy próbafelvételit
a negyedik osztályban, a matematika feladatlap épp tar-
talmazott egy órás feladatot, ahol ráadásul még tükrözés
is szerepelt, ideje volt utólagos ellenõrzésként az átismét-

lésnek. Sokunk környezetében egyre inkább visszaszorul
a hagyományos számlapos óra használata; helyette az au-
tó mûszerfalán, az ébresztõórán, a parkolóautomata és a
számítógép kijelzõjén is leginkább a digitális, pálcikaszá-
mos megjelenítéssel találkozhatunk. Ke-
vés diák hord karórát, de a tantermekben azért szinte
mindenhol látható hagyományos falióra. Az egyszerû
órás feladatlapok kitöltögetésénél élvezetesebb, ha a sze-
rencse határozza meg, mely óraállást kell beállítani, meg-
rajzolni, kódolni. A Pinterest honlapján találkoztam egy
olyan játékkal, ahol két kockával dobják ki a játékosok
az idõt, egyiken az egész órák szerepelnek, másikon a per-
cek, majd egy kártyára lehet bejelölni a mutatók helyze-
tét és a számos jelölést. Elsõ gyakorló kockapárunk saját
szerkesztéssel:

Ebbõl úgy alkottunk játékot a gyerekekkel, hogy hat-
fõs csoportokban ültek az asztalok köré, dobtak a két
kockával, mindenki választhatott ötféle óraszámlap kö-
zül, majd ezekre a laminált (újra felhasználható) kár-
tyákra jelölhették be filctollal a mutatókat és írhatták fel
a számokat. (Az egyik óralap egyesével kiírta a perceket,
volt 24 órás beosztás, általános megjelenítésû 12 számot
jelölõ, római számos és csupán számok nélküli jelölést
használó.) Amikor elkészültek, az óramutató járásával
megegyezõ irányban továbbadták egymásnak a kártyá-
kat ellenõrzése. A csoport dönthetett, hogy lesz-e még
egy vagy több ellenõrzés és adogatás, hogy biztosan jó le-
gyen minden jelölés. Adott idõ lejártával összegyûjtöt-
tem a kártyákat, és az a csoport választhatta ki a követ-
kezõ órán játékra kerülõ kockapárok számait, amelyik a
legtöbb helyes mutatóállást prezentálta. A kockaháló
könnyen szerkeszthetõ, én a Smart Notebook programot
szeretem használni hozzá.

Eleinte nagy segítség lehet, ha az egész órákat jelölõ
kockán szereplõ szám és a nagymutató színe azonos, pél-
dául piros, hasonlóan a perceket jelölõ kockán szereplõ
szám színe egyezzen meg a nagymutató színével, legyen
például kék! Ez a két szín nagyon gyakori az órával való
ismerkedést segítõ programokban, feladatokban. Ha
nincs lehetõség a számok színes nyomtatására, akkor fe-
hér helyett eleve színes kartonra nyomtathatjuk a szá-
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mos kockahálókat. Eleinte játszhatunk csak egy-egy
egész órát jelölõ kockával, majd jöhetnek a második koc-
kán a fél- és negyedóránkénti jelölések (:00; :15; :30;
:45), végül a percek szabadon nullától ötvenkilencig. 

Öndifferenciálásként jól mûködött, hogy mindenki
saját szintjének megfelelõ számlapot választhatott. Ha az
osztály meg tud egyezni az óralapok ábrázolás szempont-
jából kialakított nehézségi sorrendjében, akkor lehet az
összeszámlálásnál különbözõ pontszámokat adni a he-
lyes találatokra: a legkönnyebb érhet egy pontot, a leg-
nehezebb ötöt, de mi így még nem próbáltuk, én annak
örültem, hogy a saját választása után mindenki sikerél-
ményhez jutott. Készíthetõ memóriakártya az
idõpárokból, például hajnali négy óra és délután négy
óra tartozik egymáshoz, a rajz ugyanaz, az aláírás 04:00 és
16:00. Saját készítésû készleteket mindig lelkesen hasz-
nálnak a gyerekek. 

Az órával való ismerkedéshez kezdetben semmikép-
pen nem javaslom az elsõs matekos kellékcsomagok kis
mûanyag játékóráinak használatát, ezt mindenképpen
elõzze meg igazi órákkal való játékos tapasztalatszerzés,
mely során megfigyelhetõ, hogy a kismutató milyen mó-
don követi a nagymutató elfordulását, illetve fordítva.
Szinte minden családban vannak használaton kívüli,
nem féltett órák, ezeket érdemes behozatni az osztályba
a gyerekekkel a megismerés elõsegítésére. A februári lap-
számban is bemutatok majd egy órás-kockás játékot.

MATEK-KOCKA
Elõfordul, hogy egy-egy játékot úgy mutatok meg az

osztálynak, hogy csak az eszközöket vehetik kézbe, a já-
tékszabályt nem láthatják elsõre, a Matek-kockával is
így tettem, ráadásul helyettesítés miatt az osztály mind-
két matekos–angolos bontású csoportjában külön-kü-
lön. Adott volt két tizenkét oldalú és öt hagyományos,
színes dobókocka, valamint egy kis lépegetõs játéktábla.
Számos tendencia mutatkozott: többen is egybõl teljesen
új játéktáblákat szerkesztettek, rajzoltak érdekes, vicces,
néha nem épp humánus szerencsemezõkkel; mások a szí-

nes kockákat használták bábuként, a dodekaédereket
pedig meghatározott szisztéma szerint dobásra-haladás-
ra; másokat az élménypedagógiai tapasztalatok vonzot-
ták leginkább, a többi eszközrõl megfeledkezve az öt koc-
kából építettek tornyot vakon, majd a játékosok felé né-
zõ pöttyök összegének alapján a legszerencsésebb gyer-
mek utasítást adhatott arra, hogy a játékostársai melyik
számot mutató kockalapot forgassák felé óvatosan, és ha
közben véletlenül ledõlt a torony, akkor pontveszteség
állt elõ, melyet táblázatban jelöltek, majd másik játékos
következett stb.; az óvatosabbak a korábbi órákon ját-
szott játékainkhoz hasonlóan számokat alkottak, mûve-
leteket végeztek velük, célszámhoz közelítették a kira-
kásaikat. A játékhoz csatolt szabály ez utóbbi elképzelés-
hez áll a legközelebb. 

Legyél te az elsõ, aki – mûveletek alkotásával – eléri a
célvonalat! A játékhoz mellékelt eredeti szabály tömö-
ren: A játékosok az asztal körül helyezkednek el, keres-
nek maguknak egy bábut (gombot, kupakot, cukorkát,
radírt vagy más jellegzetes tárgyat), amit elhelyeznek a
pontozási tábla (egy U alakban elrendezett négyzetsor)
startvonalánál. A kezdõ játékos kidob egy számot a ti-
zenkét oldalú cél-dobókockával, majd gurít az öt színes
hatoldalú kockával is. A játékosok ezekkel a pontszerzõ
kockákkal dobott számokat adják össze vagy vonják ki
egymásból úgy, hogy azok eredménye pontosan megfe-
leljen a célkockával kidobott értéknek. A számok csak
maximum egyszer szerepelhetnek, akár egy kocka is ki-
adhatja a keresett értéket. Amikor egy játékos úgy látja,
hogy meg tudja alkotni a célszámot, Nyerõ kocka! felkiál-
tással jelzi azt, maga elé veszi a szükséges kockát/kocká-
kat, ismerteti a megoldását, és annyit léphet elõre a táb-
lán, amennyi kockát felhasznált. A maradék kockákból
is meg lehet próbálni kihozni a számot, ami újabb elõre-
lépéseket jelenthet. Ha már nincs több lehetõség, a kö-
vetkezõ játékos új célszámot dob és az öt másik kockával
is gurít. Az a játékos nyer, aki elõször eléri a 7 vagy 15
négyzet távolságra levõ célvonalat. 

Mi, miután a gyerekek saját ötleteit kipróbáltuk, pár-
ban játszottuk a játékváltozatunkat, két tizenkét oldalú
kockával dobtunk ki közösen egy-egy összeadást, az ösz-
szeget pedig a négy alapmûvelettel és szükség szerint zá-
rójelek felhasználásával céloztuk elérni. A gyerekeknek
le kellett rajzolniuk a felhasznált kockákat, majd leírni a
mûveletet a megfelelõ végeredmény feltüntetésével. Ha
mindez megvolt, akkor kiálthattak Nyerõ kockát. A pá-
rosból a gyorsabb játékos csillagjutalmat rajzolhatott a
mûvelete mellé, ha a társa is úgy látta, hogy megfelelõ a
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számolás. Az egyik kisfiú félreértette a feladatot, és ma-
gukat a kockákat használta számként a 8+7 leírásához :

Remek és egyben látványos újító ötlet! Körbejártam,
nagy volt a pörgés, ahol sikerült a mûvelet, újabb össze-
adásokat adtam a párosoknak, jó volt ez így a különbözõ
tempók miatt. A játék végén a füzeteket megnézve azt
tapasztaltam, hogy a kb. tíz mûveletbõl csak egy-három-
ban szerepelt szorzás vagy zárójel, túl könnyen ki tudták
hozni összeadással és kivonással is a célszámot. Szeren-
cséjük is volt, nekem pedig elég ritkán sikerült nagyobb
számokat dobni. Legközelebb szorzással alkotjuk meg a
célszámunkat és azt is megbeszéljük, hogy egymáshoz le-
het-e majd tapasztani a kockákat, hogy így kétjegyû szá-
mokkal is számolhassunk. A játékkal jól gyakorolható a
mûveleti sorrend, fejleszthetõ a kombinációs készség, fi-
gyelem, koncentrációs készség, szociális kompetencia és
nem mellesleg nagyon élvezik a gyerekek!

Cikkemet a bevezetõben bemutatott élménypeda-
gógiai szakértõ, Kovács Nikoletta egyik kedvenc idé-
zetajánlásával szeretném zárni: „Én úgy tartom, hogy
semmilyen tapasztalatot nem tudsz átadni a gyerekeid-

nek. Ha érdekli õket, akkor mesélhetsz nekik történe-
teket, de én úgy tapasztaltam, ez csak nagyon ritkán
esik meg. Határozottan úgy vélem, mindannyian a sa-
ját tapasztalatainkból tanulunk. A legtöbb, amit egy
szülõ tehet, hogy bátorítja a gyerekeit, szerezzenek él-
ményeket, és éljenek veszélyes életet. Ha az ember nem
él veszélyes életet, akkor unatkozik. Szerintem a leg-
többet a saját tapasztalatokból lehet tanulni, és a szü-
lõk dolga az, hogy betöltsék a biztonsági háló szere-
pét.” Feldmár András

Források: https://nl.pinterest.com/pin/40166486051
0009909/?lp=true; Együtt Jó facebook oldal Kovács Ni-
koletta gondozásában; Kalandok és Álmok Szakmai Mû-
hely: https://www.kalandokesalmok.hu/; https://hu.
depositphotos.com/162656768/stock-illustration-digi-
tal-alarm-clock-vector-classic.html; https://nl.pinter-
est.com/pin/305118943486528881/
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Az Európai Szülõk Magyarországi Egyesülete 2013-ban
alapította és adta át elõször a Varga Gábor-díjat, hogy
emléket állítson az Alsóerdõsori Bárdos Lajos Általános
Iskola és Gimnázium 2012 decemberében elhunyt igaz-
gatója munkásságának, és minden évben olyan pedagó-
gusokat jutalmazzon, akik a felterjesztõ szülõk, szülõi kö-
zösségek szerint példát mutatnak a szülõkkel együttmû-
ködõ pedagógiára, arra, hogy a szülõkkel való együttmû-
ködés nélkül az iskola kevésbé sikeres. A díjátadóra min-
den évben a névadó születésnapja, november 20-a, a
Gyermekjogi Világnap apropóján kerül sor.

Ebben az évben rendhagyó módon két olyan pedagó-
gusnak ítéltük a díjat, akiket a felterjesztõ szülõk együt-
tesen javasoltak. A díjazottak, Tímár Kriszta és Burka
Erika, a Budapest XVIII. kerületi Bókay Árpád Általá-
nos Iskola két pedagógusa. A szülõi közösség szerint kö-
zösen végzett munkásságukkal követendõ és követhetõ
mintát nyújtanak arra, hogy milyen a szülõkkel együtt-
mûködõ, velük együtt lélegzõ iskola. Másokkal szívesen
együttmûködõ, sikeres gyerekeink és sikeres iskoláink
úgy lesznek, ha ezt a mintát kapják otthon és az iskolá-
ban is – írják a javaslattevõk. Burka Erika és Tímár Krisz-
ta közösen végzett munkája kiemelkedõ példája annak,
milyen a másokkal, kollégákkal és szülõkkel szívesen és
sikeresen együttmûködõ pedagógus. A szülõk nagyra ér-
tékelik azt a hitüket és törekvésüket, hogy szülõk és pe-
dagógusok együtt segítsenek felfedezni minden gyerek-
nek, hogy miben jó õ igazán. Az Európai Szülõk Magyar-
országi Egyesülete örömmel adományozza a 2018. évi
Varga Gábor-díjat nekik abban a reményben, hogy pél-
dát, mintát jelentenek más pedagógusok, más intézmé-
nyek számára is.

A jelenleg is zajló, nyilvánvalóan bizalomra és part-
nerségre épülõ közös munka egy meghívással kezdõdött.
Egy találkozóval az iskolán kívül szülõk, pedagógusok és
az iskolavezetés között, egy mindenki számára kényel-
mes helyen, ahol az iskola dolgairól lazán lehetett beszél-
getni, együtt gondolkodni. Erre vonatkozott a tanári in-
vitálás, és ezzel kezdõdött a beszélgetések, viták,
ötletelések sora.

Az együttmûködés célja deklaráltan az volt, hogy a
gyerekeket egy sikeres XXI. századi életre készítse fel a
mai állami iskola realitásai, mint keretek között. To-
vábbgondolták a kérdést: ahelyett, hogy csak kívülrõl
vagy felülrõl várnánk a változást az oktatásban, mi az,
amit közösen tudnak tenni, lehetõleg azonnal? A közös
megoldást a csoportos projektmunka bevezetésében lát-
ták, abban, hogy néhány napra a szokásos tanulás helyett
a gyerekek kezébe kerüljön tanulásuk menedzselése, szü-
lõmentorok és pedagógusok segítségével. Az iskola ré-

szérõl Tímár Krisztina és Burka Erika álltak az ügy élére.
Õk voltak azok, akik elõkészítették kollégáik – és több
osztályban a szülõk – között a talajt, s nem kis részük volt
abban, hogy az iskola a kezdeményezés mellé állt. Még
abban a tanévben 12 osztályban 280 gyerek 60 projekt-
ben alkotott, s a biztos hátteret 70 mentorszülõ nyújt-
hatta. Az idei tanévben eddig újabb 50 önkéntes csopor-
tos projekt valósult meg alsó és felsõ tagozaton egyaránt,
ismét 280 gyerek, 22 pedagógus és 55 mentorszülõ
együttmûködésének eredményeként. Ennek a különle-
ges oktatási-tanulási élménynek a Közbigyó nevet ad-
tuk. A Közbigyó projekt a legfontosabb iskolai hármasról
szól: tanárok, diákok és szülõk együttmûködésérõl, mely-
ben a gyerekek közösen, belsõ indíttatásból valamilyen
gyakorlati feladatot valósítanak meg csoportos alkotófo-
lyamat keretében. A Közbigyó Projekt sikeréhez elen-
gedhetetlen volt Erika és Kriszta állhatatos munkája,
amellyel segítettek kapcsolatot kiépíteni a szülõk és az is-
kola között. Kiváló kommunikációjuk és közvetítésük
minden fél között megteremtette a lehetõségét annak,
hogy a bókays gyerekek egy újfajta tanulási módszerrel is
megismerkedjenek.

Az õszinteség, szeretet, odafigyelés, elfogadás, segítõ-
készség Erika és Kriszta mindennapi munkájában is meg-
jelenik. A Varga Gábor-díjra vonatkozó jelölés elkészíté-
sekor elõször csak két osztályban kérdezték a szülõket ta-
pasztalataikról, de még így is a lehetõségeket messze túl-
feszítõ mennyiségû ajánló szó gyûlt össze.

Egy anyuka így írt: „Kriszta és Erika olyan közvetlen sze-
mélyiségek, akiknél elmosódik az iskola és a család közötti ha-
tárvonal. Az elsõ perctõl, ahogy beléptünk az iskolába, part-
nerként kezeltek bennünket, szülõket, azt erõsítve, hogy
együtt – egymásért vagyunk, hiszen ez a gyermekeink érde-
ke… Számos kérdésben kikérik a véleményünket, és mindig
meghallgatják, illetve segítenek érvényesíteni a miénket, le-
gyen szó akár más szaktanárral kapcsolatos problémáról, az
osztályterem iskolán belüli elhelyezkedésérõl vagy a menzá-
val való elégedetlenségünkrõl. Folyamatos felénk a figyel-
mük: számon tartják a gyermekeink különóráit, útnak indít-
ják õket a megfelelõ pillanatban, felhívnak bennünket, ha bi-
zonytalanság adódik. Minden eseményrõl több csatornán
(üzenõ füzetben, hirdetõ falon, e-mailben és a közösségi mé-
dián) egyszerre kommunikálnak velünk, tökéletesen alkal-
mazkodva az információs társadalom kihívásaihoz és a szü-
lõk egyedi igényeihez. Mindemellett folyamatosan töreksze-
nek arra, hogy az osztályközösség a gyerekek-tanárok-szülõk
együttes közössége legyen. Rendszeresen szerveznek túrákat,
ahová mi is, õk is családostól megyünk; a farsang, az anyák
napja, az évzáró buli olyan közösségi események, ahol mind-
annyian együtt vagyunk.”

Salamon Eszter Varga Gábor-díj 2018
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Tanítók vagyunk. Apró gyerekekkel foglalkozunk. Tu-
dásra szomjas, kíváncsi, mindenre kapható kis emberek-
kel. Hivatásunkból fakadóan mi is szakadatlan tanulás-
ban vagyunk. Keressük, kutatjuk, milyen újdonságok,
pezsdítõ ötletek, reptetõ módszerek vannak a Nap alatt.
A képzések és önképzések mellett sokat beszélgetünk
egymással, tanítótársainkkal, szülõkkel, gyerekekkel, s
ezekbõl a gondolatcserékbõl mindig épülünk, mindig ka-
punk inspirációt a további utazáshoz.

Egy alkalommal pár csillogó szemû szülõvel ültünk le
egy kis megújulást rejtõ beszélgetésre. Feltették maguk-
nak a kérdést: hogyan segíthetnék a gyerekeket abban,
hogy hatékonyan reagáljanak az õket körülvevõ világ
változásaira? Hogyan fejleszthetnék jobban a ma legin-
kább fontos kompetenciákat? Ennek érdekében szeret-
nének velünk egy programot kipróbálni az iskolában. A
beszélgetés végére körvonalazódott egy nagyon izgalmas,
az iskola minden szereplõjét megmozgató ötlet. Egy olyan
ötlet, ami alapján a középpontban továbbra is a gyerek
maradt, de a passzívan befogadó tanuló helyett egy tevé-
kenyebb, sõt a tervezést, irányítást, megvalósítást és a ta-
pasztalatok összegzését is a saját kezében tudható gyerek
indulhatott most a felfedezõútjára. Olyan felfedezésre,
ahol nemcsak a választott témába áshatta bele magát,
hanem az önismeretbe, az együttmûködés megtapaszta-
lásába, a társai új oldalainak megismerésébe. A program
neve Közbigyó lett! (Közösen, Belsõ Indíttatásból
GYakorlati feladat megoldása alkotÓ folyamatban.)

Nézzük, hogyan is kell elképzelni a mi kis újszülöttünket:
Módszertanát tekintve a Közbigyó tulajdonképpen

csoportos projektmunka, annak minden szakmai ismér-
vével. Általában 3-5 tanuló dolgozik együtt egy-két nap-
tól akár három hétig terjedõ idõkeretben, és egy tanév-
ben többször is ismételhetõ. A megszokott projektmun-
kától azonban két lényeges ponton is különbözik. Az
egyik fontos különbség, hogy a projektfeladat témáját a
gyerekek általában kötetlenül maguk határozhatják
meg, így minden – ezt hangsúlyozzuk még egyszer – min-
den gyermek számára nyújt kiugrási lehetõséget, mert
olyan nincs, hogy valaki semmiben nem jó. Elõfordult
ugyanakkor az is, hogy a Közbigyóban megvalósított pro-
jektmunka nem teljesen kötetlen, de ilyenkor csak egy
tág témát adunk meg, amelyben a tanulók megint csak
szabadon mozoghatnak. Ilyen volt például az egészség-
nap, amely fõtémán belül már nem szóltunk bele a gyere-
kek résztémaválasztásába.

A másik lényeges eltérés az iskolákban megszokott
projektmunkáktól, hogy egy-egy csoport mellett a segí-

tõ, mentoráló tevékenységet egy szülõ látja el. Az eddigi
legnagyobb Közbigyó programunkban ez 72 szülõ egy-
idejû bevonását jelentette ötvenegynéhány csoport mel-
lé. A szülõk ilyen nagy számban történõ részvétele az is-
kolai munkában nem csak mennyiségi növekedés, ez már
más minõséget is ad a munkának, a tanár-szülõ együtt-
mûködés új dimenzióit teremti meg. Túlléptünk ugyanis
azon, hogy egy-egy szülõ alkalomadtán megjelenik az is-
kolában, itt már anyukák, apukák és nagyszülõk vonód-
nak be az iskola életébe, szülõtársaikkal és velünk, peda-
gógusokkal együttmûködnek. A mentorszülõk elõzetes
felkészítésen vesznek részt, amelyen megismerkednek a
projektpedagógia legalapvetõbb elemeivel. Ennek a fel-
készítésnek a sajátossága, hogy ezt nem az iskola pedagó-
gusai, hanem a témában jártas szülõk tartják. Nálunk a
mentorszülõk megszervezését, bevonását is egy szûkebb
– háromtagú – szülõi team végzi, természetesen folyama-
tos kapcsolattartásban az iskola tanáraival.

A gyerekek képzelete nem ismer határokat. Bátran,
nagy fantáziával, kreatívan választanak projektcélokat.
Képesek azokat a tervezés során folytatott beszélgetések,
közös megoldások alkalmával (és természetesen a men-
torszülõ jól feltett kérdései segítségével) a realitás keretei
közé illeszteni, megvalósítható nehézségûvé alakítani. Ha
hiba csúszna a folyamatba, felismerik, hogy az természetes
velejárója a tevékeny életnek. Kijavítják és a tapasztalato-
kat felhasználva, törések nélkül dolgoznak tovább.

Álljon itt néhány ötlet az elkészült ötvenegynéhány
projektbõl:

Egy hetedikes csoport újrahasznosított anyagokból
készített kerti bútort, amelyet az iskolaudvaron haszná-
lunk. Egy másik társaság mezítlábas ösvényt állított össze
maguk által barkácsolt fakeretekbe rendezve, és még egy
talptérképet is készítettek hozzá. De készült animációs
film LEGO-elemek felhasználásával, vagy az érdekes cí-
mû Érzelmi Gyümölcs Menza is említésre érdemes. Akit
érdekelnek ezek a projektek, itt böngészhet közöttük:
http://www.kozbigyo.hu/alkotasok/

Mint ahogy a projektek végén a gyerekek, mi is meg-
fogalmaztuk tapasztalatainkat és a tanulságokat:

• A pedagógusok és a szülõk közötti szoros együttmû-
ködés érzékenyebbé és fogékonyabbá tesz bennünket
egymás emberi és szakmai gondjai iránt, ez pedig jó ala-
pot teremt ahhoz, hogy mind az otthoni, mind az iskolai
nevelõmunka eredményesebb legyen.

• A Közbigyóra összeállt 3-5 fõs tanulócsoportokban
sok esetben új kapcsolatok alakulnak ki a gyerekek kö-
zött, amelyek megõrzõdnek a projekt utánra is.

Tímár Krisztina–Burka Erika

Mibõl lesz a cserebogár?…
azaz a Közbigyó projekt

Fotó: hvg.hu
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• A projektek értékelésekor kiderült, hogy a gyerekek
önértékelése változik, önbizalmuk fejlõdik.

• A projektek megvalósítása közben rájönnek, hogy a
felkészülés közben lehet és szabad hibázni, de – és ez a lé-
nyeg – ezeket a hibákat fel lehet ismerni és ki lehet javí-
tani.

Összefoglalásként: az elsajátított tudás, a megszerzett
tapasztalat, a közösségben átélt érzések pozitívan hatnak
vissza a gyerekek mindennapjaira. A Közbigyóval szer-
zett tapasztalat beépül a tanulási és közösségi folyamata-
ikba, ezáltal egyaránt visszahat a gyerekek alapvetõ osz-
tályélményére, tanuláshoz való alapvetõ hozzáállására és
közösségi tevékenységeire. A csoportos projektmunkán
keresztül a gyermek megtanul egy csapat részeként érté-
ket teremteni, ezáltal egy nagy egész aktív résztvevõje-
ként megéli azt , hogy egy csapatban minden résztvevõ
értékes. Az önbecsülés és a kompetencia érzése pedig a
siker elsõ lépcsõfoka. Sikeres csapattal pedig a pedagó-
gus sokkal eredményesebben dolgozik, így a Közbigyó az
oktatásban részt vevõ minden szereplõre pozitív hatást
gyakorol.

A társadalom óceánjában nem különálló szigetekre,
hanem korallzátonyokra van szükség, ahol minden lét-
forma összefügg.

Terepasztal 1.a 

Zöldségszobrok 1.b 

Ki kicsoda? Társasjáték a 2.b szereplõivel?

Álomnyalánkságok projekt, 3.b 
„Turmix, palacsinta, muffin készítés és tála-

lás. Ezt szeretnék projektnek Eszti, Borka, Zsu-
zsi, Anna, Emma, Petra. Az elsõ találkozáskor ötleteltek,
terveztek, nevet választottak maguknak, és neki is láttak
az elõkészületeknek.”

Érdekes kísérletek 4.a 
Tervezû lapunkba már be is került: lufis, zacskós, ká-

posztás, tölcséres, gyufás kísérletet fogunk bemutatni és
elmondjuk azok magyarázatát. A megvalósítás lépései:

1. Együtt tájékozódunk az elvégzendõ kísér-
letekrõl.

2. Felosztjuk, hogy ki melyik kísérletet mutatja be.
3. Megbeszéljük a kísérletekhez szükséges eszközöket

és elõkészítjük õket.
4. Elvégezzük a kísérleteket, és megbeszéljük a látott

jelenségek okát.
5. Ismét elvégezzük a kísérleteket és videóra vesszük.

Kristóf kápasztás kísérlete:
S végül, a rend kedvéért,

itt az értékelõ lap is: 
„A zacskós kísérletet ki-

cseréltük a tölcséres kísérlet-
re, mivel annak kimenetele
bizonytalan volt, sok ténye-
zõtõl függött. Projektünk a
tervezéstõl a kivitelezés fo-
lyamatáig sikeresen zárult,
ezért nincs olyan, amit más-
képpen végeztünk volna el.” (R. Anita, mentor)
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Iskolakeresés idõszaka elõtt állnak a szülõk. Hamarosan dön-
teniük kell, hogy a megszeretett óvoda után melyik iskolában
folytassa a kisgyermek a tanulást. (Hasonló gondokkal küz-
denek azok a szülõk is, akiknek gyerekei most hatodik, illetve
nyolcadik osztályosok.) Ám térjünk vissza a leendõ elsõ osz-
tályosokhoz! Minden szülõnek legdrágább kincse a gyerme-
ke, ezért a lehetõ legjobb iskolába kívánja gyermekét járatni.
A szülõi elvárások igen magasak, s az is elõfordul, hogy mesz-
sze állnak a realitástól. Úgy gondolom, nem szabad ezt rossz
néven venni. Ám a kellõ segítséget a pedagógusoknak meg
kell adniuk. Sõt, a gyerek érdekében érdemes az óvónõnek és
a tanítónak összefognia. 

Mit lát a szülõ? Leánya, fia szépen fejlett, kedves, okos
megjegyzései vannak, a felnõttekkel, a gyerekekkel jól kom-
munikál, önérdekérvényesítése is megfelelõ, kézügyessége jó
és így tovább. Az anyuka már messzire tekint, a felsorolt tu-
lajdonságok alapot adnak arra, hogy gyermekét már látni
szeretné sikeres egyetemistaként egy nemzetközi karrier ele-
jén. Mi, pedagógusok pedig tudjuk, hogy az iskolába lépést ti-
zenkét-tizenhárom év munka követi. Olyan tevékenységek
sora, amelyek erõfeszítést igényelnek a tanuló részérõl, to-
vábbá azt is tudjuk, s nem is csodálkozunk rajta, hogy tanít-
ványaink teljesítménye nem egyenletes, sõt, hullámzó. Fele-
lõsségünk a kezdeti érdeklõdés folyamatos fenntartásában
kell legyen. Vannak igazán sikeres idõszakok, de azt sem le-
het rossz néven venni, ha átmeneti nehézségek, problémák
lépnek fel tanítványunk életében. 

Hogy mit vizsgál, mit néz a szülõ az iskolaválasztáskor?
Kimondva-kimondatlanul öt kérdés foglalkoztatja. 

1. Az elsõ osztályt indító tanító személyisége, azaz kisugár-
zása, kedvessége, határozottsága, gyermekek felé fordulása.
Igen, az elhivatottság az, amelybõl messzemenõ következteté-
seket von le az ún. „nyílt napon” a szülõ. 

2. Az iskola, a tanterem állapota, gondozottsága, rende-
zettsége, a tanulók számára biztosított otthonossága.

3. Az iskola légköre.
4. Az iskola tanulmányi eredményei.
5. Mit hall a szülõtársaktól az iskola által nyújtott szol-

gáltatásokról, a tehetséggondozás módjáról. A környezeti
megítélésnek rendkívül fontos szerepe van. Az egyik szülõi

vélemény így hangzik – „Jó, mert szigorú ez az iskola!”, a
másik – „Meghallgatják a szülõk véleményét és így köny-
nyebb!” 

A döntés pedig ezután következik. Jól tudja a szülõk és a
pedagógusok zöme is, hogy egy-egy látogatás egyáltalán nem
nyújthat reális képet az iskolában folyó munkáról, tehát szub-
jektív, de a benyomások alakíthatják a végsõ elhatározást, az
iskolaválasztást. Minden bizonnyal ez a leendõ elsõ osztályos
gyermek érdekeit szolgálja. 

Végezetül: az iskoláknak meghatározott lakókörzetük van.
Amennyiben a városban, a településen több iskola is van, ak-
kor a tapasztalatok azt igazolják, hogy a gyerekek nagyobb
részét a szülõk végül is a körzeti iskolába adják, s elégedettek
az ott folyó munkával. 

E gondolatsort azért vetettem papírra, mert ilyenkor, az is-
kolaválasztás közeledtével kezd el kiépülni a partnerkapcso-
lat a családok és az iskolák között. Ajánlott már az elsõ talál-
kozáskor a bizalmat és a tiszteletet a feleknek kölcsönösen
megadni. 

Ikrek az iskolában:
Vera és Zita kétpetéjû ikerpár. Sokan képzelik azt,

hogy az ikrek úgy hasonlítanak egymásra, mint két tojás,
ezt a hasonlatot valamennyien ismerjük, ám ez a megál-
lapítás csak az egypetéjû ikrek esetében igaz. Vera 12
perccel késõbb látta meg a napvilágot, mint testvére.
Senki nem félt, hogy a két gyereket véletlenül is össze-
cserélnék, mert a különbség mind testalkatban, mind
vérmérsékletben is az elsõ percektõl szembetûnõ volt.
Vera kis lustácska, Zita élénk volt. Fejlõdési ütemük is
erõsen eltért. Zita elõbb állt fel és az elsõ lépéseit is ko-
rábban tette meg, ugyanakkor Vera elõbb kezdett el be-
szélni. A szülõk nagy türelemmel, teljes figyelemmel ne-
velték a kislányokat. Mindent megadtak nekik. Három
évet otthon, az édesanya felügyelete, gondozása alatt töl-
töttek. Szép idõszak volt, sokat sétáltak, játszottak, tár-
sakra találtak. 

Csillag Ferenc Párhuzamos történetek
Jól döntöttünk?
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Amikor elérkezett az idõ, a gyerekek a lakóhelyükhöz
közeli óvodába mentek. Egy vegyes óvodai csoportba
jártak. Zita hamar önállóvá vált, életkorának megfele-
lõen fejlõdött, húgánál minden egy kicsit lassabban
ment. Ez különösen olyan helyzetekre volt igaz, mint az
öltözködés. Verának segítség kellett még ahhoz is, hogy
a jelölt szekrényébõl a megfelelõ kabátot, cipõt elõve-
gye, Zita pedig már türelmetlenül sorakozott, hogy mie-
lõbb kijusson a kertbe. Márta néni, az óvónõjük, külö-
nös figyelemmel kísérte az ikrek mindennapjait. Mind-
két gyermek értékeit látta, Zita önállóságát nagyra érté-
kelte, Verát bátorította, segítette. Hogy milyen volt a
testvérek közötti viszony? Zita sok-sok pajtással vette
körül magát, jókat játszottak, nevetgéltek, a verseny-
helyzeteket kiválóan kezelte. Szeretett a csoport közép-
pontjában lenni. Vera zárkózottsága sok fejtörést oko-
zott az óvónõjének. Csupán egy társsal, Krisztivel ját-
szott szívesen. Vera felnézett Krisztire, hiszen õ bõ más-
fél évvel idõsebb volt nála, s mindenképpen irányító sze-
repet vállalt magára, míg Vera megelégedett a követõ
szereppel. Pedagógiai problémát jelentett, hogy az iker-
testvérek között az óvodában töltött idõ alatt szinte alig
volt kapcsolat. 

Az édesanyának az elsõ évben Márta néni több alka-
lommal is jelezte, hogy alig-alig lehet felfedezni, hogy Zi-
ta és Vera ikertestvérek. Érdekesen, ugyanakkor határo-
zottan reagált az édesanya: 

– Biztos mindez azért van, mert egyébként mindent együtt
csinálnak az otthoni életükben. Együtt kelnek, reggeliznek,
öltözködnek, játszanak. És a hétvégeken is együtt kirándu-
lunk és szórakozunk. Biztos igénylik a távolságot, s azt éppen
itt tudják megteremteni. 

Zita és Vera szerették egymást, jó testvérek voltak. Az
idõ múlása az édesanyát igazolta. Az óvodai foglalkozá-
sok második évében már keresték egymás táraságát és
segítették egymást. Zita a gyorsaságot igénylõ feladatok-
ban lelte örömét, Vera a kitartást, türelmet igénylõ mun-
kákat végezte el gondosan. Mindketten iskolaérettekké
váltak, s az iskolába idõben beíratta az édesanya a gyere-
keket. 

Május közepén hívta meg a leendõ elsõ osztályosok
szüleit az iskola, hogy ismerkedjenek a tanítókkal és az
intézménnyel. Jó kezdeményezés volt, hiszen így a szülõk
felkészülten várták a tanévkezdést, s mesélhettek a taní-
tó néni személyérõl. Ez az alkalom Vera és Zita anyuká-
jának nagy meglepetéssel szolgált. Az történt ugyanis,
hogy míg Verát az „a” osztályba sorolták, addig Zitát a
„b”-be helyezték. Egyedül érkezett az anyuka, s elképze-
lése sem volt arról, miként ossza meg magát. De ez jelen-
tette a kisebb gondot! Sokkal komolyabb problémának
tartotta, hogy az ikreket szétválasztották. Ahhoz a taní-
tóhoz ment elõször, aki korábban érkezett. 

– Urbánné vagyok – nyújtotta a kezét –, ikerlányaim
vannak, de ahogy látom, más-más osztályba kerültek. Ezt
semmiképpen sem tartom jó megoldásnak. Sõt, azt szeret-
ném, ha együtt maradnának. 

Minden bizonnyal a tanító nem erre volt felkészülve.
„Ez is jól kezdõdik, megint egy konfliktus!” – gondolta vé-
gig. 

– Anyuka, a szétosztást az alsó tagozat vezetõje tette meg.
Vele kellene beszélni. A földszinten található – jött a gyors és
némiképp elutasító válasz. 

Az anyuka még benézett a szomszéd osztályba is, de
ott nem látta a tanítót. Lesietett a helyetteshez, bekopo-
gott az ajtón, s azonnal be is nyitott. Az asztal mögött egy
szigorú tekintetû, idõsebb hölgy ült, éppen valamit né-
zett a monitoron. Meglátva a számára ismeretlen szülõt,
felállt, elõre jött és kezet nyújtott. A vendég izgatottan
kezdett volna mondanivalójába, de a pedagógus az aszta-
lához kalauzolta és leültette, majd õ is helyet foglalt. 

– Ne álljunk, foglaljon helyet és meghallgatom – a peda-
gógusból végtelen nyugalom áradt. Olybá tûnt, mintha
számított volna erre a látogatásra. 

– Urbán Vera és Zita anyukája vagyok. Eljöttem a szülõi
értekezletre, s most vált számomra világossá, hogy a lányokat
külön osztályba helyezik. Õk ikrek, együtt kell maradniuk!
Hat éve és hét hónapja minden percüket együtt töltötték. Ta-
lán ez elegendõ érv ahhoz, hogy a szülõi kérést figyelembe ve-
gye az iskola. – Mindezt egy levegõre mondta el az édes-
anya, akit a sírás fojtogatott, ugyanakkor hallatlanul
mérges is volt. 

Az igazgatóhelyettes türelemmel hallgatta vendégét.
Tudta, hogy az édesanya a gyerekeiért küzd, indulatos.
Bizonnyal jó szándékú, de másként szemléli a gyermeke-
it, mint az iskola. Miután az anyuka elmondta gondola-
tait, a pedagógus mély levegõt vett, s így kezdte a beszél-
getést:

– Mi mindig nagy-nagy örömmel fogadjuk az elsõs gyere-
keket. Külön öröm, hogy ikerpár érkezik hozzánk, hiszen sa-
játos pedagógiai feladat az ikrek oktatása, nevelése. Tudom,
hogy az ikrek egészen speciálisan kötõdnek egymáshoz, és mi-
lyen jó, hogy önök is mindenben támogatják õket. Megértem
az izgalmát. Egyszerre két gyereket is elindítani az iskolai
életbe nagyon nehéz. 

– Ez igaz, de miért választották szét a lányaimat? – csat-
tant fel az anya. 

– Anyuka, az iskolánkban nem õk lesznek az elsõ ikerpár-
ok. Higgye el, sokadik osztályt tanítom, a praxisomban több
ikerpár is feltûnt. Valamennyire szeretettel emlékszem. Ám
épp ez a sok tapasztalat mondatja velem a következõt, a két
gyerek, Vera és Zita – látja, már tudom a nevüket is – külön-
külön személyiség. Ebbõl következik, hogy más és más a fejlõ-
dési ütemük. Az egyik gyerek talán biztosabb az olvasásban
vagy a szövegtanulásban, a másiknak lehet, hogy a matema-
tikai érdeklõdése nagyobb. Ha külön osztályba kerülnek, ak-
kor a rivalizálás, ami természetes dolog, kisebb lesz közöttük.
– Még folytatta volna a pedagógus az érvek felsorolását,
ám az anyuka elvágta a mondatot. 

– Nem, ezt nem lehet így megoldani. Vera és Zita azért let-
tek ikrek, hogy az életüket is – legalábbis ilyen fiatalon – együtt
éljék. S ha maga ismerné a lányaimat, akkor pontosan tudná,
hogy egymást mindenben segítik. Szépen kérem, ne válasszák
el a lányaimat egymástól. 

– Anyuka, a két osztály szomszédos egymással. A gyere-
kek naprendje hozzávetõleg azonos, ezért gyakran fognak
találkozni, ám egészségesebb, s ezt nyolc-tíz évnyi szakmai
tapasztalat mondatja velünk, azaz a teljes nevelõtestülettel
együtt valljuk, hogy mindkét gyereknek haszna van abból,
ha külön indulnak el és a sikereiket másként élik meg. – A
türelmes, megnyugtató szavak kevéssé hatottak az
anyára. 

– Azt mondta, hogy már ismeri a lányaimat, akkor azt is
látta volna, hogy kétpetéjû ikrek, az egyik szõke és hosszú ha-
jú, a másik barna és rövid hajú. Õk nem fognak és nem is tud-
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nak a hasonlóságukból hasznot húzni. Mert ettõl félnek a ta-
nítók. Ez van minden mögött!

– Kedves anyuka, itt senki semmitõl nem fél. Mi a gyere-
kek egészséges fejlõdése érdekében döntöttünk így. Vera az
„a”, Zita a „b” osztály tanulója lesz. 

– Ebbe nem nyugszom bele – itt már Urbánné kiabált –,
a miniszterig is elmegyek a gyerekek érdekében!

A székérõl felpattant, nagy haraggal és lendülettel tá-
vozott a helyettes irodájából. Még köszönésre sem mél-
tatta a pedagógust. Nem ment fel a szülõi értekezletekre,
kirohant az épületbõl, sietett haza. Útközben sírt. 

Hetek teltek el, hírek nem érkeztek, az iskola tovább-
ra is várta, várja Verát és Zitát. 

Eddig a történet. Nehéz egy jó döntést meghozni. Le-
het, hogy más is hasonló módon vélekedik az ikrek neve-
lésérõl, mint az iskola, s az édesanya kérését mások sem
támogatták? Esetleg az igazgatóhelyettes szavai meggyõ-
zõk, hitelesek voltak? 

Felelõtlen biztatás
A negyedik osztályosok testnevelés órára készültek. A

tanítónõ kíséretében lementek a tornaterem öltözõjé-
hez. Izgatottan várták már ezt az órát. A héten ugyanis ez
az egyetlen olyan tesióra, amelyet az igazi, nagy tornate-
remben tartanak. A többit hol az iskola udvarán, hol az
alagsorban kialakított szükségtanteremben kell lebonyo-
lítani, de van olyan alkalom is, amikor a testnevelõ tanár
kiviszi a gyerekeket a játszótérre. 

Tehát a csütörtöki óra az igazi tornateremben zajlik.
Hihetetlen varázsa van ennek az órának. A tér nagysá-
ga, az eszközök sokasága izgalomban tartja a gyerekeket,
s Laci bácsi, a testnevelõ tanár is kedvez a gyerekeknek,
ugyanis a kötelezõ gyakorlatokon túl mindig jut idõ va-
lamilyen kellemes játékra, versenyfeladatra. Ildikó néni
tehát lekísérte az osztályát a földszintre, a tornaterem
öltözõjéig. A gyerekek a megfelelõ öltözõkbe bevonul-
tak. 

Az átöltözés elkezdõdött. A tanító magukra hagyta
a gyerekeket, Laci bácsi pedig még nem érkezett meg.
A negyedikesek fegyelmezettek voltak, betartották a
szabályokat. Nem volt rendbontás egyik öltözõben
sem. 

Az órakezdést jelzõ csengõ megszólalásakor mindkét
csoport felsorakozott, hogy bevonuljanak a tornaterem-
be. Laci bácsi közeledett, már a folyosó végérõl lehetett a
hangját hallani: „Jövök már, indulhattok a terembe!” A lá-
nyok öltözõjének ajtaja megnyílt, s követve a tanári uta-
sítást vonultak a terembe. A fiúk ajtaja nem nyílt. „Mi
lesz legények, nem hallottatok?” – hangzott Laci bácsi mon-
data. 

Ám az ajtó nem nyílt. Elõször Matyi próbálta a kilin-
cset lenyomni, de az nem mozdult. 

– Milyen béna vagy! – mondta Zsolt. – Majd én!
A vállalkozónak sem sikerült az ajtót megnyitnia. Pró-

bálkozott még vagy három legény, de a kilincs megmaka-
csolta magát. Laci bácsi sem volt rest, maga a folyosói ol-
dalról erejét latba vetve nyomta a kilincset, ám az neki
sem engedelmeskedett. 

A percek mentek, a lányok már futkostak a teremben,
a fiúk pedig elkeseredetten egyre vadabbul tépték, cibál-

ták az ajtót. A zárszerkezetben minden bizonnyal egy ru-
gó eltörött vagy elmozdult. A sikertelen próbálkozás
után Laci bácsi a következõ utasítást adta: 

– Fiúcskák, ha ki akartok jönni, akkor nyissátok ki az öl-
tözõ ablakát, s ugorjatok ki az ablakon, a sportudvarra értek,
s onnan tudjátok az utat a tornateremig. Közben Andris szól-
jon Lajos bácsinak, hogy rossz a kilincs!

A fiúk követték Laci bácsi utasítását. A földszinti ab-
lak nem volt magasan, mintegy másfél méteres magas-
ságból kellett leugrani. Elõször a bátrabbak, az ügyeseb-
bek ugrottak, s azonnal futottak az udvari bejárat felé,
hogy az értékes, kiesõ perceket behozzák. Manõverüknél
felnõtt nem volt. Az ugró gyerekek egyike sem nyúlt visz-
sza, hogy társát segítse. A sor végére maradt Robi és So-
ma. Robi nagytestû, kissé kövér, lassú mozgású, míg So-
ma törékeny, félénk gyerek volt. Egyikõjük sem tartozott
a különösebben ügyes gyerekek közé. Mire Robi felhúzta
magát az ablakpárkányra, már a korábban ugrók mind-
egyike Laci bácsi utasításait követte a tornateremben.
Robi mély levegõt vett, majd ugrott. Õ nem a talpára ér-
kezett, ahogy társai, õ valahogy elõre esett, a kezét elõre
nyújtotta, megpróbálta az esést elhárítani. Sikertelen
volt. A földre érkezésekor nagy-nagy fájdalmat érzett a
bal karjában. 

– Ajaj, ez nagyon rosszul sikerült! – kiáltott fel. 
– Várj, segítek! – kiabálta az ugráshoz készülõdõ Soma.

Ebben a helyzetben bátortalanságát el is felejtette. Ugrá-
sa biztos volt, azonnal a társa mellett volt. Segített a fel-
állásban. Õk nem futottak az órára, lassan battyogtak
befelé. 

– Hát ti hol bóklásztatok? – kérdezte Laci bácsi. 
Bár ne kérdezte volna! Amikor odanézett, látta, hogy

Robi karja természetellenes pozíciót vett fel. 
– No, ehhez orvos kell. Meg kell röntgenezni és be kell gip-

szelni. 
Az óra itt megszakadt. A gyerekeknek törökülésbe

kellett leülniük, Laci bácsi pedig Robit segítve az orvosi
szoba felé indult. A teremben maradt gyerekek ijedtek
voltak, sajnálták társukat, szokatlanul nagy csönd volt a
teremben. Néhány perccel késõbb Ildikó néni érkezett
meg, leült egy tornapadra, néhány mondatával meg-
nyugtatta a tanítványait. Az igazi, a játékos tornaóra így
elmaradt. Az óra végeztével a gyerekek visszatértek az
öltözõkbe. A fiúk öltözõjének kilincsét Lajos bácsi már
megszerelte, tehát könnyen bejutottak. Világos volt
mindenki számára, hogy egy apró hiba okozta azt, hogy a
kilincs megadta magát. 

Robi másnap felkötött és begipszelt kézzel érkezett az
iskolába. Már nem volt sápadt, nem volt riadt, némi büsz-
keséggel mondta:

– Képzeljétek, zöldgally törésem van. Hat hétig kell a gip-
szet viselnem. 

Robi minden bizonnyal gyorsan meggyógyul, baleseté-
nek nyoma sem lesz. 

Egy izgalmas kalandra vagy bátorságra nevelte-e ta-
nítványait a testnevelõ kolléga?

Jó módszer-e az ablakon való kiugrás? Indokolt volt-e
a gyors intézkedés?

Az említett szituációban Laci bácsi jó helyen tartózko-
dott-e?

Mennyi és mennyi tanulsággal jár egy apró iskolai bal-
eset! – érdemes errõl gondolkodni, beszélni.
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