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Ahogyan minden egyetemi hallgató, úgy minden peda-
gógus más és más. Azonban abban biztosan egyformák,
hogy egy lényeges eleme a személyiségüknek elengedhe-
tetlen a mindennapjaik sikeres teljesítése során. Ez az
elem nem más, mint a motiváció. Megszokott dolog,
hogy a fõiskolai, egyetemi képzést jóval kevesebben feje-
zik be, mint ahányan elkezdik. Vannak, akik egészen ko-
rán látják be, hogy nincsenek jó helyen, nem döntöttek
jól a felvételi jelentkezés során, mások a képzési évek
alatt távolodnak el az elején áhított jövõképtõl, esetleg
fáradnak bele a tanulással töltött évekbe. Sokan a diplo-
májuk átvétele után döntenek a pályaelhagyás mellett,
vagy már gyakorló pedagógusként „teszik le a lantot” és
vágnak bele valami teljesen másba. Bár az okok mind kü-
lönböznek, úgy gondolom, minden helyzetben jelentõs
szerepet játszik a motiváció elvesztése. Biztosan nem
könnyû, de akinek sikerül fenntartania és mindig gondo-
san ápolnia, annak hatalmas ajándékká válik, ami nem
csak mindennap örömöt okoz, de segíti céljai, álmai meg-
valósulását, sikereit is.

Számomra mindig lelkesítõ olyan hallgatótársakkal,
pedagógusokkal találkozni, akikbõl sugárzik a pozitív
energia, viszont sajnos sok ellenpéldát is láthatunk. Ezért
döntöttem úgy, hogy szakdolgozati kutatásomban a mo-
tivációval foglalkozom és megpróbálom feltérképezni,
hogy alakul, csökken, esetleg növekszik a képzés meg-
kezdésétõl a pályán töltött évek során a tanítójelöltek és
tanítók tanítási motivációja.

A pedagóguspályán maradás
meghatározói

Korábban a pályafejlõdés a pályaválasztástól a nyugdí-
jazásig egy töretlen út volt. Manapság gyakran találko-
zunk különbözõ akadályokkal, elbocsátással, új lehetõ-
ségekkel, az érdeklõdés megváltozásával. A helyes hiva-
tásválasztásban való kételkedés a már megkezdett tanu-
lás során is bekövetkezhet, aminek a szak feladása vagy
szakváltás is lehet a következménye. A pedagógusok hi-
vatástudata személyiségüktõl és képzésük hatásaitól egy-
aránt függ (Szarka-Bögös és Kolosai, 2016). Ezt befolyá-

solja a pedagógusszakma presztízse, amely a társadalmi
megbecsültség, például a kereset hatásait is magában
foglalja.

Prather Jones (2011) speciális nevelési igényû gyere-
kekkel foglalkozó pedagógusokkal készült tanulmányá-
ban rávilágít a pályán maradásban segítõ szervezeti tá-
mogató tényezõkre. Ide tartozik többek között a kolle-
giális támogatás, az adminisztratív feladatok megköny-
nyítése, valamint a kezdõ pedagógusok számára nyújtott
külön támogatás nyújtása (Paksi és mtsai, 2015b. 86–87.
o.). (1. ábra)

1. ábra A pedagóguspályán maradás kétfaktoros modellje:
a pályánmaradást befolyásoló fõ tényezõk.

(Prather-Jones, 2010, idézi: Paksi és mtsai, 2015b. 87. o.)

A pályakezdõ tanítók beilleszkedésének könnyítése,
hivatástudatuk erõsítése, a pályán maradás szempontjá-
ból több szakirodalom hangsúlyozza a kollégák, mentor-
tanítók segítõ, támogató attitûdjének fontosságát
(Huang, 2001; Billingsley–Carlson–Klein, 2004; Berry,
2012;Paksi és mtsai, 2015b).

A tanítói hivatás motiváló
elemei – a kutatás bemutatása

Az egyik kérdés, mely foglalkoztat, vajon a hallgatók
motivációja csökken-e a képzésük során; a másik, hogy
vajon egyeznek-e az elsõéves hallgatók, a végzõs hallga-
tók, illetve a tanítók véleményei a tanítás értékeit, moti-

Perendi Szófia* Azért lettem tanító, hogy
megváltoztassam a világot!
– A tanítói hivatás motiváló elemeinek feltárása
tanítói életutak vizsgálatával (1. rész)

* A szerzõ negyedik éves tanító szakos hallgató.

Perendi.qxd  2019.05.28.  15:55  Page 2



3

vációs elemeit tekintve. Kíváncsi voltam még, melyek
azok a tényezõk, amelyek befolyásolják a tanítók és taní-
tó szakos egyetemisták tanítási motivációját. Ezenfelül
törekedtem a tanítók között, válaszaik alapján hasonló-
ságok, lényeges egyezések feltárására. Kérdéseimet taní-
tóképzõs hallgatóknak, illetve már pályán lévõ tanítók-
nak tettem fel. A kutatás módszere strukturált interjú-
felvétel volt, a feldolgozás pedig kvalitatív tartalomelem-
zéssel történt (Falus, 2003; Szabolcs, 2001).

Az interjúkutatás mintája
Összesen 36 interjút készítettem, amit 12 elsõéves

hallgatóval, 12 végzõs hallgatóval és további 12 tanító-
val vettem fel. A hallgatók mind az ELTE Tanító- és
Óvóképzõ Karán (Budapest, Szombathely) tanulnak,
míg a tanítók között található a fõvárosban dolgozó, va-
lamint vidéken dolgozó egyaránt. A megkérdezett elsõ-
éves hallgatók életkora 18–20 év között mozog, a végzõs
hallgatók életkora 22–25 év között, a már tanítóként
dolgozó interjúalanyok közül 3 személy 45 év feletti, 9
személy 23–45 éves.

Az interjúkutatás 
legfontosabb eredményei

Kiemelem a legfontosabb kérdéseket az interjúkból és
a kapott válaszokat. Interjúm elsõ kérdése a következõ
volt: 

– Mindig tanítóként képzelte el magát?
E kérdést fontosnak találtam feltenni, mivel vélemé-

nyem, illetve tapasztalataim alapján, a hivatásszerû
munkák választása gyakran már egészen kicsi korban ki-
alakul, és megmarad egészen a pályaválasztásig. Hiszem,
hogy ez amiatt van, mert ezeket a foglalkozásokat nem
lehet csupán megtanulni, elsajátítani, ezekhez szükséges
egy bizonyos beállítottság, személyiségvonás. A megkér-
dezett elsõéves hallgatók 33%-a, a végzõs hallgatók 25%-
a és a már hivatásukban dolgozó tanítók 42%-a válasz-
totta a gyermekkorában elképzelt hivatást. (2. ábra)

2. ábra Mindig tanítóként képzelte el magát?

– Miért választotta ezt a pályát? 
Az interjú következõ kérdésével szeretettem volna

megtudni, vajon a megkérdezettek miért választották a

tanítói hivatást. A válaszok feldolgozásakor, a tartalom-
elemzés során igyekeztem gyakran említett elemeket ke-
resni, illetve az elemeket külsõ és belsõ motiváló ténye-
zõként besorolni. Kíváncsi voltam, a korkülönbség elle-
nére találok-e azonos elemeket a megkérdezettek vála-
szai között. Sok ilyen elem került felszínre, melyek, úgy
gondolom, a tanítói pálya örök motiváló elemei lehet-
nek. Ilyenek 1. a korábbi tanítók emlékei, 2. az érték-
teremtés, 3. a tudásátadás, 4. a segítés, 5. a gyerekek
szeretete, 6. a változatos munka, 7. a kreativitás lehe-
tõsége, 8. a humor, valamint 9. a játékosság. Megje-
lent a válaszokban a következõ tartalom is: 10. a ked-
vezõ munkaidõ, illetve gyakori volt, hogy 11. az illetõ
azért választja a tanítást, mert a családjában már van
egy tanító.

3. ábra A kutatás eredményei – motiváció a pályaválasztásban

Külsõ, extrinzik motivációként a következõk jelentek
meg a válaszokban a tanítói pálya választásának motívu-
maiban: 1. stabil, biztos munka, 2. kedvezõ idõbeosztás,
3. családdal való összeegyeztethetõség, 4. könnyû beju-
tás a képzésre, 5. viszonylag könnyen elvégezhetõ a kép-
zés, 6. a szünetek lehetõsége. Ugyanakkor a válaszokban
sokkal nagyobb számban fordultak elõ belsõ, intrinzik
motivációk, néhány belõlük több interjúban is elõjött.
Ilyenek a következõk: 1. a gyerekek szeretete, 2. a gyere-
kekkel való munka öröme, 3. a játékosság, 4. a kreativi-
tás kibontakoztatásának lehetõsége, 5. az értékteremtés,
6. az értékátadás, 7. a tudásátadás, 8. a világ (a Világ), a
jövõ szebbé tételének lehetõsége, 9. egy régi tanító vagy
a családban lévõ tanító példakép követése, 10. a segíteni
akarás.

Izgalmas eredmény, hogy a megkérdezettek közül töb-
ben azért jelentkeztek a tanítóképzõbe, hogy a késõbbi-
ekben jobbá tehessék a világot azzal, hogy a gyermekek-
nek megfelelõ, értékes nevelést adnak. „Azért, mert sze-
retném a gyerekeket felkészíteni az életre. Legjobb tudásom-
mal tanítani õket. Remélem, hogy egy kicsivel hozzá tudok já-
rulni, hogy jobb világuk, világunk legyen. Hiszem, hogy jobb
életük lesz, és nem süllyednek le az alacsonyabb, elzüllött
életformához.” (elsõéves hallgató) „Azért szeretnék tanító
lenni, hogy megváltoztassam a világot.” (elsõéves hallgató)
„Egész életemben valami maradandót szerettem volna alkot-
ni. Hozzátenni valamit a világhoz, amitõl/amivel szebb és
jobb lehet. Ehhez talán az egyik legjobb út a gyermeknevelés,
a tanítás. Kiskorban lehet a legjobban formálni, befolyásolni
és terelgetni a gyerekeket. Ha felelõsségteljes, okos, kedves,

MMiinnddiigg  ttaannííttóókkéénntt  kkééppzzeellttee  eell  mmaaggáátt??
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tisztelettudó, keményen dolgozó, kitartó gyerekeket neve-
lünk, akkor azzal a jövõnket tehetjük milliószor szebbé, jobbá
és biztonságossá.” (végzõs hallgató)

Több olyan válasz fordult elõ, melybõl az derült ki,
hogy az illetõ egy családtagja, esetleg egy volt tanítója
példájára, kedves emlékére választotta a pályát. „A kis-
gyermekek iránti szeretet, a tudás átadásának öröme vitt er-
re a pályára. Rendkívül nagy hatással volt rám saját tanítóm
annak idején. Mai napig emlékszem, hogyan várt minket az
elsõ napon az iskolában. Az õ szeretete, kedvessége világított
rá arra, hogy egy gyermek életében milyen fontos az iskola
megszerettetésében, a tanulás megalapozásában.” (22 éve
tanító) „Általános iskolában volt egy fantasztikus tanítóm,
mindig olyan szerettem volna lenni, mint õ. Már akkor is
imádtam a gyerekeket, szerettem volna, ha minél többet tehe-
tek hozzá ahhoz a felnõtthöz, akik majd késõbb lesznek, eset-
leg, hogy õk is példaképként tekintsenek rám, mint anno én a
tanítómra.” (elsõéves hallgató)

Tanítási motiváció 
a képzés elején

A képzés kezdetén általában lelkesek, izgatottak, tu-
dásszomjjal telítettek a hallgatók, egyértelmûen ezt mu-
tatták az interjúk is. A kérdés a következõ volt: Hogyan
jellemezné a motivációs szintjét a képzés kezdeti szakaszá-
ban?A válaszadáshoz a tanítóknak és a végzõs hallgatók-
nak vissza kellett emlékezni arra az idõszakra, míg az el-
sõéves hallgatók jelen idõben tudtak beszélni róla, hi-
szen õk épp ott tartanak. Mind a 36 válasz egyöntetûen
pozitív volt. Minden alany magas motivációs szintrõl szá-
molt be, ami úgy gondolom, fantasztikus dolog. A meg-
kérdezettek közül többen részletezték ezt az állapotot,
sokan elõre tanultak, a képzéssel kapcsolatos könyveket
olvastak önszántukból, továbbképzési lehetõség után
kutattak, szabadidejükben órákat terveztek, minden
gondolatukat a jövendõbeli tanítás töltötte ki. „Nagyon
motivált voltam. Izgatottan vártam a tanítási gyakorlatokat,
szabadidõmben is folyton azon járt az agyam, milyen új peda-
gógiai módszereket lehetne még bevezetni, milyen témát, hogy
tanítanék.” (végzõs hallgató)

A tanítási motiváció 
alakulása az évek során

A következõ interjúkérdéssel szerettem volna feltér-
képezni, mi lett a kezdeti lelkesedéssel, változott-e,
esetleg sikerült fenntartani. Kíváncsi voltam még, hogy
milyen pozitív és negatív tényezõk befolyásolják a mo-
tivációt. Elsõéves hallgatókat itt az elképzeléseik alap-
ján kérdeztem arról, mit gondolnak, hogyan fog a moti-
vációjuk változni a képzés során, illetve mik lehetnek
azok a tényezõk, amelyek szerintük ezt változtathatják.
A kapott válaszokat három csoportba soroltam: úgy
gondolja, hogy: változni fog, méghozzá emelkedni; biztos
benne, hogy nem fog változni; reméli, hogy nem fog változ-
ni. A válaszok eloszlását a következõ diagram szemlél-
teti. (4. ábra)

4. ábra Elsõéves hallgatók elképzelései a motivációs szintjük
jövõbeli változásáról 

Az elsõéves hallgatók a tanítási motivációt pozitív
irányba befolyásoló tényezõként említették: 1. a tanítási
gyakorlatokat, 2. a gyerekek közelségét, 3. a hasznosnak
vélt tantárgyak hatását, 4. több digitális pedagógia tanu-
lását, 5. több pszichológiai tudás megszerzését, 6. a sze-
mélyes fejlõdést, 7. az egyetemi motiváló tanárok jelen-
tõségét. A motivációt csökkentõ tényezõk a következõk
voltak a válaszok alapján: 1. a feleslegesnek érzett tan-
tárgyak, 2. az irreálisan nehéz teljesítési követelmények,
3. egyre több beadandó és óratervezet/óravázlat, 4. nem
megértõ tanárokat, 5. a politika kedvezõtlen beleszólá-
sát az oktatásba. Véleményem szerint hasznos lenne a
képzés megkezdésekor feltérképezni, melyek azok az
elemek, amelyek a hallgatók kezdeti magas motiváci-
ós szintjét fenntart(hat)ják és ezekbõl többet tudatosan
betenni a képzésbe, persze az észszerûség és a kivitelezhe-
tõség határain belül maradva. Ami talán egyértelmûen
mutatkozik itt és a végzõs hallgatók körében is, hogy vé-
leményük szerint több tanítási gyakorlatra, több gyere-
kekkel töltött idõre lenne szükség, mert ez igazán az,
amiért ide jöttek a tanítójelöltek.

A végzõs hallgatók számára a kérdés hasonló volt, õk
már nem elképzelés alapján válaszolhatták meg, hanem
saját tapasztalataikról mondták el, milyen tényezõk be-
folyásolták a tanítási motivációjukat. Az eredmény saj-
nos itt már sokkal negatívabb. A válaszokat öt csoportba
különítettem el a motivációs szint változását figyelembe
véve: 1. a motiváció nem változott; 2. sokat csökkent az el-
sõ évhez képest; 3. hullámzó; 4. hullámzó, és a képzés végére
elfogyott a motiváció; 5. hamar elfogyott. A válaszok alap-
ján kialakított kategóriák eloszlását a következõ ábrán
szemléltetem. (5. ábra)

5. ábra Végzõs hallgatók motivációjának alakulása a képzés során

EEllssõõéévveess  hhaallllggaattóókk  aa  mmoottiivváácciióóss  sszziinnttjjüükk
jjöövvõõbbeellii  vváállttoozzáássaaiirróóll

VVééggzzõõss  hhaallllggaattóókk  mmoottiivváállttssáággáánnaakk  aallaakkuulláássaa
aa  kkééppzzééss  ssoorráánn
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A megkérdezettek számos olyan tényezõt említettek,
melyek magyarázatot adnak a folyamatosan csökkenõ
motiváltságukra. (6. ábra)

6. ábra A motiváció csökkenésének okai a képzés során

Úgy gondolom, a következõ idézet sokak véleményét
összefoglalóan leírja. „A 2. év volt a választóvonal. Az elsõ
tanításomat szörnyen éltem meg, úgy éreztem, hogy erre nem
vagyok felkészítve, nem tudtam, mit csináljak, a megbeszélés
nagyon kusza volt, ráadásul én kezdtem, és azt se tudtam,
hogy mit kellene mondanom. Le voltam sokkolva az óra mi-
att. Utána persze történtek jó dolgok, az órák is egyre jobbak
lettek, viszont az egyetemen nem mindig éreztem azt, hogy
hasznos, amit tanulunk. Sokkal több pedagógiát, sokkal több
gyógypedagógiát kellett volna tanulnunk. Lehettek volna
olyan hasznos tárgyak, mint például, hogy használjuk majd a
Kréta rendszert, hogyan kezeljük és bánjunk bizonyos gyere-
kekkel. A tantárgypedagógiai órákon nem átismételni kellett
volna a tudást, amit már elvileg alsóban és gimiben is megta-
nultunk, hanem elmondani, hogy azt hogyan tudjuk a gyere-
kekhez közel juttatni. Nekem a »hogyanok« hiányoztak az
egész képzés során, majd egyre demotiváltabb lettem. A köve-
telésekkel, az irreális elvárásokkal, amiket átéltünk a
tangyakokon, a felesleges megbeszélések, amikor szinte
»meztelenre« vetkõztetjük az éppen akkor tanítót, a társun-
kat, a barátunkat. […]” (végzõs hallgató)

A harmadik csoportnak, a tanítóknak is feltettem ezt a
kérdést, majd a kapott válaszok alapján két dimenziót külö-
nítettem el. Vannak motivált tanítók és a megkérdezettek
között nagy számban vannak, akiknél a kezdeti lelkesedés
eltûnt. Arányukat a következõ diagram szemlélteti. (7. ábra)

7. ábra Tanítók motivációjának alakulása

Miért vannak kétszer annyian azon tanítók, akiknek
kezdeti lelkesedése eltûnt? Magyarázatul szolgálhatnak
a válaszokból nyert negatív hatású tényezõk: 1. az okta-
tási rendszer, 2. új generáció, a gyerekek megváltoztak,
3. a tanítók presztízse csökken, 4. a gyakorló iskolákban
bemutatott módszerek nem sokat érnek egy átlag iskolá-
ban, 5. nincs megfelelõ felkészítés, 6. a portfólió készíté-
se, 7. az alacsony fizetés, 7. a szülõkkel való együttmûkö-
dés lehetõségének hiánya. Ezzel szemben pozitívumként
több helyen is elõkerült a Komplex szakmai gyakorlat
(10 hetes) kiemelkedõ haszna. Ennek során a tanítóje-
löltek belekóstolhatnak a „valóságba”, átláthatnak egy
hosszabb folyamatot, komolyabb tapasztalatra tehetnek
szert. Megismerkedhetnek a szakma árnyoldalaival, és
sok szép emléket is szerezhetnek. A megkérdezettek kö-
zül néhányan azt nyilatkozták, hogy e gyakorlat miatt
döntöttek végül a pályán maradás mellett.

– Tanítóként szeretne elhelyezkedni?
A továbbiakban arra irányult a kérdésem, hogy a hall-

gatók a jövõben tanítóként terveznek-e elhelyezkedni,
illetve a már pályán lévõ tanítók hogy vélekedtek errõl
egyetemista korukban. A három csoport válaszait a kö-
vetkezõ diagram mutatja be. (8. ábra)

8. ábra Tanítóként fog/tervezett elhelyezkedni?

Míg a tanítók és az elsõéves hallgatók közül senki nem
válaszolt nemmel, addig a végzõs hallgatók közül hatan
is (az interjúkban megkérdezettek fele), továbbá megje-
lent náluk egy „átmenetileg igen” válasz is, méghozzá
négy esetben is. Elgondolkodtató ennek a miértje. Az el-
sõévesek pozitívan látják a jövõt, hiszen több év belete-
lik, míg õk a pályára lépnek, addig javulhat a tanítók
presztízse, fizetése. Az is felmerülhet okként, hogy õk
nem látják még olyan valóságosnak és közelinek ezeket a
problémákat, mint a végzõsök, akik már pályájuk meg-
kezdése elõtt állnak. Akik csak átmenetileg terveznek
tanítani, õk fõleg úgy nyilatkoztak, a Pedagógus 1 kate-
góriába való átlépésig terveznek tanítani, ezután más, jö-
vedelmezõbb állást keresnének. A nemleges választ adók
között megjelentek olyanok is, akik bizonyos körülmé-
nyek között a tanítás mellett döntenének, például: „A je-
lenlegi körülmények között nem. Úgy tervezem, folytatom a
tanulmányaimat és majd késõbb, ha javul az oktatás, na meg
a fizetés olyan lesz, hogy vállalni tudok családot és finanszí-
rozni egy otthont, akkor valószínûleg elhelyezkednék a szak-
mámban, hiszen ezt szerettem volna.” (végzõs hallgató)

TTaannííttóókk  mmoottiivváácciióójjáánnaakk  aallaakkuulláássaa

TTaannííttóókkéénntt  ffoogg//tteerrvveezzeetttt  eellhheellyyeezzkkeeddnnii??
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Összefoglalás
Tapasztalatom szerint számos iskola küzd ma tanító-

hiánnyal. A tanítóképzés során viszont találkozhatunk
lelkes, motivált elsõéves hallgatókkal, akik szívesen me-
sélnek a pályaválasztási motivációikról, vágyaikról, ter-
veikrõl. Kisebb számban vannak jelen ilyen beállítottsá-
gú végzõs hallgatók. Sokuk motivációja már a képzés
utolsó félévéhez érve lényegesen csökken tanulmányaik
kezdetéhez képest, vannak közöttük, akik nem is tervez-
nek már a szakmában elhelyezkedni. Kíváncsi voltam,
hogy az általam megkérdezett hallgatók esetében való-
ban csökken-e a motiváció szintje a képzés során, illetve,
hogy milyen tényezõk eredményezik ezt a változást. Sze-
rettem volna megtudni, vannak-e olyan motivációs ele-
mek, melyek úgymond örök érvényûek, elsõéves hallga-
tók, végzõs hallgatók, tanítók is azt vallják, ezért érde-
mes csinálni. Annak érdekében, hogy ezekre a kérdések-
re választ kapjak, a strukturált interjúfelvétel módszerét
alkalmaztam, majd a válaszok feldolgozását kvalitatív
tartalomelemzéssel végeztem. 

Nem biztos, hogy általánosítható, az interjúalanyaim-
ra igaz, hogy a tanítójelöltek illetve a pályán lévõ tanítók
tanítási motivációja egyaránt csökken a tanítóképzõs
évek során, valamint a tanítási évek során. Egyik legfon-
tosabb eredményem, hogy mind a tanítók, mind a taní-
tó szakos egyetemi hallgatók válaszai szerint a követ-
kezõ tényezõk csökkentik a tanítási motivációt: 1. a
kevés gyakorlat, és az ezzel párhuzamosan megjelenõ
2. magas teljesítési szint elvárása a tanítási gyakorlato-
kon, 3. a tanítók negatív társadalmi megítélése, 4. az
alacsony fizetés, illetve 5. maga az oktatási rendszer.

Kutatásom azt a tendenciát mutatja, hogy az általam
vizsgált 3 csoport véleménye több tényezõben is egye-
zik a tanítás értékeit, motivációs elemeit illetõen. (3.
ábra) A tanítás mint hivatás a következõ tényezõk miatt
jelent motivációt az interjúalanyok szerint: I. extrinzik
motivációk a tanítói pálya választásának motívumai-
ban: 1. stabil, biztos munka, 2. kedvezõ idõbeosztás,
3. családdal való összeegyeztethetõség, 4. könnyû be-
jutás a képzésre, 5. viszonylag könnyen elvégezhetõ
képzés, 6. a szünetek lehetõsége. Ugyanakkor a vála-
szokban sokkal nagyobb számban fordultak elõ belsõ mo-
tivációk említése. II. intrinzik motivációk a tanítói pá-
lya választásában: 1. a gyerekek szeretete, 2. a gyere-
kekkel való munka öröme, 3. a játékosság, 4. a kreati-
vitás kibontakoztatásának lehetõsége, 5. az értékte-
remtés, 6. az értékátadás, 7. a tudásátadás, 8. a világ (a
Világ), a jövõ szebbé tételének lehetõsége, 9. egy régi
tanító vagy a családban lévõ tanító példakép követése,
10. a segíteni akarás. (3. ábra)

A kutatás tapasztalatai szerint az interjú mint kutatá-
si módszer sikeresnek bizonyult, a kutatási kérdésekre
árnyalt válaszok születtek, ami ugyan nem vehetõ általá-
nos ténynek, de tendenciákat megmutathat. A kutatási
módszer lehetõvé tette az interjúalanyok megnyílását,
õszinte, részletes válaszát. A jövõben nagyon érdekes le-
het, ugyanezen pedagógusoknak a következõ lépcsõfo-
kon, az elsõéveseknek végzõsként, a végzõsöknek taní-
tóként ismét feltenni ezeket a kérdéseket, a tanítási mo-
tivációban megfigyelhetõ személyes, longitudinális vál-

tozás vizsgálata érdekében. Lényeges eredménye a kuta-
tásnak, hogy szinte az összes megkérdezett a képzése kez-
detekor saját megélése szerint kiemelkedõen motivált
volt, meg akarta váltani, meg akarta változtatni a vilá-
got. Ennek a kezdeti lelkesedésnek a fenntartásán szük-
séges lehet dolgozni.
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2. MATEMATIKA
2.1.5. FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ EREDMÉNYCÉLOK AZ 1–4. ÉVFOLYAMON (2.)
(A kompetencia oszlopban található számok a dokumentumban kiemelt kompetenciaterületeket jelentik: 0 –

alap, 1 – tanulás, 2 – kommunikációs, 3 – digitális, 4 – gondolkodás, 5 – társadalmi, 6 – személyes és társas, 7 – krea-
tív alkotás és önkifejezés, 8 –  munkavállalói, innovációs, vállalkozói. A szerk.)

Forrás: A Nemzeti alaptanterv tervezete 2018., https://www.oktatas2030.hu/wp-content/uploads/2018/ 08/a-
nemzeti-alaptanterv-tervezete_2018.08.31.pdf

Szemelvények az új NAT-tervezet
alsó tagozatot (is) érintõ fejezeteibõl (4.)
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A tanítási órák igen nagy hányada úgy indul, hogy a taní-
tó az elõzõ óra anyagából vagy az éppen idõszerû téma-
körbõl szóban néhány kérdést tesz föl, s azokra a felszólí-
tott tanulók szóban válaszolnak. Ezek a kérdések általá-
ban az elõzõ órákon tanultakat kérik számon, gyakorol-
ják, a tanító tájékozódik a tanulók idõszerû tudásszintjé-
rõl. Lepereg nyolc-tíz kérdés, és válaszol ugyanannyi ta-
nuló. Többnyire a jelentkezõk. (Mind a kérdések számá-
ban, mind az idõtartamban megmutatkoznak természe-
tesen különbségek a kérdések nehézségétõl, a válaszoló
tanulók tudásától függõen.) Az órának ez a bevezetõ sza-
kasza részben ellenõrzés, tájékozódás, részben gyakorlás.

Az órának ez a része gyakran kedvezõ képet mutat az
osztály munkájáról, tudásáról: egymást követik a kérdé-
sek, egymást követik a válaszok. Ám két nagyon fontos
kérdés máris fölmerül. Az egyik az, hogy a (mondjuk) tíz
kérdését megválaszoló tíz tanuló kellõen képviseli-e az
osztály harminc tanulóját. Annál is inkább, mert a tanító
különbözõ célokat tûzhet maga elé. Ha azt akarja, hogy
lendületesen induljon az óra, a várhatólag jól felelõ gye-
rekeket szólítja föl. Ha azt akarja demonstrálni, hogy még
gyakorolni kell, inkább a lassúbbakat. A tíz válaszoló te-
hát nem reprezentálja az osztály egészét. A másik felme-
rülõ kérés, hogy az osztály tanulóinak nagy része nincs
igazi feladathelyzetben. Még az a tanuló is, aki szeretett és
tudott volna válaszolni, a másik tanuló felszólítására „ki-
alszik”. A kioltás igen jól megfigyelhetõ a tanítási órákon.

Kíséreljük meg átalakítani az óra bevezetõ részét úgy,
hogy minden tanuló érdemi tanulási tevékenységet vé-
gezhessen, és ennek nyomán mind a tanító, mind a tanu-
lók megbízható képek kapjanak az idõszerû tudásszintrõl.

Tanítási kísérleteinkben az alábbi gyakorlatot próbál-
tuk ki és rendszeresítettük. A kérdéseket, feladatokat ez-
úttal is szóban teszi fel a tanító, egyszer, ismételgetés nél-
kül!, ám itt minden tanuló röviden, írásban válaszol. Az
elhangzó kérdésekhez tartozó adatokat, jeleket stb. szük-
ség szerint a tanító a táblára írja. A tanulók leírják a kér-
dés sorszámát, s melléje a rövid választ. Ha netán nem
tudnak válaszolni, a válasz helyét üresen hagyják, s a vá-
lasz az értékelési szakaszban kerül a sorszám mellé. Az
órának ebben a bevezetõ, „bemelegítõ” szakaszában
többnyire egyszerû (de nem föltétlenül könnyû), rövid
válaszadást lehetõvé tevõ feladatokat adunk.

A kérdések száma, tartalmuktól függõen, hat-nyolc
kérdés. Matematikából lehet több, magyarból általában
kevesebb. Mivel az órának ez a része kb. hét-nyolc, leg-
feljebb tíz percet vesz igénybe, a kérdések száma ennél
nem igen lehet magasabb. Az öt kérdést azért kerültük,
hogy véletlenül se lehessen a megszületendõ pontszám-
ból osztályzatra asszociálni.

Miután valamennyi kérdés elhangzott, az önálló
munkát kollektív értékelés követi. A tanulók felidézik
a kérdéseket, feladatokat: „Mit válaszoltatok az elsõ ké-
résre?” „Hogyan szólt az a kérdés, amelyre ezt a választ ad-
tátok?” Általában rövid, egymondatos indokolás is el-
hangzik – a feladat tartalmától függõen. Ha eltérõ vála-
szok születtek meg, eldöntik, melyik a helyes. Esetleg
több válasz is jó lehet – ismét csak a feladattól függõen.
Miután valamennyi kérdésen végighaladtak, és min-
den tanuló javította, kiegészítette munkáját, teljesít-
ményükrõl visszajelzést adnak a tanítónak és ezzel
együtt az osztálynak. A tanító a jó válaszok – és nem a
hibák! – száma után érdeklõdik: kinek van, hét, hat stb.
jó válasza. 

Az órának kb. egyötöd része telt el a fenti munkával.
Körülbelül ugyanannyi feladatot oldottak meg, mint a
megszokott órakezdéskor, körülbelül ugyanannyi idõ
alatt. Vegyük végig azonban a különbségeket!

Legfontosabb eltérés, az elsõ haszon, hogy minden ta-
nuló dolgozott, mindegyikük valódi feladathelyzetben
volt. Ez azt jelenti, hogy harminc tanuló esetén 210 fel-
adat megoldása valósult meg. Húszszorosa a gyakori óra-
kezdéskor szokásosnak – és most csak a megoldások szá-
mosságát tekintem.

A második haszon, hogy a kérdések és a válaszok nem
szállnak el a levegõben. Mindegyik gyerek elõtt írásban
megtalálható, s nemcsak a válasz, hanem a javítás, a ki-
egészítés, az értékelés. Felmerül, hogy a kérdések nincse-
nek leírva. Könnyû elhárítás lenne, hogy a szokásos óra-
kezdéskor sincsenek leírva kérdések. Érdemlegesebb az a
válasz, hogy az egyszeri kérdésfeltevés következtében je-
lentõsen javul a tanulók emlékezeti teljesítménye, és a ta-
nulók igen nagy hányada képes a válaszokhoz felidézni a
kérdéseket, feladatokat, meglepetésünkre még a lánc-
számolás öt-hat „szemét” is.

Harmadik haszon, hogy valamennyi tanuló elõtt tisz-
tán látható nemcsak munkájának abszolút értéke (hány
jó választ adott), hanem relatív értéke is. ti. az, hogy tel-
jesítményével hol helyezkedik el az osztály egészében.
(Itt jelzek egy gyakori hibát. Szokás, hogy hét feladat ese-
tén a hat jó megoldást így jelzik: 7/6. Ez azonban száz szá-
zalék fölötti teljesítményt fejez ki, ami nem igaz. A helyes
jelölés ebben az esetben: 6/7) A tanító figyelemmel kí-
sérheti az egyes kérdések megoldási arányát és a kérés-
sorra adott összteljesítményt. A további órákon ezeket
az adatokat hasznosíthatja. A tanulók kaphatnak olyan
házi feladatot is, hogy a megismert tanulási adataik alap-
ján válasszanak maguknak gyakorolni valót. A tanuló
bevonása önnön feladatának megválasztásába igen je-
lentõs teljesítménymotivációs feltétel. 

Demeter Katalin Pszichológia 
a tanítási órán (29.)
A tanítási óra kezdete
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A kérdések megvitatása, a helyes válaszok indokolása
megteremti az egyensúlyt az írásbeliség és a szóbeliség
között. Emiatt sem szabad pusztán felolvasni a helyes vá-
laszsort, hanem a megfelelõ elnevezések, szakkifejezések
használatával mind a kérdést, mind a választ el kell mon-
daniuk a tanulóknak. Természetesen nem a betû szerin-
ti felidézéshez ragaszkodunk.

A kétféle órakezdés közötti pszichológiai különbség a
tanulói tevékenységben, a feladatmegoldó és önértékelõ
képesség fejlõdésében, a figyelem és az emlékezet fejlesz-
tésében van, s nem utolsósorban abban, hogy jó munka-
hangulatot teremt. Van azonban egy talán kevéssé feltû-
nõ pszichológiai hatása is. Az a tanuló, aki az adott kér-
désre nem tud válaszolni, a válasz helyét üresen hagyja.
Ezzel hiányt teremt. A hiány felszólító hatással bír: felszó-

lít arra, hogy azt megszüntessék. A befejezetlen tevé-
kenység feszültséggel jár, és arra késztet, hogy azt felold-
juk. Ez valósul meg az értékelési szakaszban a helyes vá-
lasz beírásával.

Az órakezdés fentebb leírt változatának sikeressége
több tényezõtõl függ. Függ attól, hogy a gyerekek mun-
káját értékeljük, de ne osztályozzuk; hogy a munkatem-
pó javítása érdekében nem várunk meg mindig minden
tanulót; hogy a kérdések valóban csak egyszer hangozza-
nak el. De nem is kell minden órát így kezdenünk: össze-
foglaló órán vagy dolgozat íratásakor elhagyható. A ket-
tõs irodalomórának is csak az elsõ óráján végeztetjük ezt
a fajta gyakorlást. A gyakorlási mód sikeressége a jó kér-
déssortól is függ. Ennek néhány szempontját egy követ-
kezõ írásomban adom meg.

� � �

Koósné Sinkó Judit

Miért nem figyelsz?
Miért izegsz-mozogsz már megint?
ADHD-s gyermekek az iskolában 4. rész
A vizuális figyelem játékos fejlesztésének lehetõségei

„Tisztelt Szülõk! … gyermekük ma is mással volt elfoglal-
va, nem vett részt az órán, zavarta a többieket. Kérem, be-
szélgessenek vele!”

Egyetlen figyelemzavaros gyermek sem ébred úgy reg-
gelenként, hogy ma majd kiborítom a szüleimet, bosszan-
tom a tanítómat, megverem a társaimat, megtagadom az
órai munkát, a házi feladatot, a rendrakást, és aztán még-
is valahogyan minden úgy alakul, hogy sodródnak, sod-
ródnak, és benne vannak a baj közepében. Onnan aztán
pedig elég nehéz felkapaszkodni.

Az elõzõ számban megjelent hallási figyelemfejlesztõ
gyakorlatok után néhány ötletet szeretnék adni, hogyan
fejleszthetjük a vizuális figyelmet, hiszen tanuláskor

ezeknek a gyerekeknek komoly problémát jelent a szö-
veg pontos vizuális megragadása, nem beszélve a tarta-
lom rekonstruálásáról.

Az alábbi feladatok osztályszinten végezhetõek, és ter-
mészetesen nem csak a figyelemzavaros gyerekek fejlesz-
tését szolgálják.

Gyakorlatok
Keress a teremben!: Indulj el, nézz körül a teremben, és

keress háromszög, négyzet, kör stb. alakú dolgokat! Figyeld
meg jól az apró részleteket is, majd számolj be a megfigyelé-
sedrõl!
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Tenyérvizslató: Vizsgáld meg alaposan a tenyeredet, és
fedezz fel rajta síkidomokat, tárgyakat!

Kinek van?: Álljatok körbe, és keressétek meg a megfele-
lõ embereket!

– Keressétek meg azt, akinek kék zoknija van!
– Keressétek meg azt, akinek hosszú a haja!
– Keressétek meg azt, akinek cipzáros pulóvere van!

Mondókás firka: Miközben kórusban ismételge-
tünk egy mindenki által jól ismert mondókát, ritmuso-
san firkálunk egy füzetlapra. A közös mondás után ke-
ressünk a firkában alakokat, majd rajzoljuk át másik
színessel! Még egy firkában is érdekes dolgok bújhat-
nak el.

Vakrajz: Egymás háta mögé ülve, a hátsó ember dik-
táljon le egy rajzot az elõtte ülõ társának. A rajzoló nem
beszélhet, a javítást a hátsó embernek kell irányítania. A
végén beszéljük meg a tapasztalatokat!

Könyvleltár: Válasszunk egy olyan könyvet, amelyet
a gyerekek feltehetõen nem olvastak, s adjuk körbe.
Mondjuk meg, hogy jól nézzék meg, csak azután adják
tovább. Mindenkinek egy perce van a vizsgálódásra.
Amikor mindenki megszemlélte a könyvet, felteszünk
néhány kérdést, amelyek azt mérik, hogy a játékosok
mennyire voltak figyelmesek, és mire emlékeznek a lá-
tottakból. Néhány példa:

– Ki volt a szerzõ?
– Mi volt a könyv címe?
– Hány oldalas volt a könyv?
– Volt-e kép a borítóján?
– Voltak-e benne képek?
– Hány fejezete volt?
– Volt-e rajta ár?*

Parancsolom, oda nézz!: A játékvezetõ tekintetét
követve, vegyünk szemügyre egy tárgyat, vizsgáljuk meg
alaposan! Ezután rajzoljuk le emlékezetbõl, vagy vála-
szoljunk a kérdésekre a tulajdonságaival kapcsolatban.

Helyzet kulcsa: A gyerekek csoportokban kitalálnak
egy szituációt, eseményt, melyet egy fényképben, álló-
képben jelenítenek meg úgy, hogy egy fontos szereplõ le-
marad a képrõl. A nézõknek kell kitalálnia, hogy ki az,
majd beállnia a képbe a hiányzó helyre.

Hullám jobbról, hullám balról: Üljünk le körben a te-
remben! A játékvezetõ irányítja a játékot. Ha azt mond-
ja, „hullám jobbról”, mindenki egy székkel balra ül. Ha azt
mondja, „hullám balról”,akkor mindenki egy székkel jobb-

ra ül. „Dagály” felszólításnál mindenki helyet cserél egy-
mással, de a játékvezetõ is leül egy szabad székre. Az lesz
a következõ játékvezetõ, akinek nem jut szék.

Szobaleírás: A páros egyik tagja mesélje el részlete-
sen, hogy milyen a szobája. Ezt követõen a társa rajzolja
le minél pontosabban ezt a szobát! Közös megbeszélés
zárja a játékot.

Adj hozzá egy mozdulatot!: Álljatok körbe, az elsõ
játékos elkezd egy mozdulatot, amelyet a mellette álló
megismétel, majd hozzáteszi a magáét. Addig folytatódik
a játék, amíg a tanulók tudják a mozdulatok sorrendjét.

Ezekben a játékokban feloldódnak a gyerekek, és
amellett, hogy a figyelmüket fejlesztjük, a komplex sze-
mélyiségük is fejlõdik.

Útravalóul pedig álljon itt egy olyan kívánságlista,
amelyet figyelemzavaros gyermekek fogalmaztak meg
pedagógusaiknak:

– Szeretném, ha mindennap lenne az arcodon egy vidám
mosoly, nekem az biztonságot ad.

– Ha nem tudok egy kérdésre válaszolni, kérlek hagyj, mert
aztán egyáltalán nem fogok tudni semmit!

– Ne mondd soha, hogy nem való vagyok ebbe az iskolába,
osztályba!

– Ne ígérj olyat, amit nem tartasz be!
– Ne vegyél személyes sértésnek mindent, ha pimasz va-

gyok is, nem gondolom komolyan, és utólag nagyon megbá-
nom!

– Engedd, hogy valamivel matassak az órán, hogy jobban
tudjak rád figyelni!

– Dicsérj meg minél többször apróbb dolgokért is, hogy le-
gyen erõm és hitem magamban a folytatáshoz!

– Bízzál meg idõnként olyan feladatokkal, amelyek végre-
hajtásához fel kell állnom, mozognom kell!

– Ha érzem, hogy szeretsz, az nekem a legnagyobb boldogság!

Szeretettel kívánom, hogy soha ne adjuk fel, mert a be-
léjük fektetett munka megtérül, és biztos sikerhez vezet!

Irodalomjegyzék
Dr. Weyhreter, Helmut (2015.): A koncentrációs ké-

pességek fejlesztése, Saxum Kiadó, Budapest.
Elõd Nóra (szerk.) (1994.): Add tovább!, Candy Ki-

adó, Veszprém.
Fisher, Robert (2002.): Tanítsuk gyermekeinket gon-

dolkodni játékokkal, Mûszaki Könyvkiadó, Budapest.
Gabnai Katalin (2015.): Drámajátékok, Helikon Ki-

adó, Budapest.
Kaposi László (szerk.) (1993.): Játékkönyv, MTMK,

Budapest.
Neuhaus, Cordula (1999): Hiper- és hipoaktivitás, fi-

gyelemzavar, Kairosz Kiadó, Budapest.
* Fisher, Robert (2002.): Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni já-

tékokkal, Mûszaki Könyvkiadó, Budapest, p. 162.
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7. Gombkeresõ – rendhagyó
szövegértés-feladat

A gombokat, amelyekrõl leírás készült, elhelyeztük
egy párnákból kirakott táblázatba. Elõzetesen tisztáztuk,
ki is próbáltuk a koordináták értelmezését – a szövegér-
tés gyakorlása mellett kicsit matekoztunk is. Mi 25 re-
keszbe helyeztük el a gombokat.

Az elkészült, megszámozott leírásokat kiraktam a te-
rem és az öltözõ különbözõ pontjaira (falra, ablakkeret-
re, faliújság keretére, ajtóra, szekrényajtóra stb.). A gye-
rekek körbejárkálva olvasták el a szövegeket, mind a hu-
szonötöt. 

Mindenki kapott egy táblázatot. A kihelyezett szöve-
gek számát az alábbi táblázat megfelelõ helyére kellett le-
jegyezniük. Így derült ki, hogy az olvasók véleménye sze-
rint az olvasott leírás tárgya melyik párnán (rekeszben,
azaz táblázatcellában) található.

Teszteltük a fogalmazásokat.
A sikeres, vagyis érthetõ és pon-
tos leírások könnyen beazonosít-
hatóak voltak. A leírás tevékeny-
sége így funkciót kapott; a fogal-
mazásnak valódi tétje lett. 

Ne feledjük azt sem, hogy a
gyerekek által írt szövegekhez
kapcsolódó szövegértés-felada-
toknak erõs a vonzása. Nagy
öröm mindenkinek saját jól sike-
rült mondataival összetalálkozni.

8. Mozgó gombmesék
Gombokból olyan történeteket raktak ki kisebb cso-

portokban a gyerekek, amelyeknek bizonyos elemeit,

1 2 3 4 5
A
B
C
D
E

Magyar Kinga–Petik Ágota–Ruzsa Ágnes Talált kincsek (5.)
Mottó: Ez az ösvény sose fösvény,

akármilyen keskeny ösvény.

Van itt minden, mennyi holmi!
Hogy is tudnám elsorolni?
...
Ezek,
azok,
izék,
mizék.

Bámulok csak ennyi kincsen:
mennyi minden, mennyi minden!

Nemes Nagy Ágnes

Gombolatok (2.)
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szereplõit a mesemondás
közben mozgatták. Kez-
detleges animálás történik
ilyenkor. Népszerû témá-
ik voltak: Lovagi küzde-
lem, Háborús kalandok,
Esküvõi események.

(Izgalmas továbblépés
lehet késõbb, ha a gomb-
szereplõkkel animációs
kisfilmet készítünk.)

9. Gombolatbuborékok
Szövegalkotási feladat lehet a gombok sóhajainak, pa-

naszainak megfogalmazása is, amibõl megismerhetjük
vágyaikat, hangulatukat, sorsukat, érzéseiket. 

A képregényeket idézõ feladatkeret mindig nagyon
vonzó a gyerekek számára.

10. Gombcsaládok, 
gombbarátok

Egy-egy kapcsolati helyzetet, konfliktust, csoportdi-
namikát gombokkal is szimulálhatunk.

A szereplõk választanak egy gombot, ami saját magu-
kat jelképezheti. A többi gomb közé helyezve, pármon-
datos magyarázatot fûzve az elhelyezéshez, segíthet meg-
érteni, hogy a gomb tulajdonosa milyen érzésekkel, fe-
szültségekkel vesz részt pillanatnyilag a csoportban. (In-

kább kisebb létszámú csoporthelyzet leképezésére alkal-
mas ez a játék.)

11. Gombhoz a kabát
Ebben a feladatban nem a ruhához kerestük a gombot,

hanem a választott gombokhoz készültek a ruhák és a vi-
selõik is.

A kész alkotások bemutatásakor a lányok a divatbe-
mutatók jellegzetes szövegeit is ügyesen imitálták. („Eh-
hez az elegáns gombhoz a könnyû sárga selyemruhát ajánl-
juk…” „Komoly, idõsebb hölgyeknek áll jól a…”)

Ráadásfeladat lehet, hogy a gombokat cérnával fel-
varrjuk a kész rajzokra.
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Bevezetõ gondolatok
Az iskola (nem) az életre tanít?! Mire ez a cikk megjele-

nik, a felnõttek túl lesznek az Európai Parlamenti válasz-
tásokon. De mi is az az EU? A gyerekek, mivel családban
élnek, óhatatlanul fültanúi és részesei ennek az esemény-
nek. Reggel, iskolába menet az autóban hallhatják a hí-
reket, láthatják az út menti óriásplakátokat. Külföldön,
családi utazás alkalmával megélik a régi határátkelõhe-
lyeken való szabad átautózást, tapasztalják az euróval
való fizetést. Mégis mit ért meg mindezekbõl egy alsó ta-
gozatos gyermek? Mit tud kezdeni az EU fogalmával?
Hogyan lehet megismertetni az Európai Unió felépítését
a gyerekekkel anélkül, hogy a politikát bevinnénk az is-
kola falai közé?

Elõzmény – rövid kitekintés
A mostani harmadikosaim éppen csak megszülettek

2010-ben, amikor Pécs Európa Kulturális Fõvárosa lett.
Felvetõdik a kérdést: miért fontos tudnia ezt egy általá-
nos iskolás gyermeknek? A válasz egyszerû: nap mint nap
élvezi és használja az erre az alkalomra megépített épüle-
teket (bábszínház, koncertterem, könyvtár, planetári-
um, labor), játszótereket.

A pécsi helyszíneket immár jól ismerik a diákok, de az
Európai Unióról még keveset tudnak. A május elsõ nap-
jaiban megtartott uniós csoportmunka aktualitását, ap-
ropóját a bevezetõben leírtakon kívül az adta, hogy Ma-
gyarország – kilenc másik állammal együtt – 15 éve csat-
lakozott az Európai Unióhoz (május 1-jén), az Európai
Unió létrejöttének dátuma pedig május 9-e.

Uniós vetélkedõ
Az alábbi uniós vetélkedõ harmadik osztályos tanu-

lóknak készült, alkalmazkodva a gyerekek életkori sajá-
tosságaihoz. Egy-egy állomáson lépésrõl lépésre haladva
tárul fel elõttük az Európai Unió világa, rendszere, szim-
bólumai. A feladatok tetszés szerint változtathatók, ala-
kíthatók.

Az alábbi vetélkedõt megtarthatjuk délutáni keretek
között is. Mi délelõtt szerveztük meg, két tanórát vett
igénybe.

Elõkészületek:
– Terem berendezése 6+2 állomásra. 

– Mivel nincsenek idõrendhez kötve az állomások fel-
adatai, viszont a megoldásukhoz szükséges idõ eltérõ
hosszúságú, így két állomás „parkolóállomásként” mû-
ködik. Ha végzett egy csapat az adott állomáson és nem
tud még a következõhöz menni, akkor mehet a +2 állo-
mások egyikére.

– Feladatokat tartalmazó borítékok szétosztása az asz-
talokhoz.

Menete:
A négyfõs csapatok leülnek egy-egy asztalhoz (állo-

máshoz).
Megoldják a feladatot a menetlevelükön, itt jelölik az

adott állomás számát. Utána átülnek egy olyan állomás-
hoz, ahol nincsen csapat. A feladatlapok maradnak, a
csapatok vándorolnak. Így járják végig mind a nyolc ál-
lomást.

Zárás:
Javítás (lehet közösen is), pontok összeszámolása, fel-

adatok átbeszélése, reflexiók, kilépõkártya. Eredmény-
hirdetés.

Állomások
1. állomás: Az EU kialakulásának okai (zárójelben a

kérdésekre adandó válaszok).
(Cél: szövegértés fejlesztése, adatok keresése szöveg-

ben, válaszadás kérdésekre.)
Feladat: Olvassátok el a mellékelt szöveget1, majd vá-

laszoljatok a feladatlap kérdéseire!
a) Mi gátolja a nemzetközi kereskedelmet, a gazdasági

együttmûködést? (az országhatárok)
b) Mely országok ösztönözték együttmûködésre a tér-

ség országait? (USA, Szovjetunió)
c) Melyik két ország vas- és acélgyártása között alakult

ki szoros kapcsolat? (Németország, Franciaország)
d) Hol volt szükség több ország összefogására? (magas

kutatási költségû iparágakban)
e) Mi köti össze az integrációban részt vevõ országo-

kat? (közös történelem, kultúra)

Oszoli-Pap Márta EU-vetélkedõ
alsósoknak
– amikor nem a tankönyvbõl tanulunk

1 http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/reg
ionalis-foldrajz/az-europai-unio/az-europai-integracio-kialaku-
lasanak-okai
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Reflexió:
Látszólag nehéz szövegek. A kérdések megkönnyítik a

szövegben való tájékozódást, a válaszadást. Ha minden
csapattag vállal egy szövegrészt és az arra vonatkozó kérdés
megválaszolását, idõben hamarabb megoldható a feladat.

2. állomás: EU országai
(Cél: térképismeret, megfigyelõképesség fejlesztése,

rész-egész kapcsolata, négyjegyû számok írásának gya-
korlása, földrajzi nevek helyesírásának gyakorlása.)

Feladat: Az EU országait látod a térképen, a csatlako-
zásuk évszámával2. Évszám szerint növekvõ sorrendbe
gyûjtsd ki a csatlakozó országokat! Figyelj a helyesírásra!

Reflexió: Ennél a feladatnál igazi együttmûködésre volt
szükség a csapattagok között, akkor tudták gyorsan meg-
oldani a feladatot. A keresés közben észrevétlenül ismer-
kedtek az országokkal, gyakorolták a földrajzi nevek he-
lyesírását is. Volt olyan csapat, akik a jelmagyarázat alap-
ján az alapító országokat is fel tudták sorolni.

3. állomás: EU zászló 
(Cél: a zászló szimbolikájának megismerése, leírás

alapján a zászló rajzának elkészítése.)
Feladat: a mellékelt leírás alapján3 rajzold meg az EU

zászlaját!
Kérdések:
a) Mit jelent a kék szín?
b) Hány csillag található a zászlón?
c) Mit jelképeznek a csillagok?
Reflexió: A leírás alapján a grafikai reprodukálás a cél.

Ezután válaszoltak a feltett kérdésekre.

4. állomás: Az EU hivatalos himnusza
(Cél: hangszínhallás fejlesztése.)
Feladat: CD-lejátszóról hallgasd meg a hivatalos him-

nuszt!4 A mellékelt szöveg alapján válaszolj a kérdésekre!5

Kérdések:
a) Kik éneklik? (vegyes kar)
b) Ki a zeneszerzõje? (Beethoven)
c) Ki írta a szövegét? (Schiller)

Reflexió: Itt elõször a mellékelt szöveget kellett elol-
vasniuk a gyerekeknek, melynek segítségével tudtak a
b), c) kérdésekre válaszolni. Közben meghallgatták a ze-
nét, és utána tudták megválaszolni az a) kérdést.

5. állomás: EU hivatalos pénze
(Cél: megfigyelõképesség fejlesztése, rész-egész kap-

csolata, vizuális kultúra, matematikai kompetencia.)

Feladat: puzzle-ból6 kirakni az eurós bankjegyet, majd
leírni nagyság szerint növekvõ sorrendben a címleteket.

Reflexió: A finommotorikát is fejleszti a feladat, a szám-
fogalmat, valamint a nagyság szerinti sorba rendezést. Ez
a feladat népszerû volt a gyerekek körében. Többen je-
lezték is, hogy õk már ismerik ezeket a bankjegyeket.

6. állomás: EU-tagállam zászlói
Feladat: Párosító játék a 28 tagállam zászlajával. (Cél:

zászlók megismerése, figyelem fejlesztése, gyorsaság, be-
tûrendbe sorolás.)

Az egyik lapon/táblán a 28 tagállam zászlói találhatók.
Ugyanezeket a zászlókat kis kártyákon kellett megkeres-
ni, majd ráhelyezni a táblán lévõ azonos zászlóra. Végül
betûrendben kell lemásolni az országneveket.

2 http://tortenelemcikkek.hu/node/460 (utolsó letöltés: 2019. 05. 05.)
3 https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_hu

(utolsó letöltés: 2019. 05. 05.)

4 https://www.youtube.com/watch?v=treHcOZsmgk
5 https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/anthem_hu

(utolsó letöltés: 2019. 05.05.)
6 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Euro_

Series_Banknotes.png
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Reflexió: A feladatot nehezítette, hogy idegen nyelvû
országfeliratú zászlókat találtam. De így is jól megoldot-
ták a feladatot a gyerekek. Közben ismerkedtek a zászló-
fajtákkal.

7. állomás: EU kulturális fõvárosai 2010-ben
Feladat: képek7 párosítása a városok nevével.
(Cél: megfigyelõképesség, képi gondolkodás fejleszté-

se, helyi jellegzetességek, stílusjegyek felismerése a képe-
ken) Pécs, Essen, Isztambul.

Reflexió: Ennek a feladatnak helyi aktualitása van, hisz
Pécs is a kulturális fõvárosok közé tartozott. A török–ma-
gyar harcokról az olvasókönyvükben több olvasmányban
is olvashattak, így a török kor jellegzetességeit magán vi-
selõ épületeket könnyû volt felismerni a kis képekrõl.

8. állomás: környezetvédelem – Világnapok
Feladat: Világnapok dátumának ismerete.
(Cél: mikro- és makrokörnyezet közötti összefüggés

észrevétele, e környezet védelme.)
a) Mikor van az autómentes világnap? (szeptember 22.)
b) Mikor van a víz világnapja? (március 22.)
c) Mikor van a Föld napja? (április 22.)
d) Te hogyan tudod megóvni a környezetedet? Mind-

egyik világnaphoz írj egy-egy dolgot, amivel te is hozzájá-
rulhatsz Földünk védelméhez!

Reflexió: Ez az állomás is a „parkolóállomások” közé
tartozott. A környezetvédelem mindenkor aktuális. Két
dátum is a közelmúlt eseményeihez tartozott. Érdekes
volt megtapasztalni, hogy bár két hónapon belül volt két
világnap is, meg is ünnepeltük projektnappal, mégsem
emlékeztek a dátumokra a gyerekek.

9. állomás: a verseny lezárása, összegzés: melyik csa-
pat hány állomáson járt?

Reflexió: az egyes állomásoknál nem adtam meg idõli-
mitet, így mindenki addig volt egy állomáson, amíg el
nem készültek a feladattal. A csapatok fele jól gazdálko-
dott az idõvel, két-három csapatnál azonban ez fegyel-
mezetlenségre adott okot. Az idõkorlátozás ezeket a csa-
patokat valószínû jobban segítette volna a fegyelmezett
munkavégzésben. Ebbõl következett, hogy nem minden
csapat ért a feladatok végére. 2 csapatnak sikerült mind
a 8 állomás feladatait megoldani, 2 csapat 7 állomáshoz
jutott el, 2 csapat pedig összesen 6 állomásnál dolgozott. 

A pedagógus facilitátori szerepet töltött be a 2×45
perc alatt. Megfigyelhette a csapatokat munkavégzés
közben, a feladatok elosztását csapaton belül, a tanuló-
kat feladathelyzetben, csapatmunkában.

Volt olyan csapat, akik elosztották maguk között a
jegyzõ feladatát, és minden állomáson más-más tanuló
írta fel a menetlevélre a megoldásokat. A többségnél egy-
egy íródeák volt. Voltak nagyon aktív és összetartó csa-
patok. A csapatelosztás véletlenszerû volt, aktuális ülés-
rend alapján.

Kilépõkártya:
A gyerekek titkos szavazással értékelték a feladato-

kat. A hiányzók miatt 21 fõ vett részt a vetélkedõben.
Egy gyermek több kedvenc feladatra is szavazhatott. Az
eredmény azt mutatja, hogy mindenki talált kedvelt fel-
adattípust.

1: 3 fõ, 2: 15 fõ, 3: 13 fõ, 4: 9 fõ, 5: 11 fõ, 6: 12 fõ, 7: 8
fõ, 8: 5 fõ.

10. állomás: Eredményhirdetés
Reflexió: a menetlevelek javítása és a pontok összeszá-

molása után került sor másnap az eredményhirdetésre.
Az órai munka értékelése a pontszámok alapján, a meg-
figyelt aktivitás és az önreflexió alapján történik. Ehhez
a csapattagok is hozzátehették társaik értékeléseit. A há-
rom értékelés összesítése adta az érdemjegyet.

Hasznosnak ítélték a gyerekek ezt a csapatmunkát. A
feladatok komplexek voltak és megvalósították a tantár-
gyi integrációt. A tudásszerzés egy évfordulóból indult,
az ehhez kapcsolódó ismeretekre épült, s így lépett ki a
tankönyvek adta ismeretátadásból.

Melléklet:

Feladatlaphoz tartozó anyagok (Nyomtatható formá-
tumban letölthetõ honlapunk Olvasóink küldték gyûj-
teményébõl.)

1. Feladat: Európai integráció – szövegek8

a) Bevezetõ
A nyugat-európai államok régóta központi szerepet

játszanak a világgazdaságban. A 20. század közepére azon-
ban olyan helyzet alakult ki, hogy nyilvánvalóvá vált: je-
lentõségüket csak úgy õrizhetik meg, ha összefognak. Az
országhatárok gátolták a nemzetközi kereskedelmet, gaz-

7 https://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/helyi-hireink/ekf-2010-essen-
pecs-es-isztambul

8 https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/termeszettudomanyok/foldrajz/re
gionalis-foldrajz/az-europai-unio/az-europai-integracio-kialaku-
lasanak-okai (utolsó letöltés: 2019. 05. 05.)
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dasági együttmûködést. Ez szükségessé tette, hogy az
egyes országok közös piacot hozzanak létre, amelyet az ál-
lamhatárok a lehetõ legkisebb mértékben korlátoznak.

b) Történelmi okok
Nyugat-Európa gazdasága rendkívüli károkat szenve-

dett, és megrokkanva került ki a II. világháborúból. Az
USA nyomasztó gazdasági fölénye és a Szovjetunió fe-
nyegetõ katonai ereje is együttmûködésre ösztönözte a
térség országait. Az összefogás célja az volt, hogy mind
katonailag, mind gazdaságilag is erõsek maradjanak a
térség országai, és ne váljanak kiszolgáltatottá se az Egye-
sült Államok, se a Szovjetunió irányába.

c) Földrajzi okok
Az integrációt a korábban kialakult gazdasági kapcsola-

tok is segítették, amelyek a földrajzi közelség alapján jöttek
létre. Így például nagyon szoros kapcsolat alakult ki a né-
met és francia vas- és acélgyártás között. Ennek oka a ter-
mészeti erõforrások elhelyezkedése volt: a Ruhr-vidék kõ-
szene és a lotharingiai vasérclelõhelyek közelsége kiváló le-
hetõséget biztosított az iparágon belüli együttmûködésre.

d) Gazdasági okok
A nyugat-európai országok a tõke koncentrációja

szempontjából hátrányban voltak az Egyesült Államok-
kal szemben: az átlagos amerikai vállalatok ugyanis na-
gyobbak voltak, mint az európaiak. Ez hátrányt jelentett
a nagy kutatási költségeket igénylõ iparágakban. Ezért a
magas kutatási költségû iparágakban több ország össze-
fogására volt szükség.

e) Kulturális okok
Az integrációban részt vevõ országokat a közös törté-

nelem, kultúra is összeköti. Ennek a kulturális örökség-
nek része például a kereszténység és a felvilágosodás ha-
tása. A közös történelem pedig egészen a Római Biroda-
lomig visszavezethetõ.

2. feladat: térképek, országok9

3. feladat: az EU-s zászló10

Az európai zászló
Az európai zászló nem csupán az Európai Unió jelké-

pe, hanem Európa tágabb értelemben vett egységét és
identitását is szimbolizálja.

Az európai zászló kék mezõben kört alkotó tizenkét arany
csillagot ábrázol. A csillagok az európai népek közötti egy-
ség, szolidaritás és harmónia eszményét szimbolizálják.

4. Feladat: az EU hivatalos himnusza11, 12

Az Európai Uniót jelképezõ dallam Ludwig van Bee-
thoven 1823-ban komponált IX. szimfóniájából szárma-
zik, amelyben Friedrich von Schiller 1785-ös versét, az
Örömódát zenésítette meg.

A himnusz nemcsak az Európai Uniót, hanem a tá-
gabb értelemben vett Európát is jelképezi. Az Örömóda
címû költemény Schillernek az emberek közötti testvéri-
ségrõl szóló idealista látomását fejezi ki – s e látomást
Beethoven is osztotta.

5. Feladat: Fizetõeszköz az euró13

6. Feladat: Zászlók

7. Feladat: Fõvárosok14

Pécs, Essen, Isztambul

Irodalomjegyzék
EU-SCHOLA Tanári kézikönyv az Európai Unióról. Szerk.: Greszka
Veronika–Mohay Ágoston Studia Europaea K. Pécs, 2012.
LACZKÓNÉ Tuka Ágnes: Európai Parlament. A meg-megújuló in-
tézmény. Dialóg-Campus, 2004.

9 http://tortenelemcikkek.hu/node/460 (utolsó letöltés: 2019. 05. 05.)
10 https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_hu

(utolsó letöltés: 2019. 05. 05.)

11 https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/anthem_hu
(utolsó letöltés: 2019. 05. 05.)

12 https://www.youtube.com/watch?v=treHcOZsmgk
13 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Euro_Ser

ies_Banknotes.png
14 https://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/helyi-hireink/ekf-2010-essen-

pecs-es-isztambul
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Május elején a Homoludens.hu Egyesület Családi társas-
játék klubjában személyesen találkozhattam, beszélget-
hettem és játszhattam a Tanító elõzõ számában bemuta-
tott Pende játék alkotójával, Aczél Zoltán játékfejlesztõ-
vel, a Gémklub vezetõjével, akinek számos társasjátéka
jelent már meg külföldön és hazánkban. A magyar tema-
tikájú 25. jáTÉKA kiállításon a Pende és a Lélekpillangó
láthatók az Angyalföldi Gyermek- és Ifjúsági Házban, az
egyesület gyûjteményében a Piszkos Fred is megtalálha-
tó. További játékai például a Porca miseria, Maskenball,
Snap, Tokami, Okos kertész, Színvilág, Krysis, Focifoga-
dás, Amíg utazunk, Ügyes postás, ez utóbbit például a
Magyar Posta megrendelésére alkotta meg.

Az interaktív elõadáson Aczél Zoltán a játékfejlesztés
rejtelmeibe igyekezett bevezetni minket. Miután dióhéj-
ban mesélt játéktervezõ múltjáról és tapasztalatairól, is-
mertetett egy egyszerû alapjátékot, amit egybõl ki is pró-
báltunk. Elképzeltük, hogy minden játékos kap száz
aranytallért, majd négy fordulóban licitálás következett
újabb száz aranyra, elõre ismertetett módon: az elsõ kör-
ben tízre, a másodikban húszra, a harmadikban harminc-
ra, a negyedikben pedig negyvenre lehetett megtenni a
téteket. (Egy papírlapra jegyeztük fel a saját számain-
kat.) Az a játékos nyerte el az adott számú aranyat, aki
abban a körben a legtöbbet ajánlotta érte, ha többen lici-
táltak ugyanolyan összegben, a nyeremény felosztódott
annyi részre, ahányan megnyerték. Minden kör után
annyival csökkent a vagyonunk, amennyi az épp feltett
összegünk volt. Nem kellett elõre leírni a négy számot, a
helyzet alakulásától függõen lehetett taktikázni. Leját-
szottuk a négy fordulót, mindenki saját játékélményt

szerzett. Érdekesen alakultak a nyeremények, megbe-
széltük, hogy ki a gyõztes, majd ötletelésre invitált min-
ket a tapasztalt játékfejlesztõ: milyen célcsoportnak
szánnánk, családi játék legyen-e, vagy bonyolult straté-
giai játék, milyen témában tudnánk elképzelni a játékot,
milyen környezetben, milyen szereplõkkel és eszközök-
kel, hány fordulóban, milyen anyagból és formában ké-
szüljenek hozzá a kellékek; legyenek a játék menete köz-
ben pozitív visszacsatolások és ne csak a végeredményre
fókuszáljunk; átlátható, világos legyen a szabály, vicces
legyen-e a játékunk grafikája, több körre bontjuk-e a já-
tékot, hogyan befolyásolja a stratégiát, ha nem szabadon
választhatunk számokat, hanem elõre megadott címle-
tekben költekezhetünk? Élvezetes volt részt venni az al-
kotófolyamatban, és meghallgatni a szakértõ reflektálá-
sát a felmerülõ ötletek kapcsán. Senkinek a javaslatát
nem vetette el, szükség esetén inkább remek kérdések-
kel, illetve konkrét saját tapasztalatait felidézve vezetett
rá a módosításra, új irány kitalálására, hogy még jobb le-
gyen a játék. Volt, aki olyan sok eredeti ötletet adott a
rögtönzött fejlesztéshez, hogy arra biztatta, próbálkozzon
hivatásosan is játékfejlesztéssel.

Az osztályommal mi is sok játékhoz találunk már ki sa-
ját szabályvariációkat, sõt az is gyakran elõfordul, hogy
egy-egy új játékot úgy vezetek be, hogy elõször csak ma-
gukat a játékeszközöket vagy kártyát kapják meg a gyere-
kek, és tõlük várom, hogy szabályt találjanak ki hozzá.
Nagyon kreatívak, egyre bátrabban használják a fantázi-
ájukat!

MASKENBALL
A program végén játszott is a mester azokkal, akiknek

ehhez kedvük volt, egy saját ötletû, német kiadású kár-

„Azok emelik fel és mozdítják elõre a világot, akik többet biztatnak, mint
kritizálnak.” Elizabeth Harrison

F A R K A S H Á Z I  C S I L L A

(26.)
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tyajátékot tanított meg nekünk, a neve: Maskenball.
Igazi partijáték, ami a megfigyelést helyezi a fókuszba.
Lényege, hogy mindenki húz egy feladatkártyát, ame-
lyen egy-egy mozdulat található, csak példaként: leta-
karja a jobb szemét, bajuszt mutat magának, orrához
emeli a mutatóujját, bal kézzel megfogja a jobb fülcimpá-
ját, marokba szorított kézzel megtámasztja az állát. A ki-
húzott kártyákat mindenki számára jól láthatóan elhe-
lyezzük az asztalon. Öten játszottunk, öt kártya került
középre körben elhelyezve, mindegyik alatt négy-négy
ugyanolyan lap. A cél az, hogy spontán beszélgetés köz-
ben mutassuk meg maximum három játékosnak a saját
mozdulatunkat. Aki felfedezni véli valamelyik mozdula-
tot valakinél, magához vesz egy megfelelõ kártyát az asz-
talról. (Nem mindegy az oldal, ügyelni kell arra is, hogy
bal, vagy jobb, szándékosan meg is téveszthetjük a játé-
kostársakat, ha épp nem a kártya szerint mutatjuk a moz-
dulatot.) A játék addig tart, amíg csak egy-egy kártya
marad minden pakliban, de véleményem szerint idõkor-
látban is meg lehet egyezni. Az ellenõrzés során középre
helyezzük a körbõl az egyik mozdulatkártyát, és akinél
ilyen lap van, háromra rámutat arra a játékosra, akinél
látta a mozdulatot. Aki eltalálta, kap egy pontot, a moz-
dulat tulajdonosa pedig annyit, ahányan eltalálták, kivé-
ve, ha ez háromnál több, mert akkor egyet sem. Végig-
vesszük az összes mozdulatot, befejezésként mindenki
bemondja, hogy hány pontot szerzett összesen, az a gyõz-
tes, aki a legtöbbet. 

Ha már belemerültünk a játékfejlesztésbe, matemati-
kaórán én számkártyákat használnék nullától tízig, a
mozdulat pedig a megfelelõ kézjel felmutatása lenne. Két
nehézségi fokban gondolkodom, elképzelésem szerint az
alapváltozat kipróbálása után nemcsak a hagyományos,
mindenki által megszokott bontásban lehetne felmutat-
ni pár pillanatra az adott számot, hanem tetszõlegesen.
A nyolcat pl. nem feltétlen 5+3, hanem 4+4 változat-
ban; a hármat 1+2-ként; a hatot 2+4 vagy épp 3+3 ösz-
szegeként. 

Az értékelõ számoláshoz fiatalabb játékosok esetén
korongokat használnék, hogy ne legyen olyan nehéz öt
ellenõrzõ körön át megjegyezni a pontokat, nagyobbak-
nál viszont a fejben számolás éppenhogy hatékonyan fej-
lesztené a figyelmet és a memóriát. A megosztott figye-
lem is remekül fejlõdik: játék közben beszélgetünk, mo-
zoghatunk, felállhatunk, mi is mutogatunk, de közben
nekünk is figyelni kell a többiek mozdulataira, megpró-
báljuk számon tartani, hogy hányan látták már a jelün-
ket, koncentrálunk, cselezünk, és közben nagyon jól szó-
rakozunk.

ARANYRÖGÖK (Gold Nuggets
– Piatnik, Reiner Knizia)

Egy szó szerint aranyos játék következzék most a tanév
végére, mely az elõzõ Maskenball játékhoz hasonlóan
mind a négy alsós évfolyamon élvezettel játszható, nem
bonyolult a szabálya, könnyen elkészíthetõ, kis helyen is
elfér, mi még az osztálytáborba is elvittünk magunkkal
több készletet. Eszközigénye 3-5 fõs csoportonként: hét
preparált dobókocka, melyen az egyesek helyén – a mi
változatunkban – zöld alapon lasszót ábrázoló kép, a ha-
tosok oldalán pedig aranyat szimbolizáló sárga lap látha-
tó (cellux segítségével rögzítettem a kockákra a méretre
vágott kiegészítõ elemeket), továbbá maréknyi sárga ko-
rong/sárga vasalós gyöngyök/sárga kupakok/gombócba
gyûrt sárga papírlapok vagy egyéb, aranyat szimbolizáló
kis méretû tárgyak. 

Mielõtt belevágnánk a játékba, meséljünk elõször a
gyerekeknek a nagy észak-amerikai aranylázról
(Klondike, 1800-as évek vége), az aranyásás és aranymo-
sás technikájáról, arról, hogy milyen veszélyes hágókon
át jutottak el a helyszínre, és milyen körülmények között
éltek ott az emberek, milyen sokan gazdagodtak meg, de
hányan voltak olyanok, akik az arany megszerzésének
reményében feláldozták minden vagyonukat, hogy eljut-
hassanak például Alaszkába, és végül nem jártak siker-
rel. 

Érdekes felvetni azt a témába vágó problémát, hogy
két aranyásó hogyan tudja igazságosan elosztani a közö-
sen talált szabálytalan formájú aranyrögeit, ha nem áll
rendelkezésükre semmilyen mérleg. A megoldás: egyik
felez, másik választ! És ez nemcsak az aranyrögöknél mû-
ködik. Aki oszt, biztos, hogy a tõle telhetõ legnagyobb
pontossággal igyekszik megoldani a feladatot, mert ha
nem, úgy a választás során õ juthat kedvezõtlen helyzet-
be. 
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játszunk. Elõfordul, hogy a játékosok alig akarják a bankot
igénybe venni, inkább csak egymástól szerzik be az értéke-
ket, vándorolnak az aranyrögök. Nemcsak a saját matekos
csoportomban és negyedikeseimmel játszottuk ezt a játé-
kot, hanem helyettesként alsóbb osztályba is bevittem, a
társas kapcsolatok is gyönyörûen körvonalazódtak a játék
közben, ki kitõl kér el aranyrögöt, hogyan próbálják a gye-
rekek játék közben egymást segíteni, meggyõzni, hogy
most ne kockáztasson a barátjuk, nem érdemes, vagy épp
buzdítják a további nyeremények megszerzésére. 

A teljességhez
hozzátartozik, hogy
az eredeti szabály
szerint, aki mind a
hét kockáját félre
tudja tenni, meg-
kapja érte a nyere-
ményét és újra dob-
hat hét kockával, de

úgy ítéltük meg, hogy ez nagyon lelassítaná a játék len-
dületét, így nem használjuk. A másik, amit nem alkalma-
zunk, hogy ugyan egyesével is félre lehet tenni a lasszó-
kat, de csak három együttesen adna lehetõséget a rablás-
ra. Egy lasszó érvényesítése esetén izgalmasabb a játék,
ezért kérték a módosítást a gyerekek. 

A játék célja minél több aranyrög összegyûjtése. Az
asztal közepére halmozzuk az aranyakat mennyiségileg
attól függõen, hogy milyen hosszú játékot tervezünk, az
eredeti csomagban hetvenhét található. A kezdõ játékos
egyszerre dob a hét kockával, majd legalább egy kockát
félretesz, ami lehet a) egy vagy több kocka aranyröggel
(sárga oldallal); b) egy vagy több kocka lasszóval (zöld
oldal); c) három vagy több kocka azonos számmal. A há-
rom lehetõség közül bármennyit kihasználhatunk. El-
dönthetjük, hogy megelégszünk-e ezzel a kezdeti nyere-
ménnyel vagy a megmaradt, nem félretett kockákkal újra-
dobunk. Ha nincs értékes dobásunk, pl. csupa számok,
de egyikbõl sincs meg a három, akkor az óramutató járá-
sával megegyezõ irányban sorra kerül a következõ játé-
kos. Egy arany dobás egy aranyat ér; ha három azonos
számunk van, akkor ez annyi aranyat ér, amennyi maga

a szám; a lasszóval pedig
azt lehet elérni, hogy
amikor már a többi játé-
kos is rendelkezik aran-
nyal, akkor tõlük lasz-
szózzuk el (szerezzük
meg) az értékeket a
bank (az asztal közepe)
helyett, akár több játé-
kostól megosztva is.

Vegyünk néhány példát!  2; 2; 2; 4; 5; A; A �� a há-
rom kettes dobás értéke kettõ, mert az ismétlõdõ szám a
kettes, és van még két aranyunk, ez összesen négy arany,
a bankból kapjuk a nyereményt, a négyes és az ötös itt nem
ér aranyat, az aláhúzással jelölt dobókockákat tesszük fél-
re.  2; 3; 5; 5; A; L; L �� ez egy aranyat ér, amit a többi-
ek arany-vagyonának függvényében vagy tõlük, vagy a
banktól kapunk, két kockát teszünk félre, a többivel lehe-
tõségünk van újra dobni. Úgy is dönthetünk, hogy a lasz-
szót nem kérjük, a játékban maradáshoz feltétlen szüksé-
ges legalább egy félretehetõ kocka, ami az arannyal már
teljesül.  5; 5; 5; A; A; A; A �� mindenki álma, a legtöbb
nyereményt úgy kaphatjuk, ha ezt a kombinációt sikerül
kidobnunk, a három ötös öt aranyat ér, és jön még hozzá
négy arany, ami összesen kilenc aranyrög. Remélem, ért-
hetõ így az aranyak begyûjtésének módja!

Ahogy írtam,
aki tud félretenni
értékes kockát
vagy kockákat,
dönthet arról,
hogy kockáztat-e
tovább, vagy
megáll, kikéri a
nyereményét, és

jöhet a következõ játékos. Amennyiben a második vagy
további kis körben nincs félretehetõ, értékes dobás, úgy az
egész körben szerzett nyeremény elvész. Érdekes látni,
hogy milyen habitussal és milyen mértékû kockázatválla-
lással mennek bele a gyerekek a döntésekbe.
Valószínûségszámításból hasznos tapasztalatokat szerez-
hetnek, a mérlegelésnél ügyesen kalkulálják a lehetõsége-
ket. A játék vagy addig tart, amíg elfogynak középrõl az
aranyrögök, vagy más esetben elõre meghatározott ideig

Remélem, szívesen ki-
próbálják majd fent ismer-
tetett játékainkat! A tanév
végéig vár még rám egy ér-
dekesnek ígérkezõ konfe-
rencia Jakucs Erika tanár-

nõ szervezésében a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Ál-
talános Iskola és Gimnáziumban Újabb játék a matekórán –
kortalanul címmel, amelyen a Polyuniverse játékcsalád és a
hozzá kapcsolódó tananyagok bemutatására kerül sor, írok
majd róla; izgatottan várom a Játékfesztivált és a SOLworld
postkonferenciát (megoldásfókusz és a tapasztalati tanulás
módszertana workshop), nyáron pedig a Rátz László Ván-
dorgyûlésre készülök Gödöllõre, és – még alig merem elhin-
ni – iskolánk nyertes Erasmus-pályázatnak köszönhetõen
nyelvtanulás céljából Oxfordba is, hogy könnyebben tud-
jak majd angolul íródott módszertani cikkeket fordítani,
matekozni és angol nyelven elõadást tartani. 

Kellemes feltöltõdést, élménydús, vidám vakációt kí-
vánok a kedves kollégáknak és tanítványai(n)knak!
Képek forrása (Aranyrögök): https://www.shutterstock.com/it/
search/gold+miner
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Visszhang
Ezzel a cikkel szeretnék visszatekinteni az elmúlt évre,

valamennyire le is zárni azt. Ami kimaradt, pótolni, és
amit hangsúlyosnak gondolok, azt ismét kicsit kiemelni.
Bízom benne, hogy új gondolatokat is tudok ébreszteni,
de ez a cikk leginkább a korábbi cikkeim ismeretében vá-
lik igazán értelmezhetõvé. 

Tartalomjegyzék
A cikkek fõ címeinek mindig valami idézetet válasz-

tottam. Azok közt, akik erre felfigyeltek, és útközben
megfejtették, hogy melyik kitõl származik,1 10 piros pon-
tot sorsolunk ki! A rejtvény azért is volt nehezebb, mert
egyes idézetek hiányosan vagy némiképp elferdítve let-
tek megadva. Íme a helyes megfejtések, melyek kapcsán
visszatekinthetünk az évre is: 

Móricz Márk

És tudom, mint a kisgyerek,
csak az boldog, ki játszhat 

KALEIDOSZKÓP

1 Ha valaki azt is megfejtette, hogy mely mûvekbõl, akkor annak jár a kisötös is! A mûvek címét nem tüntettem fel továbbra sem, annak felku-
tatása maradjon szorgalmi.

Cikk címe Eredeti idézet Szerzõ

szept. Akarsz-e játszani? u.a. Kosztolányi Dezsõ

okt. Játszótársam, mondd, akarsz-e lenni? u.a. Kosztolányi Dezsõ

nov. …egy más, új világot teremtettem! A semmibõl egy más, új
világot teremtettem!

Bolyai János

dec. Hiába fürösztöd önmagadban, csak
másban moshatod meg arcodat

u.a. József Attila

jan. Kis lépés az emberiségnek, nagy lépés
nekem

Nagy lépés az emberiség-
nek, kis lépés nekem

Neil Armstrong

febr. És amint szaporodtak évei, azokkal sza-
porodtak isméreti

u.a. Petõfi Sándor

márc. Játszik öreg földünk? Játszik öreg földünk Petõfi Sándor

ápr. Mihelyst tudni fogjátok, hogy mi a kér-
dés, érteni fogjátok a választ is

u.a. Douglas Noel Adams

máj. Örömöm sokszorozódjék a te örömöd-
ben, hiányosságom váljék jósággá ben-
ned

u.a. Weöres Sándor

jún. És tudom, mint a kisgyerek, csak az bol-
dog, ki játszhat

u.a. József Attila
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Kaleidoszkóp
Cikkeimben bizonyos gondolatok vissza- visszatértek.

Ennek oka, hogy a kaleidoszkóp szemcséi is mindig
ugyanazok, mégis mindig másképp rendezõdnek, más-
ként kapcsolódnak össze. Vagy elképzelhetõ az is, hogy
bizonyos gondolatokat nagyon fontosnak tartok, és akár-
honnan indult is a gondolkodásom, mindig asszociáltam
rájuk. Remélem, ez nem volt nagyon zavaró.

Szeptemberben annak a frazémának a vizsgálatával
kezdtük, hogy: 

Nem a gyõzelem a fontos, hanem a részvét.
Azóta két idézetet találtam ezzel kapcsolatban, amit

mindenképp szeretnék megosztani, mivel mindkettõ alá-
támasztja, és szépen kifejezi korábbi gondolatmenetün-
ket. A két idézet két igencsak más jellegû forrásból szár-
mazik, de úgy látszik, mindenhol bukkanhatunk értékes
gondolatokra.

Egyik:
Többet ér a jó veszteségben részt venni, mint a rossz dia-

dalban.2

Másik:
A játékban nem3 az számít, hogy ki nyer, vagy ki veszít.

Nézzük például a bújócskát. Hogyan tud az nyerni, aki el-
bújt? Hogy nem találják meg? (…) Egyszer bújócskáztam a
nagymamámmal, bár õ állítólag errõl nem tudott (…). 3 na-
pot töltöttem a fáskamrában, amikor rájöttem, hogy nem éri
meg mindenáron nyerni. Szóval elõjöttem és veszítettem. Na-
gyon fontos lecke volt.4

Ez utóbbi idézethez egy korábbi gondolatot említek is-
mét: a játék magját a játékélmény adja. A nyerés vágya
pedig mozgásba hozza és mozgásban tartja a játékot.

A cikksorozatban 86 játékra tettem utalást. Ezek kö-
zött voltak, amiket kicsit részletesebben is bemutattam.
Szabályukat azonban nem ismertettem, ez a koncepcióm
része volt, azért, hogy több tere legyen a gondolatoknak.
Tudom, hogy ez nem könnyítette meg az olvasást, sõt kí-
ván egy kis pluszmunkát az olvasótól (nevezetesen, hogy
fel kell keresni a játékokat bemutató honlapot). Azon-
ban továbbra is azt gondolom, hogy ez a többletmunka
többet is ad. Valóban azt gondolom, hogy a honlapon lé-
võ játékok mind remek játékok, és az ismertebbek közt
felbukkannak ritkaságok is. A honlap kezelése nekem is
több munkát adott (még nem is sikerült minden játék-
szabályt felraknom, de remélem, mire ezek a sorok az ol-
vasó elé kerülnek, teljes lesz a gyûjtemény). Nagyon örül-
nék, ha ez hasznos segítséget nyújtana a tanítói munka
során, és bízom abban, hogy páran ellátogatnak rá:

www.kaleidoszkop84.webnode.hu

Szemfüles olvasók azt is észrevehették, hogy egyes já-
tékokra többször is hivatkozom, sõt, volt egy játék, ami
minden cikkben felbukkant! A rovat egyik fõ feladata az
volt, hogy a játékokat különbözõ szempontok szerint
kezdjük vizsgálni, megnézni azt, hogy mitõl válik egy-egy
játék jóvá. Említettem azt is, hogy a rengeteg létezõ já-
téknak csak töredékét tudjuk megtanítani a gyerekek-
nek, ezért nagyon fontos, hogy melyeket választjuk. Gaz-
daságossági szempontból érdemes tehát olyan játékokat
válogatni, amik minél több szempontból felelnek meg a
jó játék iránti elvárásoknak. 

A játék pedig, ami minden cikkben felbukkant, az nem
más, mint… a SZOLGÁS. 

Kezdetben csak véletlen volt, hogy többször is példa-
ként hoztam fel, aztán már kezdtem belõle sportot (játé-
kot) ûzni, hogy melyik cikkben, mikor kerüljön elõ. Nem
volt nehéz megtalálni a kapcsolódásait az egyes témák-
hoz. Így, noha mindig is szerettem a SZOLGÁS játékot,
ebben az évben, a cikkeknek köszönhetõen az egyik ked-
vencem lett, és számomra bizonyította, hogy rengeteg
fontos gondolathoz nyújt jó példát, illetve, hogy milyen
sokoldalú is ez a játék. 

Így most kivételesen ennek az egy játéknak leírom ide
a szabályát :5

SZOLGÁS
A játékhoz szükséges egy játékvezetõ.
A játékosokat két egyenlõ létszámú csapatra osztjuk. (Le-

het mindenki mindenki ellen is, ilyenkor nem kellenek a csa-
patok. Ha két csapat van, akkor egymással szembe két vonal-
ban ülnek, ha mindenki mindenki ellen játszik, akkor körben
ülünk.)

Minden játékos kitalál egy szót (érdemes megadni egy ,,té-
makört”, pl.: állatok, bútorok, iskolai szerek, mesealakok),
majd sorban, egymás után odamennek a játékvezetõhöz, és
megsúgják neki a kitalált szót. A játékvezetõ az összes szót
feljegyzi, természetesen úgy, hogy a többi játékos ne lássa. A
játékosok nem mondhatják meg egymásnak (még a társaik-
nak sem) az általuk kitalált szót. Miután a játékvezetõ az
összes szót feljegyezte, felolvassa azokat; fontos, hogy ne ab-
ban a sorrendben, ahogyan a játékosok bediktálták. Elsõ fel-
olvasás után még egyszer felolvassa az összes „nevet”, ismét
össze-vissza. A játékosok próbálnak minél több szót megje-
gyezni.

A játékvezetõ kiválaszt egy játékost, õ kezdi a játékot. Tip-
pelni kell a másik csapat játékosaira, hogy a felolvasott sza-
vak közül melyik kié. Például: „Balázs, te vagy a krokodil?”
A kérdezett válaszol: „Nem, nem én vagyok a krokodil” vagy
„Igen, én vagyok a krokodil.”

Ha Balázs valóban a krokodil, akkor a kérdezõ játékos
szolgájává válik: odaül mögé, és a kérdezõ újra kérdezhet va-
laki mást. Ha nem Balázs a krokodil, akkor Balázs próbál-
kozhat kitalálni valakit az ellenfél csapatából. Ha egy olyan
játékos nevét találják ki, akinek van szolgája, akkor a szolga
nevét is meg kell mondani. (Természetesen egy játékosnak
akármennyi szolgája lehet. Ilyenkor az összes szolga nevét
meg kell mondani. Könnyebb, ha össze-vissza is mondhatják,

2 Jókai Mór: Kõszívû ember fiai.
3 Beszúrás tõlem: nem csak az számít.
4 Tóth János c. tévésorozat.

5 Érdemes a régebbi cikkekbõl ezzel a játékkal kapcsolatos részeket új-
ra olvasni!
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nehezebb, ha a szolgává válásuk sorrendjében kell felsorolni
õket.)

Ha csak egy szolga nevét is elvéti, vagy nem emlékszik rá a
kérdezõ, akkor sikertelen a próbálkozás, és a „gazda” követ-
kezhet a találgatással. A játékosok egy próbálkozásnál csak
egy szót mondhatnak (igaz ez a szolgák kitalálására is). Az is
próbálkozásnak számít, ha valaki olyan szót mond, ami nem
is szerepelt a listán. (Jó, ha sem a játékvezetõ, sem a játékos-
társak nem reagálnak ilyenkor. Megkavarja kicsit a játékot,
és érdekesebbé teszi.)

A szolga már nem találgathat, de ha a játék folyamán saját
csapattársának szolgája lesz, akkor segíthet neki a találgatás-
ban. (Egyéni játék esetén meg kell beszélni, hogy segíthet-e a
szolga, és hogy milyen keretek között.) Csapattársak nem se-
gíthetnek egymásnak, csak ha az illetõ a csapattárs szolgája.

A játékvezetõ csak akkor olvashatja fel újra a szavakat, ha
ezt minden játékos, aki nem szolga, kéri. (Ha csak egy játékos
is van, aki nem szeretné, akkor nem szabad felolvasni! Ha
csak kevés játékos van, akinek nincs szolgája, mondjuk 2, 3
vagy 4, akkor a felolvasás után sorsot kell húzni, hogy ki kö-
vetkezhessen.)

Az a csapat nyer, amelyiknek elõbb sikerül az ellenfél ösz-
szes játékosát a maga szolgájává tenni.

(Egyéni játék esetén az nyer, akié az összes szolga.)

A játék meghatározása  és szerepe6

Sokat beszéltünk a játékról, azonban sosem definiál-
tuk. Ismét kérem, hogy mindenki gondolja végig, õ ho-
gyan írná körül egy mondatban! 

Hogy nekem most sikerül-e kielégítõ meghatározást
adnom, azt az olvasóra bízom, én most mással nem tudok
szolgálni, és bizonyos szempontból az egész rovat errõl a
tapogatózásról szólt, miszerint próbáltuk megragadni a
játék lényegi részeit.

A játékot hasonlóan nehéz definiálni, mint az intelli-
genciát.

Ha akármilyen (felnõtt) közösségben megkérdezzük a
tagokat (külön-külön), hogy kit tartanak intelligensnek,
akkor elég nagy egyetértés lesz köztük ennek megítélésé-
ben, noha egy nem pontosan körülhatárolt tulajdonsá-
got kérdeztünk tõlük. 

Rengeteg elemét és összetevõjét meghatározták már
az intelligenciának, mégis nehezen lehet egyértelmûen,
tömören megfogalmazni, hogy mi is az.

Ugyanígy különösebb definíció nélkül bizonyos dolgo-
kat játéknak tartanak az emberek, és bizonyosakat nem,
és ebben is egy irányba húz a közgondolkodás. A játékok-
ról is rengeteg mindent tudunk, mégis, ha definiálásba
kezdünk, akkor mindig lesznek olyan „játékok”, amik az
adott meghatározásba nem férnek bele, noha játék jelle-
gük nem kérdés.

A legpontosabb definíciónak ezt szokták adni: intelli-
gencia az, amit az intelligenciatesztek mérnek. Ennek
mintájára megalkothatjuk a játék definícióját is, ami egy-
szerûsége mellett igen mély igazságot hordoz szerintem: 

Játék az, amit játszanak.7

Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy adott esetben,
ami az egyiknek játék, a másiknak nem az. Különösen
akkor válik ez világossá, ha a játékot megpróbáljuk olyan
fogalmakkal ütköztetni, mint a munka, sport, mûvészet.

Aki focizik, az játszik? Aki sakkozik, az játszik? Aki
verset ír, fest, épít, az játszik? 

Aki számítógépen dolgozik, az játszik? Aki eladó, az
játszik? 

Aki tanít, az játszik?
Valahogy úgy vagyunk vele, hogy bizonyos dolgokra

egy darabig, egy adott pontig mondhatjuk azt, hogy já-
ték, aztán már nem. Vagy bizonyos dolgok néha játékok,
néha nem. Min múlik, hogy hol a határ?

A határokat azt gondolom, mindenki maga húzza meg.
Továbbmegyek: a határokat mindenkinek meg kell va-
lahol húznia8. 

Ám a játék határai, szabályai soha nincsenek kõbe
vésve!

Egy játék bármikor véresen komollyá válhat (akár úgy,
hogy szenvedéllyé válik, akár úgy, hogy hivatássá növi ki
magát stb.). Vagy bármikor dönthetünk úgy, hogy egy
bizonyos dolgot, munkát, hivatást megpróbálunk játé-
kossá tenni, megpróbáljuk benne felfedezni a játék öröm-
teli könnyûségét adó lehetõségeket.9

Többször találkoztam már a következõ jelenséggel.
Elköszönésként ezt mondom: „Jó munkát kívánok!”
Mire a válasz tartalomban ilyesmi: „Kösz. Ne viccelj! Hogy
lehetne már a munka jó?”
Pedig a kívánságomat komolyan gondolom, különösen,
mióta hallottam a válaszokat.

Kalkuttai Teréz anya írja az Élet himnuszában:

Az élet egyetlen – ezért vedd komolyan!
…
Az élet játék – játszd!
…
Az élet élet – éljed!

Huizinga10 merõben új alapokra helyezte a játékok
vizsgálatát. Homo ludens címû könyvében azt vizsgálta,
hogy az emberi tevékenységek szinte minden formája já-
tékgyökerû. Az egész emberi civilizáció a játéknak kö-
szönhet mindent, amit alkotott. A mítoszok, rítusok és a
belõlük származó intézmények és tevékenységek; a jog-
rend és a társadalmi rend; a kereskedelem; a mestersé-
gek; a mûvészetek; tudomány; mind-mind játékgyökerû,
s mint ilyen, csakis a játék jegyében tanulmányozható.
Mûvében mindezt részletesen tárgyalja és bizonyítja. 

A játékot valahogy mégis gyermekinek tartjuk. Ez jo-
gos, hisz elengedhetetlen a gyermek fejõdéséhez. Kérdés,
hogy a felnõtt életében elengedhetõ-e? 

6 Nem tudományos értelemben vett definíció következik. Továbbá
számomra kérdéses, hogy a játék kapcsán sikerülhet-e valaha is kielé-
gítõ definíciót adni, mert véleményem szerint a játék bizonyos szintig
vizsgálható, de egy bizonyos szint után már túlnyúlik a tudomány ha-
tárain.

7 Ez lenne az én meghatározásom.
8 A gyerekek egyrészrõl ösztönösen érzik, hogy mi játék a számukra,
viszont meg kell tanulniuk azt is, hogy mi játék a másik számára is, és
hogyan kell együtt játszani! Egy ugratás meddig játék, és mettõl bul-
lying.
9 Vö. decemberi cikk vagy Mérõ László: Mit gondol a golyó? Tericum
Kiadó, 2012., 34.p
10 Huizinga, J. (1944): Homo Ludens. Atheneum, Budapest.
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Huizinga úgy fogalmaz, hogy korunk a végzetes elko-
molyodás felé tart, mert a játékelem visszaszorulóban
van. Félreérthetõ ez az elkomolyodás szó. Mert a játék
igenis nagyon komoly (Huizinga szerint is). A játéknak
nem a komoly az ellentéte, hanem a valódi11, és/vagy az
unalom12. 

Mégis érdemes odafigyelnünk Huizinga figyelmezte-
tésére, mert õ itt az elkomolyodást úgy érti, hogy megszû-
nik a játékosság. Ha az ember elveszti játékosságát, ak-
kor nélkülözhetetlen értékek vesznek el. Ilyen értékek a
természetesség, elfogulatlanság, feloldódás, bizalom,
hit13 (Benedek, 1992, 39.p.), amik mind-mind benne rej-
lenek a játékban. Továbbá a játék által generált emberi
kultúránk is eltûnne, vagy legalábbis megrekedne. Ezért
mindig meg kell õriznünk játékosságunkat. Mondhatjuk
úgy is, hogy emberi kötelességünk játszani.

Természetesen nem folyton kell játszanunk. A kis-
gyermeknél még a munka = játék, és neki az a munkája,
hogy játsszon. Aztán a játék és munka kapcsolata szép
lassan átalakul. Felnõttként nem lehet csak játszani, de
nem lehet csak dolgozni sem. A kettõ közti (személyes)
egyensúly megtalálása létfontosságú.

„Csak a játszó ember egész ember.”14

Érdemes idõnként a gyerekeket megkérdezni, hogy õk
mit gondolnak a játékról, hogyan „definiálnák”? Tõlük is
sokféle választ kapunk majd.

Egyszer azt a feladatot adtam, hogy rajzoljanak a já-
tékról valamit, ami az eszükbe jut. A következõ képet
egy 2. osztályos kislány készítette:15

Rajzát elkezdte kiszínezni, de gyorsan elkértem tõle,
hogy lefénymásoljam, mert színesen nehezen tudtam
volna használni.16 Megkérdeztem tõle, melyik játék mi.
(Alább a szó szerinti megnevezések). Nagyon érdekes
képet mutat a játékfogalmáról. Külön megjegyezném,
hogy mennyi taneszköz található közte, ráadásul eléggé
az elején! Számára a tanulás játék is tud lenni! A mû ké-
szülésének folyamatáról is kérdeztem, amirõl így nyilat-
kozott: Elõször az üres helyeket rajzolta meg, és utána
töltötte fel játékokkal. A vége felé azért már gondolkod-
nia kellett, hogy mit is rajzoljon.

És akkor a játékok egymás után:

1. labda 2. kisvonat 3. Rubik-kocka

4. színes rúd 5. bowling 6. kirakó
(taneszköz = t.e.)

7. korong 8. csúszda 9. baba
(piros-kék, t.e.)

10. logikai lapok 11. mackó 12. kishajó
(t.e.)

13. Lego 14. számoló (t.e.) 15. vízi játék

16. ruhatervezõ 17. játék ló, 18. zoo balls
Schleich állatok

19. gombfoci 20. pálcika (t.e.) 21. sakk

22. kisautó 23. mágneses kirakó 24. dominó

25. báb 26. kártya 27. üveggolyó

-----

Számomra továbbra is egy tökéletes meghatározása a
játéknak, hogy olyan, mint a kaleidoszkóp.17

Tanító18

Tanítóként végezhetjük a munkánkat úgy, hogy az
csak munka? Úgy, hogy nem találjuk meg benne azt, ami
számunkra élvezhetõvé, játékossá teszi?

Mindig csak a háttérben húzódott meg a cikkek leg-
fontosabb, központi gondolata: a pedagógusnak a szere-
pe, feladatai és jelenléte a játszóközösségben. 

Pedagógusként nagyon fontos elgondolkodnunk
azon, hogy milyen mintát adunk a gyerekeknek. Min-
den írott és kimondott szónál, minden elméleti isme-
retnél többet ér a példánk. Ahogy gondolkodunk a vi-
lágról, ahogy élünk benne, azt tanulja meg a gyerek is.
Az együtt játszás lehetõséget ad arra, hogy a gyerekek

11 Freud, S. (1908): Creative writers and day-dreaming. Standard
Edition 9. 
12 Grastyán Endre (1984): A jövõ drogja. Beszélgetések a játékról. Élet
és Irodalom, 28. 46. 7.
13 Benedek László (1992): Játék és pszichoterápia. Magyar Pszichiátriai
Társaság, Budapest. 39.p.
14 Schéner Mihály (1992): Szent Mihály napi játékok c. film, Kecske-
méti Animációs Filmvállalat, Kecskemét. http://www.youtube.com/
watch?v=IYxQJtrCzcA&noredirect=1
15 Ha nektek pedig a képrõl véletlenül egy mandala, vagy akár egy ka-
leidoszkóp jut eszetekbe, akkor végtelenül boldog leszek!  

16 Aztán visszakapta és kiszínezte.
17 Errõl bõvebben a szeptemberi számban, vagy a honlapon lehet ol-
vasni, illetve szabadasszociációval mindenki játszhat a hasonlattal.
18 Itt most igazából minden pedagógusra gondolok, de az áthallások
miatt a tanítót emelem ki.
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egy önfeledtebb énünket ismerjék meg. Kell ehhez egy kis
bátorság, de hibázni nem tudunk, a gyerekeknek mindent
megér, hogy a felnõtt belép19 a világukba, oda, ahol otthon
érzik magukat. Cserébe õk is biztosan szívesebben lépnek
majd be a „tudomány” világába, ahol pedig a felnõtt érzi jól
magát.

Végszó
Szeptemberben egy játékra hívtalak meg téged (az olva-

sót) és magamat is. Ez a játék számomra sokszor kifejezetten
munka volt, terhes és nemkívánatos. Máskor azonban re-
mekül szórakoztam, élveztem ezt a munkát, és játékká vált a
sok rejtett utalás és jelentésréteg miatt, amiket igyekeztem
belecsempészni. De mindenképp az tette fontossá, emléke-
zetessé, hogy élményeimet, gondolataimat megoszthattam
veled.

Sajnos ez egyoldalú párbeszédre sikeredett, a teljességhez
jó lenne tudni, hogy ez benned hogyan rezonált. Azt gondo-
lom, hogy tõled is sokszor munkát kívánt a cikkek olvasása,
honlappal együtt való értelmezése. De remélem, örömöt is
találtál benne, és nem bántad meg az olvasással töltött idõt.

Ha év közben nem volt elegendõ idõ (és tudom, hogy nem
volt), akkor nyáron (a szünetben??) lehet böngészgetni a
honlapot, kipróbálni a játékokat,20 hogy szeptemberben
újult erõvel meg lehessen osztani a tapasztalatokat gyere-
kekkel, kollégákkal.

Köszönöm az együttgondolkodást, és a nyárra igazán fel-
töltõ, jó pihenést kívánok!

www.kaleidoszkop84.webnode.hu

19 Nem leereszkedik!
20 Újraolvasni a cikkeket… 
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Az elmúlt napokban igazán érdekes találkozó részese lehet-
tem. Tanító- és óvóképzõs hallgatók egy szakmai napot ren-
deztek. Nem titkolt céljuk az volt, hogy a pedagógiát oktató
tanáruk segítségével olyan szakmai kérdésekre is választ kap-
janak, amely a tananyagból kimarad. Több csoportból jött
össze a hallgatóság. Mintegy félszáz leendõ kolléga kívánt
ezen a közel négyórás foglalkozáson részt venni. Az õket ta-
nító kollégám hívott meg, s így lehettem részese ennek az ér-
dekes – a hagyományoktól erõsen eltérõ – foglalkozásnak. Ez
a program az indulásától élményszerû volt; a fiatalok azon-
nal kérdések sokaságát tették fel, a kínos csend elmaradt, te-
hát azonnal mertek és tudtak kérdezni. Jól mutatta a tanár úr
és a tanítványai között kialakult õszinte, nyílt légkört. A kér-
dések sorában voltak etikai jellegû problémák, dilemmák, tör-
téneti jellegûek (egykor és most), de a törvényi szabályozást
érintõk, sõt gyakorlati jellegûek is. A foglalkozás vezetésére
felkért tanár nemcsak megválaszolta a kérdéseket, hanem a
közös gondolkodás folyamatát is beindította. Saját hitvallását
közvetítette, de teret biztosított a hallgatóság önálló véle-
ményformálására is.

Úgy vélem, néhány friss tapasztalatomat érdemes megosz-
tanom. 

A hallgatóság, mondjuk inkább úgy, a pedagógusjelöltek
érdeklõdõk voltak, az egész délutánt áthatotta a szakma irán-
ti elkötelezõdésük. Ne feledjük, elsõ- és másodéves hallgatók-
ról van szó! Többségüket valóban a gyermekszeretet vagy ko-
rábbi pozitív tanítói, tanári minta hozta a pálya közelébe. Eb-
ben a pillanatban nagyon sokan úgy képzelik, hogy jó hivatást
választottak. Él bennük a hit, hogy nemcsak tanítani fogják
leendõ növendékeiket, hanem sok-sok idejük lesz a nevelés
kérdésével foglalkozni, személyes példamutatásukkal a gyer-
mekekre egy életre szóló hatást gyakorolhatnak. Tapasztala-
taik azt igazolják, hogy a mély barátságok éppen az ifjúkor-
ban születnek, ebben pedig elengedhetetlen szerep jut a fel-
nõttnek, aki segíthet a kapcsolatok elmélyítésében. Hallgató-
ként sokan azt tapasztalják, hogy a tanulók és a pedagógusok
közötti távolság nõtt. Ennek okait az oktatási rendszer állan-
dó átalakulásában vélik felfedezni. Az egyik ifjú így nyilatko-
zott: „Mintha a folyamatos változás, változtatás elvette vol-
na a tanítók rugalmasságát. Megfelelni akar, s nem bízik a
kezdeményezõképességében!” – kritikus, de jogos észrevétel. 

Érdekesnek ítéltem meg azt is, hogy a hallgatók egy része
komoly kritikát fogalmazott meg a pályára való felkészítéssel

kapcsolatosan. Lépéshátrányról szóltak. Példaként említet-
ték az integrációs oktatással kapcsolatban felmerülõ gondot.
Alig hallanak valamit is arról, mit kell tenni azokkal a tanu-
lókkal, akik többségi iskola tanulói, de különféle fejlesztése-
ket, azaz többletfigyelmet igényelnek. Nem tudják, nem ta-
nulják meg a tanítói kompetenciahatárokat. Ennek következ-
tében még a nagy gyakorlattal rendelkezõ pedagóguskollégák
is sok-sok kudarcot élnek meg, melyeket átadnak a pályakez-
dõ kollégáiknak. Ez pillanatnyilag szorongással tölti el õket.
Hasonló súllyal nehezedik az ifjakra a törvényi szabályozás
ismeretének hiánya. Ahogy vágynak a felelõsségteljes peda-
gógusmunkára, úgy félnek, pontosabban rettegnek éppen a
törvényi szabályozás ismereteinek hiányaiból adódó esetleges
hibáktól. 

A résztvevõk kifejezetten szabatosan fogalmazták meg
kérdéseiket, mondták el õszinte véleményüket. Ezért is le-
põdtem meg, amikor arról szóltak, hogy az eredményes, a
hatékony kommunikációjukban hiányokat vélnek felfedez-
ni, s bizony erre is nevelni kellene õket. Lehetnek jó, korsze-
rû javaslataik, ötleteik, de ezek átadásában csak a korosz-
tályuk körében biztosak. Félelmet, szorongást élnek meg
akkor, ha tapasztalt kollégával beszélnek. Ebben része van
a feltétlen tekintélytiszteletnek, fennáll(hat) a korosztályi
különbségek kezelésének elégtelensége. „S mi lesz akkor, ha
az én tanácsomat kéri egy húsz évvel idõsebb anyuka?” –
hangzott el e kérdés. Valóban érdemes a kérdéssel foglal-
kozni. 

Igen érdekes, tanulságos volt ez a délután. Bizakodva jöt-
tem el. Azt láttam ugyanis, hogy a tanító- és óvójelöltek jelen-
tõs része érett, felelõsségteljesen gondolkodó ember. Közös ér-
deke mindenkinek, s ez össztársadalmi felelõsség, hogy a pá-
lyán tartsuk õket. 

Ki a „menõ” az osztályban?
Zoli most tölti be a 10. évét, jelenleg negyedik osztá-

lyos egy budai iskolában.
Kellemes közösségbe jár, a tanítónõ gondos, figyel-

mes. Tanítványairól mindent tud, igazán jól halad velük
a napi munka során. A tanító nem is egy alkalommal az
alábbiakat mondta a tanári szobában: „A családok igénye-
sek, így a gyerekek motiváltak. Mindennap örömmel jövök és

Csillag Ferenc Párhuzamos történetek
Értékek
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megyek közöttük.” Ha ezt érzi a pedagógus, akkor az való-
ban nagy öröm, elégedettségre adhat okot.

Az évek során az osztály igazi közösséggé alakult. Ter-
mészetesen ehhez az is hozzájárult, hogy a szülõk is bará-
ti kapcsolatot ápolnak. Hétrõl hétre összejönnek a gye-
rekek és így a családok is, bejáratosak egymáshoz. Zömé-
ben értelmiségi családokról van szó. Az anyagi helyzet
családonként változó. Nem mindegy, hogy fejlesztõmér-
nök az édesapa, vagy földrajz szakos középiskolai tanár,
vezetõ, elemzõ közgazdász, vagy vállalati jogász az édes-
anya, esetleg óvónõ a kerületi óvodában. Hogy ki, mivel
rendelkezik, az a gyerekek körében egyre meghatáro-
zóbb. Az elsõ osztályban még csak a tolltartó, illetve a
táska minõsége számított, az évek múlásával az egyének
megítélését egyéb használati tárgyak minõsége határozta
meg. Mondhatni, a baráti kör közepén ma az áll, akinek
a legkorszerûbb, mindent tudó okostelefonja van, s aki
csupán egy hagyományos, egyszerû nyomógombos ké-
szülékkel rendelkezik, az bizony lesajnált a csoportjában.

Ahogyan azt említettem, Zoli a napokban tölti be a
10. évét, ez nagy öröm a gyereknek, a családnak is egy-
aránt. A születésnapi ajándékot a szülõk minden évben
nagy gonddal választották ki. Figyelembe vették azt,
hogy mit szeretne a gyerek, de azzal is törõdtek, hogy le-
hetõség szerint ne csak egy-két napig tartson a fiú öröme,
hanem hosszabb távon is. S miután ilyen szép, kerek év-
forduló volt a láthatáron, ezért úgy döntöttek a szülõk,
hogy ajándékként mobiltelefont vásárolnak a nevezetes
napra. Zoli elég nagy ahhoz, hogy maga is telefontulajdo-
nos legyen. Az édesapa be is szerezte a telefont. Az üzlet-
ben rengeteg fajtából lehetett választani, neki azonban
határozott elképzelése volt, amely az alábbiakban foglal-
ható össze; legyen egyszerûen használható, néhány funk-
ciót tudjon, s ha netán elveszne, mert ez egy kiskamasz
esetében elõfordulhat, akkor ne legyen óriási a veszte-
ség. Minden eladói fortélyt elutasítva nem okostelefont,
hanem mobilt vásárolt. 

Elérkezett a születésnap, Zoli sietett haza az iskolából,
s megbeszélés szerint 5 órakor be is lépett a lakásba. A
család hármasban ünnepelt, ez most valóban bensõséges
családi ünnep volt. (Zoli jól tudta, hogy osztálytárs bará-
tai a hétvégén köszöntik.) 

A megérkezést követõen a nagyszobában várta egy
csomag Zolit. Az édesapa hellyel kínálta az ünnepel-
tet. 

– Nagyfiam – kezdte az apa, – kerek évfordulóhoz érkez-
tünk, s ez mindannyiunknak nagy-nagy öröm. Kívá-
nom, hogy mindig érezd jól magad, és felnõttként is
olyan kellemes legyél, mint az elmúlt esztendõkben. No,
emelem poharam az ünnepeltre!

A már kitöltött kölyökpezsgõvel koccintottak. Az
édesanya összecsókolta a fiát, az apa komolyan és felnõt-
tesen kezet rázott a gyerekkel, majd folytatta:

– Most látszólag kis ajándékot kapsz, de ez csak a mére-
tét illeti. Bontsd ki azt a csomagot, amit ideraktunk! A
benne lévõ eszközt pedig használd ügyesen és öröm-
mel!

Zoli már nagyon várta ezt a pillanatot. Nagy izgalom-
mal nyitotta fel a dobozt. Egy-két perc és már a kezében
volt a mobiltelefon. Megszemlélte, de a várt örömöt a
szülõk nem tapasztalták. A feszültséget enyhítendõ az
édesapa így szólt: 

– A beállítást mindjárt megmutatom, s a legfontosabbak-
ra meg is tanítalak. 

– Köszönöm, nem szükséges, ismerem ezt a márkát.
Hosszabb szünet következett, majd Zoli így folytat-
ta – Mást vártam. Ez már kiment a divatból, ilyen már
csak a szegényebbeknek és az öregeknek van.
Okostelefon-nak jobban örültem volna. Azzal sokkal
több dolgot lehet csinálni. 

– Kisfiam, kicsit lassabban. Egyelõre ez a mobiltelefon is
elegendõ. Bármikor telefonálhatsz, üzenetet küldhetsz
és ha kell, matekórán is használhatod, hiszen számoló-
gép is van benne. 

– De apa, Leventének és Dávidnak, Lacinak és Vincé-
nek is okostelefonja van. No, azok mindegyike szu-
per. Óránként kapnak híreket, hogy milyen Legókat
dobtak a piacra. Az enyém például ezt sem tudja.
Nem is tudom, hogy mit szólnak majd a fiúk, ha ezt
meglátják! 

– Zoli, ha úgy érzed, hogy neked ez nem kell, akkor rakd
félre! Nem kell magadnál tartanod! Sajnálom, ha nem
örülsz az ajándéknak. Mi ezt engedhetjük meg magunk-
nak, és ezt nagy szeretettel vettük neked. Ám nem ha-
ragszunk, ha nem használod. 

Az apa mindvégig megõrizte a nyugalmát, nem emel-
te meg a hangját. Már csak a tortafogyasztás volt hátra,
ez az aktus sem tartozott az ünnepi pillanatok közé. Min-
denki elvonult. Zoli átcsomagolta a táskáját, majd szo-
katlanul korán lefeküdt. A felnõttek még beszélgettek a
délután történtekrõl. 

– Akkor sem hagyom, hogy a mi családunk életét Vargáék
vagy Pálosiék határozzák meg! A fiam sem követelõz-
het a barátokra hivatkozva! – mondta határozottan az
apa. 

Zoli másnap bevitte az új telefonját az iskolába. A szü-
netben meg is mutatta Dávidnak, aki kezébe vette, nyo-
mogatta, majd elkiáltotta magát:

– Nézzétek, de aranyos kis mobilocskája van Zolinak!
Ilyet már a nagymamám sem használ. Egy múzeumi
darab. 

– Add vissza! – kiabálta dühösen Zoli. 
– Elég gagyi egy darab! – mondta fitymálva Vince. –

Nézd, az enyém mennyivel nagyobb és többet is tud.
Nálunk mindenki ilyet használ.

Zoli visszakapta a telefont, majd becsúsztatta a táská-
jába. Az iskolában többé már elõ sem vette. Azt azonban
jól hallotta, hogy barátai többször is „megbeszélik” az õ
telefonját. Levente megjegyzését jól hallotta és megje-
gyezte: 

– Ne cikizzétek! Nekik csak ilyenre telik! Õk szegények!
– s ebben a megjegyzésben mély lesajnálás volt. 

Este otthon a következõket mondta: 
– Apa, mondtam, hogy ez a mobiltelefon nem fog tetszeni

a barátaimnak. Mindenki ezen csúfolódott vagy neve-
tett. 

– Zoli, azt értsd meg, hogy te sem több, sem kevesebb nem
vagy attól, hogy milyen telefonod van. Nem a tárgyak
teszik naggyá az embert, hanem a teljesítménye, az igye-
kezete. Ennek próbálj megfelelni!

Itt egyszer és mindenkorra lezáródott a telefonügy. 
Az érdekes volt, hogy a szombati vendégek közül ket-

ten, Vince és Dávid nem mentek fel Zoliékhoz. Vince
anyukája kimentette a fiát, Dávidról hír sem érkezett. A
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többi barát, így Levente is köszöntötte a születésnapost.
Laci igazi barátként viselkedett. Akik ott voltak, jól
érezték magukat. E naptól kezdve mintha átrendezõ-
dött volna Zoli baráti köre. Van, aki eltávolodott tõle, s
van, akivel nagyobb, mélyebb a barátsága. E körbe tar-
tozik Laci is. 

Sajátos nevelési módszerek 
„A következõ évszázad a gyermek évszázada lesz” – jö-

vendölte Ellen Key svéd tanító, majd tudós 1900-ban
írott máig ható reformpedagógiai munkájában. 

Közel 120 év telt el kijelentése óta, hogy mennyire
valósult meg a XX. században, illetve a XXI. század-
ban az említett gyermekcentrikusság? Valószínûleg
pro és kontra sok-sok nézetet, gyakorlatot sorolhat-
nánk fel. 

Hiszem, hogy sok olyan pedagógus van, aki csodákra
képes. Magam is ismertem olyan kollégát, aki a legzabo-
látlanabb gyereket is képes volt tartósan lekötni. A tit-
kot soha nem árulta el, de többen is tudni véltük az õ sa-
játos módszerét. Nem tett mást, mint folyamatos feladat-
sorral látta el tanítványát. Nevezett diák nem unatko-
zott az óráján, tehát ideje sem volt a rosszalkodásra. S ha
mozgékony, nyugtalan, hangoskodó tanítványa a felada-
tokra koncentrálva tevékenykedett, akkor a környezete
is átvette ezt a magatartást. Nem volt könnyû ez a taná-
ri munka, de az eredmény nem maradt el. Gyerek és ta-
nára egymásra találtak.

De vezetõi munkám során megismertem olyan kollé-
gát is, aki sajátos módon próbálta a tanári munkáját el-
látni. Alkut kötött a gyerekekkel, amennyiben „tisztes-
ségesen viselkednek” (sajátos módon definiálta e fogal-
mat; csendben vannak), akkor kevesebb lesz a házi fel-
adat. Matematikát tanított. Volt osztály, ahol csak két-
három feladatot kellett a következõ órára elkészíteni, de
volt olyan is, ahol a házi feladat mennyisége az egekbe
szökött. Az, hogy a gyermekek nyugtalanságának mi volt
az oka, azt a kolléga nem vizsgálta. (Nem várt visszajel-
zést arról, hogy a gyerekek értik-e a magyarázatát.) Min-
denesetre félév sem kellett ahhoz, hogy feladja a küzdel-
met és elhagyja a pályát. 

Miért is jutott mindez eszembe? Ismét megjelent a
„kollektív büntetés”, mint fegyelmezõ eljárás. De most
nézzünk meg egy közelmúltban lejátszódó esetet!

Rajzóra van az egyik osztályban. Az órát szaktanár
tartja. Komolyan veszi a tantárgyát. „Nekem csak olyan
munkák szülessenek, amelyek kiállíthatók, szépek, értéke-
sek!” – no, ezt a mondatot a gyerekek pontosan tudták,
megtanulták. Kevesebbet hallottak viszont arról, hogy
mindezt milyen módon lehet vagy ajánlott megoldani. A
gyerekek elõkészültek az órára, a szaktanár megérkezett.
Megállt a tanári asztalnál, s a következõket mondta: „Ma
szabadon választott témát adok. Itt a tavasz, ebbõl az alka-
lomból napfényes, természeti képet kell készíteni. Minden
használható, azaz színes ceruzák, filcek. Kapcsoljátok be a
fantáziátokat! Hangtalanul tessék dolgozni! S hogy a munka

jobban menjen, bekapcsolom a CD-t. Vivaldi Tavasz tétele
megy munka közben. Ti is dolgoztok, én is. Nekem csak olyan
munkák szülessenek, …” Többen halkan befejezték a
mondatot. 

És elkezdõdött a munka. Volt, aki azonnal nekilá-
tott a feladatnak, többen gondolkodtak, elképzelték,
mi is kerül a papírra. A tanár leült az asztalhoz, egy
hatalmas dossziét vett elõ, s a más osztályokban ösz-
szegyûjtött rajzokat rendszerezte. Fel sem nézett a
munkájából. Láthatóan fontosabb volt számára a ké-
pek megszemlélése, minõsítése, mint a jelenlévõ ta-
nulók segítése. A zene ment, a gyerekek viszonylag
csöndben szöszmötöltek. Hogy milyen alkotások szü-
lettek? Nos ez tulajdonképpen senkit sem foglalkoz-
tatott, különösen nem a pedagógust. Vivaldi mûve
nem hosszú, a Tavasz hegedûverseny 10-12 perc.
Amikor a mû befejezõdött, a tanár újraindította a
CD-t. Ha jól számoljuk, ezzel a módszerrel közel négy-
szer lehet egy tanórán meghallgatni a mûvet. Nos,
három alkalom bizonnyal elegendõ volt néhány tanu-
lónak Vivaldiból, amikor is a tétel végén egy hatal-
mas füttyszó adott nyomatékot a befejezésnek. Talán
azt jelezte a füttyöt adó diák, hogy „ezt többet már nem
akarom hallani!!”

A tanár összerezzent, felpattant, magából kikelve kia-
bált: „Ki volt? Ki merte ezt tenni?” 

Az osztály némává vált. Mindenki a rajzára tekin-
tett, többen színeztek, a kiadott munkát folytatták. A
tanár feje vörös volt, s újra támadásba lendült: „Ki volt?
Ki fütyült?” – Mondanom sem kell, hogy semmiféle re-
akció nem érkezett. Az ügy kínossá vált. A tanárban
tudatosult, hogy csatát vesztett. Utolsó rohamra in-
dult. „Ha nem áll föl az, aki az órát megzavarta, akkor az
egész osztály büntetésben részesül! Majd én megmutatom,
hogy nekem van igazam! Nincs helye a betyárbecsület-
nek!” – A fenyegetés semmit sem használt. A diákok
dolgoztak, szemük sarkából figyelték a tanárt, aki nem
csillapodott. Összekapkodta az asztalán heverõ rajzo-
kat, bedobálta a dossziéba és az óra 40. percében el-
hagyta a termet. 

A következmény nem maradt el. 11 órakor az E-nap-
lón keresztül minden szülõ tájékoztatást kapott a rajz-
órán történtekrõl. „Szaktanári figyelmeztetést kap a rajz-
órán tanúsított magatartásáért.” 

Íme, visszatért a kollektív büntetés, mint nevelési
módszer. 

Mirõl árulkodik ez az eljárás? 
1. A tanár képtelen a konfliktuskezelésre, gyenge, va-

lami külsõ erõben látja a problémamegoldás lehetõségét. 
2. Az is büntetést kap, aki vétlen. 
3. Óhatatlanul is szövetségre lépnek a gyerekek épp a

féktelen tanári indulat láttán. 

Az ismertetett eset azt mutatja, hogy idõrõl idõre visz-
szatérnek a nevelésben olyan módszerek, eljárások, ame-
lyek tulajdonképpen értelmetlenek, elavultak, és ki me-
rem mondani, gátolják az egészséges személyiségfejlõ-
dést, így károsak, sõt, veszélyesek. 

E fejezet bevezetõjében Ellen Key gondolatát idéztem.
Fájdalommal kell leszögeznem, egy-egy esetben még a
XX. századtól is messze vagyunk.
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SZERINTEM

A pedagógus Tolsztoj1

„Véget kell vetni a poroszos oktatásnak: tananyag, tanulás, lecke, szá-
monkérés, dolgozat, felelés, fegyelem – ugyan kérem, ebbõl így nem lesz
soha szép új világ!
A szép új világ eljöveteléhez alternatív iskolára van szükség. Olyanra,
ahol nincs tanulás, számonkérés, dolgozat és felelés és persze leginkább

fegyelem nincsen, az alternatív iskolában már hatévesen megtanulhatja minden nebuló, hogy
nincsenek kötelességek, csak jogok vannak, meg szabadság van, óh, az a nagy, csodálatos sza-
badság…” (Forrás: Magyar Idõk2)

VS.
„Szeretnénk arra ösztönözni diákjainkat, hogy saját indíttatásból és önállóan tanuljanak, de
tudják, mikor kell segítséget kérniük. Az a feladatunk, hogy felkeltsük és fenntartsuk a kíváncsi-
ságukat, megszerettessük velük a kihívásokat, valamint fejlesszük szociális érzékenységüket és
érzelmi intelligenciájukat. Nem akarjuk, hogy mindent megjegyezzenek, amirõl szó esik. Azt sze-
retnénk, hogy értsék az összefüggéseket, és – az iskola falain kívül is – alkalmazni tudják a ta-
nultakat. Ez felkészíti õket arra, hogy a komplex kihívásokra mindenkor megfelelõen reagálja-
nak.” (Forrás: Budapestschool3)

A tanítás 160 esztendõvel ezelõtt, 1859 õszén kezdõdött el a Jasznaja Poljana-i iskolában.
Tolsztoj pedagógiai elképzeléseirõl olvasgatva felvetõdhet a kérdés: vajon hogyan lehetsé-
ges, hogy a nevelés és szabadság összefüggéseirõl való gondolkodás értelmes párbeszéd
helyett még a 21. században is indulatos hitvitákba torkollhat? (A szerk.)

„Iskolája, amelyben eleinte semmi sem volt megkötve, a
tanulók közremûködésével bizonyos formát mégis felvett.
Három osztály volt, összesen kb. negyven, héttõl tizenhárom
éves növendékkel, négy tanítóval és egy bejáró hitoktatóval.
A gyermekek kívánságai szerint folyt a tanítás némi ebédszü-
nettel, egész nap. Iskolapadok nem voltak, mindenki oda tele-
pedett, ahol helyet talált. Csak az iskolában dolgoztak, ott-
honra nem kaptak feladatot. Ha a tanító magyarázata tet-
szett, akár három órát is foglalkoztak a tárggyal. Joguk volt
viszont elmaradni arról az óráról, amelyik nem tetszett nekik.
Elvileg akkor jöttek és mentek el az iskolából, amikor akar-
tak. Büntetés semmiféle formában nem volt. Mégis minden
magától rendbejött, kialakult az órarend, amelyhez minden-
ki alkalmazkodott. Érdeklõdéssel merültek el az egyes tár-
gyakban, rendetlenkedés nem fordult elõ. Állandó tárgyak

voltak: írás-olvasás, számolás, hittan. Voltak beszélgetések a
történelem, földrajz, természetrajz körébõl, volt rajz és ének.
A természettudományos oktatás érdekében Tolsztoj az isko-
lát jól fel is szerelte: fizikai szemléltetõeszközöket, a kísérle-
tekhez szükséges kellékeket, ásványokat, herbáriumot, ro-
vartani gyûjteményt szerzett be és gyûjtetett. Sokszor a kert-
ben, erdei kirándulás közben, a tó partján folyt a tanítás. A
módszert elõre nem állapították meg. Mivel a gyermekek ter-
mészetes érdeklõdésének teljes szabadsága uralkodott, a
tanítónak tárgyához saját tapasztalata, kísérletezése útján
kellett megtalálnia a helyes, figyelmet lekötõ, eredményes el-
járást. Ha nem sikerült, a gyermekek elmaradoztak órájáról.

Tolsztoj leírása szerint az iskola reggeli képe a következõ.
A gyermekek a tanító belépésekor nagy zsivaj közt „Kicsi a
rakás”-t játszanak. Ebbe a tanító nem is szól bele, ellenben
megkezdi az elõzõ nap olvasott könyvek szétosztását azok-
nak, akik utánamennek a könyves szekrényhez. A „rakás”
lassan leolvad, most már a könyvekért tülekednek, majd min-
denki helyet keres, elmerül az olvasásban, és helyreáll a csend.
Akit még a harc hevít, arra az olvasók rászólnak. Olvasás
közben teljes a nyugalom, egymást soha nem zavarják. „Ez a
rendetlenség vagy szabad rend csak azért ijesztõ nekünk, mert
egészen máshoz szoktunk.” Az a rend, amelyet a gyermekek
teremtenek, „sokkal jobb és szilárdabb annál, amelyet mi ki-
gondolunk”.

1 Szabó Miklós: A pedagógus Tolsztoj, Tankönyvkiadó 1987. A tel-
jes könyv elérhetõ honlapunk könyvtárának neveléstörténeti
gyûjteményében.

2 https://www.magyaridok.hu/velemeny/szabadsagok-alternativ-
iskolak-es-hasznos-idiotak-3459281/?utm_campaign=mandiner
_201901&utm_ medium= link&utm_source=mandiner

3 http://budapestschool.org/hu/rolunk/alapelveink-nezeteink
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Beszélgetünk-e a kollégáinkkal eleget és elhangzik-e,
hogy teljesen más a „gyermekanyag, mint régen”? Iga-
zunk van-e ebben? És ha igazunk van, valóban a gye-
rekek lettek mások, vagy csak a világ, amire nevelni
próbáljuk õket?

Nevelhetem-e ma ugyanarra a gyermeket, mint a
nagymamám idejében? Lehetséges-e, hogy az emberi
természet alapvetõen nem változik, csak ösztönösen
igyekszünk alkalmazkodni a „klímaváltozáshoz”.
Vagy tudatosan? Akkor most mi is ma egy tanító fel-
adata?

Az ókorban élt Seneca elméleti gondolatai mai napig alap-
tételeket szolgáltatnak a nevelõk számára. Jelenthetnek hasz-
nos fogódzókat, megerõsítést, hiszen minden területen szük-
ség van az újratudatosításra. Seneca gondolatai közé tûzdelt
gyakorlati tapasztalatokkal, közös gondolkodásra invitálom
az olvasót. Az ókori filozófus olyan következetesen fûzte fel
intelmeit, mintha egymástól elválaszthatatlan láncszemek
lennének.

7. „Ha õ kerekedett felül és valami dicséretre méltót
tett, hagyjuk, hogy kihúzza magát, de azt ne, hogy uj-
jongjon, az örvendezés ugyanis már diadalérzetet jelent,
s azt a felfuvalkodottság és a túlzott önértékelés követi.” 

Talán elsõre erõsnek tûnhet a fenti gondolat, mégis
azt hiszem, valamennyien egyetértünk abban, hogy leg-
szerencsésebb, ha a gyermek dicsérettel elnyert motivá-
ciója serénykedéseiben mutatkozik meg, és nem a di-
csekvésben. Hagyni kell, hogy örüljön, de nem abban
megerõsíteni, hogy õ a legjobb, hanem hogy ezúttal õ
nyújtotta a legjobb teljesítményt. A tehetség nem állan-
dó, szorgalmas fejlesztésre szorul. Nem lehet hosszasan
nyugodtan hátradõlni. Minden tárgy mellett van egy
olyan melléktárgy is, amelyben a gyermek kipihenheti
magát, fejleszteni tudja képességeit, személyiségét is,
amelyben újabb élvezeteket talál. Nincs kétségem afelõl,
hogy nagy feladatunk ezt elérni a tanulóinknál.

8. „Biztosítsunk valamennyi lazítást is neki, de azt ne
engedjük lustasággá, tétlenséggé fajulni.” 

Montessori tapasztalatára hivatkozva hiszem, hogy
munkaalkalmak nélkül a gyermekeink ellustulnak, sõt
elsatnyul a lelkük is. Motiváció csak cselekedetekbõl
nyerhetõ, és csak akkor, ha a siker várható. Máskülön-
ben mi értelme volna? Alapvetõ tény, hogy – ugyan
nem csak – a gyermeknek meg kell adni a fontosság ér-
zését. Persze a mindennapokban, nagy osztálylétszám
mellett senki nem állíthatja, hogy egyszerû dolga lenne

ezzel a pedagógusnak, amikor a rohanásban örülhet,
hogy rendben ott állnak a gyermekek mellette, mögöt-
te, elõtte.

Mindig úgy kell megadnunk a szabadságot, hogy al-
kalmat adjunk fejlõdésre, tevékenykedésre. Minden
dolog fontos egy másik dolog szempontjából. Minden-
kinek van mit fejlõdnie, emiatt motiválható. Senki
sem dõlhet hátra megelégedvén, hogy én most jól csi-
náltam valamit. Nagyon fontos felelõssége a tanító-
nak ennek a szemléletnek kialakítása a gyermekben,
arról meg nem is beszélve, hogy ezzel saját életét is
megkönnyíti.

9. „És tartsuk távol az élvezetektõl; semmi sem tesz
ugyanis haragra hajlamosabbá, mint a gyengekezû, en-
gedékeny nevelés.” 

Természetünknél fogva mindig többet és többet sze-
retnénk. Rendben van ez így, hiszen ez vihet elõrébb
minket. Mindig valami jobbra vagy újra vágyunk. Nin-
csenek ezzel másképpen gyermekeink sem. Azonban fel-
nõttként már tudhatjuk, hogy a vágyakozás veszélyes le-
het, mert a vágyak mögött gyakran csak egy álomvilág
húzódik meg, ami a valósággal ellentétes. Nagy szüksé-
gét érzem, hogy megtanítsuk tanítványainknak azt a ké-
pességet, hogy egészséges felnõttként majd felismerjék és
megtanulják meghatározni, mi az, amire a céljuk elérésé-
hez valóban szükségük van, és mi az, amire nincs. Úgy
gondolom, módszeres ráhatással és belátással pozitív én-
kép alakítható ki ennek segítségével.

10. „Minél inkább kedvezünk, minél többet engedünk,
annál romlottabbak lesznek. Az egészséges, biztonságot
nyújtó határra minden gyermeknek szüksége van.”

Az agresszió egyik melegágya a bizonytalan lélek. Elég
csak a történelem sorából venni néhány vezetõt. A gyer-
mekek természetüknél fogva kíváncsiak. Biztosítani
szükséges õket arról, hogy ennek a kíváncsiságuknak tér
jut, de meg kell tanítani õket, hogy mit és hogyan kell
kérdezni. A gyermeknek a jó példából kell tanulnia, a
nap nagy részében pedig mi vagyunk és azok a gyerekek,
akik között vagyunk. 

11. „Nem lesz ellenálló a kellemetlenségekkel szem-
ben az, akitõl soha semmit nem tagadtak meg.”

Legyen felelõssége, legyen saját feladata. Ha esetleg
egyedül voltunk azzal a gondolattal, hogy a gyermek fej-
lõdésének sok esetben nem a gyermek képessége a gátja,
hanem a szülõ ajnározása; feladatunknak érzem, hogy
erre felhívjuk figyelmét. Szükséges hangsúlyoznunk,

Mayer Virág Meg(ér)int a múlt
II. rész
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hogy minden gyermekben ott van a cselekvési vágy, ke-
ressük meg együtt.

Azt mondják, hogy az okos más kárán tanul, de a gyer-
mekek esetében természetes a tudatlanság. Engedni kell
õket találkozni a valósággal, hogy csiszolódjon a világ-
hoz. Nehogy az idõben elõrelépvén, ahogy lefejtõdik a
burok, megsértse a nem edzett finom húst. A gyermek
tapasztalatok révén tanul. A kudarcot könnyebben átlé-
pi fiatalabban, fõként, ha könnyebben be is fogadja a ja-
vítási lehetõséget.

12. A harag indítéka pedig az a vélekedés, hogy meg-
sértettek bennünket.

Mily dühvel érkezhet egy otthoni környezetben nem
megfelelõen szocializálódott gyermek, ha nincs olyan
normája, amihez tudná magát tartani? Érzékenyebb le-
het, ha nem kap dicséretet, nincs tisztában képességei-
vel. Hogyan is lehetne, ha sok mindenben nem próbálja
ki magát, ha hiányt szenved ingerekben és nincs vissza-
csatolás?

Ezeket természetesen minden tanító tudja, azonban
valós feladatunknak gondolom, hogy tudásunkat át-
adjuk a szülõknek is. Egyre nagyobb szükségét érzem
annak, hogy a szülõknek következetesen átadjuk a leg-

kisebb nevelõi morzsákat. Az ingerek nélküli gyermek
honnan is tudhatná, mi a jó, mi a pozitív, akiben ott-
hon nincsen senkinek hite, miért gondolná, hogy jó
szándékkal közelednek felé, ha már sértett mélyen a
lelkében? 

Számomra ennek kiküszöbölésére célravezetõ, hogy
egészen kis elsõs koruktól együtt munkálkodnak a gyere-
kek, hagyom õket tanácsot adni egymásnak. Ha meg-
szokják, hogyan kell pozitívan értékelni, vissza is fogják
kapni, megtapasztalják, hogy még a legügyesebb gyer-
meknek is szüksége van fejlõdésre.

Elképzelhetõ, hogy a fenti sorok némelyike nem egy
tanítónak kell szóljon, azonban azt tapasztalom, nem
csak a gyermekeket kell tanítanunk, sok esetben a szü-
lõknek is segítséget kell nyújtanunk, hiszen a lánc végén
velük együtt vagyunk a kapocs.

Úgy tûnik számomra, a pedagógiában sok minden vál-
tozik, de egy valami marad, ami meghatározó, néha egy
egész életre: a kapcsolat.

Nem a gyerekek változtak, hanem a világ változott,
nem a szülõk lettek rosszabbak, hanem az életstílus
változott, a pedagógusnak pedig most kell(ene) a leg-
jobban jelen lenni.

Érdeklõdéssel várjuk hozzászólásaikat, véleményüket még akkor is, ha nem feltétlenül ér-
tünk egyet. Mert minden ellenkezõ híreszteléssel szemben a valódi vita, egymás érveinek
megismerése és megértése nem akadálya, hanem feltétele a legjobb megoldások megtalálá-
sának. (A szerk.)

� � �
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Akárcsak a gyerekek felé, a pedagógus felé is nap mint
nap érkeznek különbözõ ingerek, melyek nem feltétle-
nül verbális formátumban jelennek meg, de mindeneset-
re azonnali visszajelzésként szolgálnak arról, hogy az a
komplex tevékenység, amit végez – ahogy dolgozik,
ahogy bánik a gyerekekkel, szülõkkel, munkatársakkal
és saját magával – milyen hatással van a tágabb értelem-
ben vett munkahelyi környezetére. Most azokat a piri-
nyó, de annál pozitívabb örömmorzsákat szeretném meg-
osztani veletek, amelyekkel ha ti is találkoztok, akkor
biztosak lehettek benne, hogy jó helyen vagytok.

A pedagógus részérõl:
• Örömmel tud arra a gyerekcsoportra gondolni, akik-

kel a következõ nap vagy aznap foglalkozni fog.
• Van kedve különlegesebb, több készülést igénylõ

feladatötletekkel megörvendeztetni a gyerkõcöket.
• Hétfõtõl péntekig mindennap meg tudja találni azt,

ami mosolyt csal az arcára.
• Folyamatosan azon gondolkodik, hogyan lehetne

szebb, csinosabb, kényelmesebb a tanterem.
• Nincs komoly konfliktusa a tanári kar egyik tagjával

sem.
• Kompromisszumkész, de határozottan tudja képvi-

selni a véleményét, és elégedettséget érez.
• Az egyéni fejlõdése mellett fontos feladatnak tartja

az intézmény hírnevének öregbítését.
• Tisztában van azzal, hogy mivel tud kedveskedni

önmagának, a gyerekeknek és kollégáinak.

A kollégák részérõl:
• Örömmel köszönnek neki.
• Szívesen beszélgetnek vele.
• Érdeklõdõek.
• Meg-megállnak a teremdekorációt csodálni.
• Ötleteket, tanácsokat kérnek, és örömmel meg is

hallgatják.
• Testhezálló feladatötletekkel keresik meg.

• Elismeréssel nyilvánulnak meg a mások által sikere-
sen elvégzett feladatokról.

• Mindig van ötletük a fejlõdéshez, és nem félnek di-
csérni sem.

A gyerekek részérõl:
• Mindennap készítenek rajzot, festményt, origamit,

pár kis apró kézmûves alkotást, ami „csak úgy ajándék”.
• Szabadidejükben azt játszák, hogy most õk a tanító

nénik.
• Szabadidejükben néha a pedagógus tantárgyához

kapcsolódó plusz feladatokat kérnek.
• Szóhasználatuk elkezd hasonlítani a pedagógusé-

hoz.
• Sorakozónál, ebédelésnél, programra való sétánál a

pedagógus párja szeretne lenni mindenki.
• A sótartó játékban olyan feliratok kerülnek papírra,

mint „____ néni a kedvenc tanítóm”, „a matek a ked-
venc tantárgyam”.

• Szívesen mesélnek magukról, akár hosszú perceken
keresztül, mindennap.

• Megölelnek, hajat fonnak, megdicsérik a pedagógus
haját, ruháját, rajzát stb.

• Szívesen játszanak együtt a pedagógussal is.
• Örülnek, ha a helyettesítést a szeretett pedagógus

tartja.

A szülõk részérõl:
• Bármilyen gond, ok, probléma miatt meg mernek

keresni.
• Partnerként tekintenek a pedagógusra és ezáltal az

intézményre is.
• A pedagógus kérését rekord idõn belül teljesíti min-

den érintett szülõ (versenydíjbefizetés, papírvisszaküldés
stb.).

• Jókedvvel köszönnek az utcán, és szívesen beszél-
getnek.

• Eljönnek a fogadóórára és a nyílt napi órára, mert kí-
váncsiak a pedagógus munkájára.

A lista persze nem teljes. Számos kvalitást, szép gon-
dolatot lehetne még beilleszteni. Várom a ti ötleteiteket
is! Szerintetek mibõl érezheti egy pedagógus, hogy meg-
találta a helyét?

Tornai Boglárka

Pályakezdõk szemével

Honnan tudhatja a pedagógus,
hogy jó helyen van?*

* Megjelent a szerzõ blogján: https://mosolypolc.wordpress.com
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