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Az új tanév elé
Közösség vagy egyén? Fegyelem vagy szabadság, tanítás vagy motiváció, szabályozás vagy
autonómia? Harminc esztendõvel a rendszerváltás, tizenöttel az Európai Unióhoz való csat-
lakozásunk után ideje volna túllépni a hamis alternatívákon. Helyette megfontolásra ajánl-
juk Bábosik István 2004-ben megjelent Neveléselméletének néhány gondolatát. Az elõt-
tünk álló tanévre megfelelõ iránymutatást adhat mindannyiunknak, dolgozzunk akár állami,
egyházi vagy alapítványi fenntartású iskolában. (A szerk.)

! ! !
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Azt hiszem, a mi pályánkra különösen igaz, hogy az ör-
dög a részletekben rejlik. Ráadásul sajnos épp a legnehe-
zebben kitapintható, leírható részletekben. 

Évtizedekkel ezelõttrõl hurcolok magammal két olyan
meghatározó élményt, amelyek az idõk folyamán, a ta-
pasztalatok szûrõjén keresztül ezt szinte már meggyõzõ-
déssé formálták bennem. 

Az egyik legkidolgozottabb módszer gyakorlati beve-
zetésének hõskorában lenyûgözött az az alaposság, mely
mind az írásos dokumentumokat, mind a programba be-
kapcsolódó pedagógusok felkészítését jellemezte. Az em-
ber joggal érezhette úgy, hogy már-már szájbarágós rész-
letességgel megkapott minden szükséges instrukciót a jól
megtervezett pedagógiai út bejárásához, a kívánt peda-
gógiai cél eléréséhez. Aztán a hospitálások során gyakor-
ta ért mégis valami ahhoz hasonló meglepetés, mint az
ingatlanhirdetés alapján új lakást keresõt, aki megdöb-
benve tapasztalja, hogy ami a szeme elé tárul, az nagyon
más, mint amire a hirdetés alapján számított. Ilyenkor az
ember elsõ csalódásában azt hiszi, talán hamis informáci-
ókkal félrevezették, de a hirdetés szövegét újraolvasva
mégis kénytelen megállapítani, hogy a megadott para-
méterek bizony igazak. Csakhogy az õ képzeletében ezek
alapján valami olyasmi öltött testet, mely mégsem ha-
sonlít ahhoz, amit a két szemével lát. Épp így voltam én
is, amikor egy-egy kolléga bemutatóóráját látva hitetlen-
kedtem: hogyan lehetséges ilyen pontosan, szinte szó
szerint követett instrukciók alapján ennyire más világot
teremteni, aminek az én szememben semmi köze nem
volt/maradt a módszer lényegéhez?

Néhány évvel késõbb volt alkalmam közelrõl végigkö-
vetni egyik ígéretes, túlzás nélkül állíthatom, hogy leg-
többünknél sokkal felkészültebb, a tanulmányai alatt ki-
emelkedõ eredményeket elérõ ifjú kollégám pályakez-
dését, melynek végén legnagyobb megdöbbenésemre õ
maga fogalmazta meg, hogy muszáj pályát módosítania,
mert hiába minden elméleti tudása, úgy érzi, valami még-
is hiányzik, amit sehogyan sem képes elõhívni önmagá-
ból, s ami nélkül valahogy nem mûködik ez az egész…

Örvendetes, hogy telis-tele vagyunk óratervekkel,
tevékenységleírásokkal, s hogy az internet jóvoltából ma
már bárki könnyen és gyorsan hozzájuthat ezekhez pél-

dául a www.tanitonline.hu gazdag gyûjteményébõl. A Ta-
nító hasábjain a szokásos, tanórákra vonatkozó javasla-
tok mellett az elmúlt tanévben Móricz Márk Kaleidosz-
kóp címû sorozata bõséges munícióval szolgált immár a
szabadidõ tervezéséhez, irányításához is. 

Ahhoz azonban, hogy ezekbõl minél többet a siker re-
ményében próbálhassunk ki, elengedhetetlen feltétel a
megfelelõ körülmények megteremtése: olyan szokások,
csoportlégkör kialakulásának tudatos, közvetlen és köz-
vetett nevelõi hatásokkal való ösztönzése, melynek vég-
eredményeként látszólag ránk már nincs is szükség, mert
egy osztálynyi gyerek a tanterembe összezárva képes bé-
kében, nyugalomban, a másikat nem zavarva elfoglalni
magát akár a legkülönfélébb dolgokkal is. 

Címkézzük akár egész napos iskolának, akár napközi-
nek a kereteket, ahhoz talán nem férhet kétség, hogy en-
nek eléréséhez a legalkalmasabb terep a szabadidõ és az
önálló tanulás, amit a gyermekmegõrzés, illetve a házi
feladat ellenõrzésének rutinjával pedagógiai szempont-
ból évtizedek óta parlagon hagyni több mint vétek.

Módszertani receptek közreadásához tudásom, bátor-
ságom nem elegendõ. Amit vállalhatok, az pusztán a sa-
ját gyakorlatomban a legkülönbözõbb gyerekkörnyezet-
ben mûködõképesnek tûnõ tapasztalatok gondolattá for-
málása. A rendezõelv – mely reményeim szerint a köz-
helynek vagy épp lényegtelennek tûnõ részletkérdéseket
összetartja, talán némi súlyt is adva nekik – az a feltéte-
lezés, hogy a kutya valahol ezek körül lehet elásva. Leg-
alábbis az egyik biztosan. Fõként, ha egyébként remek
terveink megvalósítása túl gyakran nem sikerül úgy,
ahogy azt elképzeltük…

Olyasmikrõl lesz szó, melyek nagy részérõl ritkán vagy
szinte sosem beszélgetünk. Nem emlékszem, hogy tanul-
mányaim során bármikor is szóba került volna, hogy ho-
gyan teremtõdik a csend, nyugalom, elmélyült tevékeny-
kedésre alkalmas légkör egy osztályban, de tantestületi
értekezletek témájaként sem emlékszem ilyesmire.
Mintha ez magától értetõdõ volna, de legalábbis – vala-
miféle hallgatólagos megállapodás alapján – annak kel-
lene tekintenünk. Fõiskolás korunkban talán azzal nyug-
tattuk magunkat, hogy az ilyesmit bizonyára nem tanul-

Fejér Zsolt Azt hiszem – pedagógiai
közhelyekrõl, mellékesnek
tûnõ részletekrõl (1.)
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ja, hanem egy idõ után egyszer csak tudja majd az ember.
Így hát nem csoda, ha az évek múlásával a sikertelenség
következtében hol az önvád, máskor a gyerekekkel szem-
beni türelmetlenség fokozódik. Nem csoda az sem, ha
tantestületi szinten mindez újra és újra a házirenden való
rágódásba, vagy a magatartás és szorgalom értékelésére
hivatott különbözõ piros/fekete pont, csillag, matrica-
gyûjtõ akciók kidolgozásába torkollik. Emlékeim szerint
így volt ez harminc éve, s nincs nagyon másképp ma
sem…

Olyasmikrõl lesz szó, amiket tantervekbe szuszakolni
felesleges és hiábavaló fáradozás, ennek ellenére sok idõt,
figyelmet kívánnak, a mai gyerekek közt egyre többet.
Ráadásul gyakran elõre tervezhetetlenül, épp akkor és
annyit kell rájuk szánni, amikor és amennyit szükséges.
Ha kell, minden mást félretéve; engem ebben erõsítet-
tek meg a tapasztalataim. Akár fontosabbnak vélt isko-
lás dolgaink – pl. a „tananyag” és „tanítás” felsõbbrendû-
sége, a folytonos tanmenetelés – ürügyén, akár lustaság-
ból próbálkoztam olykor-olykor megspórolni a fárado-
zást, nekem ez minden esetben megbosszulta magát: vé-
gül mindig vagy sokszoros energiába került a következ-
mények felszámolása, vagy nem sikerült maradéktala-
nul.

Olyasmikrõl lesz szó, amik, mióta az eszemet tudom,
ha kimondatlanul is, a pedagógusok, a közvélemény és
sajnos a mindenkori döntéshozók szemében egyaránt
szakmánk perifériáját jelentik. Annak ellenére, hogy ma
már szerintem mindannyian tapasztaljuk, hogy megvaló-
sításuk cseppet sem egyszerû, napról napra nehezedõ fel-
advány. 

Épp ezért tud megrémiszteni egy olyan hír, amilyet
nemrég egy rangos szakmai konferencia elõadójától hall-
hattunk: a növekvõ pedagógushiány egyik lehetséges
megoldásaként szóba kerül, hogy pl. az óvodában való
délutáni „gyerekfelügyelethez” nem is kellene elõírni az
óvodapedagógusi képesítést. Talán ijedtemben fogal-
maztam ezt az írást; ha közmegelégedésre a napközis stá-
tuszt már úgyis megszüntettük – elvégre mi mindannyi-
an ennél magasabban kvalifikált tanítók vagyunk –, mi-
ért ne lehetne végre egyenesen kimondva, hivatalossá
téve is betanított munkaként kezelni az iskolai „gyer-
mekfelügyeletet”? 

A béke szigete, avagy „légy
tekintettel a többiekre!”

Tényleg ennyire fontos volna 
a rendezett környezet?

Kisiskolás korom osztálytermében mindig rend volt,
katonás: mindannyiunk padján – legyen akár bal, akár
jobb kezes – ugyanott, ugyanolyan sorrendben kellett
elõkészítenünk a szükséges tanszereket. Olyan lehetett
ez számunkra, mint késõbb a katonaságnál az alaki ki-
képzés és körletrend, melynek értelmét a többség sem
megfejteni, sem megkérdõjelezni nem akarta, mert ott,
akkor a világ rendjéhez tartozónak tûnt. 

Nem gondolom, hogy ez a fajta rend akár annak ide-
jén, akár manapság a pedagógiai hatékonyság jele lehet-
ne. De azt sem hiszem, hogy egy osztályban, ahol bokáig
járunk a szemétben, pedagógiai értékteremtõ tevékeny-
ség folytatható.

Szóval igen, ha kupleráj van, akkor mindenekelõtt
rendet kell rakni, nem katonásat, parancsszóra, hanem
értelmeset, közösen. Olyat, amiben már az elsõs gyerek is
megérti, hogy miért érdemes a nagyobb társasjátékos do-
bozt a kisebb alá tenni, s a játék végeztével mindig a kö-
zösen megszokott helyére visszarakni. Minden szankció-
nál nagyobb ereje van annak, amikor a társak kérik szá-
mon valakitõl, ha nem találnak a helyén valamit. Nincs
ebben semmi újdonság, ahogyan abban sem, hogy önma-
gában a környezet rendezettsége hatással van az ember-
re: takarítsd ki és tegyél egy tükröt a liftbe, s a többség in-
kább nézegeti magát benne, minthogy elkezdené a fala-
kat összefirkálgatni. Szóval igen, ha papírt vágtunk és
szemetes lett a terem, akkor eltakarítunk magunk után,
még mielõtt kimennénk az udvarra, mert egy tiszta te-
rembe visszaérkezve sokkal könnyebb lesz a ráhangoló-
dás akár a házi feladat elkészítésére is.

Az udvaron minél többet, 
de a teremben soha

Nagyszerû játéknak tartom a fogócskát: jólesõ elége-
dettséggel szemlélem, amikor felsõssé cseperedett volt
tanítványokat fogócskázni látok szünetekben, telefon-
nyomkodás helyett.

Mégis, ennek ellenére minden csoportomban az elsõ
szabály, melynek betartására kérem õket, hogy a terem-
ben sose rohangásszanak. Könnyen megértik és elfogad-
ják, hogy a padok és székek között kínálkozó terep nem a
legalkalmasabb erre, s mindig akad néhány önkéntes már
az elsõsök közt is, aki szívesen megszámolja, hogy össze-
sen hány bútorsarok leselkedik rájuk veszélyforrásként.
Idõvel szép lassan azt a járulékos hasznot is elkezdik nem-
csak felfedezni, hanem értékelni is, amit ennek az egy-
szerû szabálynak a következetes betartása az egész cso-
port nyugalma szempontjából jelent. 

Mindez persze csak abban az esetben valósítható meg,
ha emellett – amikor csak lehetséges –, akár esik, akár
fúj, igyekszünk mindenkinek az egyéni szükségleteinek
megfelelõen biztosítani a szabad mozgás lehetõségét.
Legutóbbi csoportomban kétszer annyi fiú volt, mint
lány, nagy volt hát a kényszer ennek megoldására, de épp
ez igazolta számomra újra, hogy bármily körülményesnek
tûnik is, megéri a fáradozást.

Ahogy lehet, amikor lehet 
Van, hogy egy közvetlen szomszédomban dolgozó kol-

légámmal együttmûködve sikerül a megvalósítás: egyi-
künk az udvarra kívánkozókkal, másikunk az inkább
benti játékot választókkal marad arra a rövid idõre, amit
sokaknak rossz idõ esetén is a szabadban való rohangá-
szással érdemes tölteni; nekik 10-20 perc is hihetetlenül
sokat számít a délutáni harmónia megteremtése szem-
pontjából. A bent maradást választók általában többen
vannak, de vacak idõben õket könnyû ösztönözni az egy-
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másra odafigyelõ, békés játékra, ha tudják, hogy csak
azoknak kínáljuk fel ezt a lehetõséget, akik tekintettel
vannak a többiekre, alkalmazkodnak a megszokottól el-
térõ körülményekhez, s a más csoportból való gyerekek-
hez is. Amikor elõre látszik, hogy az idõ nagy valószínû-
séggel a terembe zár bennünket, már a “mûszak” meg-
kezdése elõtt igyekszem ehhez partnert találni. Az esetek
többségében sikerül is, fõként, hogy – ha másnak nincs
kedve hozzá – magamra vállalom az udvari
„számüzetést”. 

Ha ez nem megy, akkor a pedagógiai asszisztens bevo-
nása is jobb megoldás, mintha mindannyian külön-kü-
lön igyekszünk megbírkozni a feladattal. (Gyakran ta-
pasztalom, hogy a képzett pedagógiai asszisztenseket át-
gondolatlanul, a prioritásokban való közös megegyezés
nélkül halmozzák el a pedagógiai értékteremtés szem-
pontjából haszontalan feladatokkal.)

Szervezési szempontból a legegyszerûbb, egyben leg-
ideálisabb helyzet szá-momra mindig az, amikor ter-
mem közvetlenül az udvar mellett helyezkedik el, abla-
kai arra nyílnak. A gyerekekkel közösen kidolgozott
szabályokra, fokozatosan növekvõ felelõsségvállalásuk-
ra és önkontrolljukra építve minden csoportomban na-
gyon hamar tudtuk értelmesen kihasználni a családihá-
zas-jellegben rejlõ lehetõségeket. Természetesen a
“távfelügyeleti üzemmód” a gyerekek egyéniségéhez
igazodva, különbözõ mértékben alkalmazható, s elõfor-
dul, hogy valakinél sokáig vagy egyáltalán nem jöhet
szóba.

A harsányak azonnali „lekapcsolása”
Ahogyan egy-két rohangászó, éppúgy néhány hangos-

kodó is pillanatok alatt feje tetejére tud állítani egy egész
csoportot. A zajszint szempontjából mindegy, hogy csu-
pán a játék hevét jelzõ harsányságról vagy egy veszeke-
dést kísérõ indulatkitörésrõl van szó, a lényeg, hogy a zaj
forrásának megfelelõ formában minél hamarabb igyek-
szem megnyugtatni a kedélyeket, mielõtt hullámként ra-
gad magával egyre többeket.

Ez az elõbbinél annyival nehezebb dió, hogy vannak
gyerekek, akik legnagyobb igyekezetük ellenére, alapjá-
raton is hangosabbak a kelleténél. De ösztönzésünkre
hamar elérhetõ, hogy igyekezetüket méltányolva a töb-
biek különbséget tegyenek köztük és az indokolatlanul
hangoskodók között, akik még nincsenek tekintettel
környezetükre.

Elõfordul persze, hogy a megnyugtatás, kérés egy-egy
gyerek számára nem elégséges az elcsituláshoz, ilyenkor
megkérem, hogy sétáljon egyet a folyosón, mert már né-
hány perces környezetváltozás is remek segítség lesz ne-
ki is, nekünk is. 

Bizonyára már az elõzõ résznél is sokakban felme-
rült: no, de mi van a „gyerek nem maradhat felügyelet
nélkül” szabállyal? Ennek pedagógiai értelmezését ta-
pasztalataim szerint sajnos a legtöbb tantestületben el-
mulasztjuk.

Vajon tényleg szó szerint érthetjük ezt? Komolyan
gondoljuk, hogy minden pillanatban a pedagógus fizikai
jelenlétének elõírását kérjük számon? Ha igen, akkor
mit kezdünk például esõs napokon a tanórák közötti szü-
netekkel? Átmenetileg – hallgatólagosan – felfüggeszt-

jük a szabály érvényességét, vagy minden teremben, min-
den szünetben bent marad egy-egy pedagógus? Nem tu-
dok róla, hogy bármelyik iskolában ez volna a megoldás,
még olyanokban sem, ahol egyébként súlyos szabálysze-
gésnek számítana, ha egy tanító néhány gyereket kien-
gedne az udvarra, vagy éppen beengedne a terembe „táv-
felügyeleti üzemmódban”. Folytathatnám a kérdések so-
rát a WC – ami ugye minden iskolában az egyik legveszé-
lyesebb helyszín – a tornaöltözõ vagy büfé rendeltetés-
szerû használatának felügyeletével…

Nekem nagy szerencsém, hogy már pályafutásom ele-
jén lakásnapköziben tanulhattam a szakmát, ami azt je-
lentette, hogy egy lakás volt a termünk. Fel sem merült,
hogy fizikai értelemben kellene jelen lennem egy idõben
minden szobában, ahogyan az sem, hogy a felelõsség en-
nek ellenére ne az enyém volna mindenért, ami bárme-
lyik helyszínen történik. Mégsem emlékszem, hogy hát-
rányos helyzetû gyerekekkel teli csoportomban több ma-
gatartási probléma lett volna, sõt! Ilyen körülmények
között a lehetõ legtermészetesebb módon sikerült a gye-
rekeket felelõsségvállalásra, együttmûködésre, önkont-
rollra ösztönözni. 

Szóval, ha rajtam múlna, minden tantestülettõl elvár-
nám, hogy ezt a kérdéskört gondolja át jó alaposan, rá-
adásul csak olyan új iskolát engednék építeni, ahol a te-
rek kialakításában és termek elhelyezésében – pl. kert-
kapcsolat – ezek a pedagógia szempontok érvényesül-
nek.

„Öt perced van, hogy kitaláld, 
mivel szeretnéd elfoglalni magad!”

Kevés biztosabb jele lehet annak, hogy sikerült meg-
teremteni a béke szigetét, mint amikor ábrándozó, gon-
dolataiba merült, látszólag semmittevõ gyereket is lát-
hatunk egy csoportban. De vigyázat, ez nem összeté-
vesztendõ a látványos és harsány unalommal, aminél
viszont kevés hatékonyabb rendbontó létezik. Aki
unatkozik, tapasztalataim szerint nagyon rövid idõn be-
lül mások piszkálásával szórakoztatja magát, amire sem
neki, sem környezetének nincs szüksége. Épp ezért e té-
mában régóta nem teketóriázom, a legszélsõségesebb
eszközt alkalmazva, egész egyszerûen „betiltom” az
unatkozást. 

Természetesen a tiltáson túl szánok idõt a dolog értel-
mének magyarázatára is a szükséges elõfeltételek biztosí-
tása mellett, mert csak így lehet eredménye. A tevékeny-
ségek minél változatosabb, minél szélesebb körét szüksé-
ges felkínálni annak érdekében, hogy mindenki könnyen
találhasson kedvére valót. Bármily magától értetõdõ is
ez, megvalósítása manapság nehezebb, mint eddig bár-
mikor. 

Egyrészt a szükséges eszközök beszerzése komoly anya-
gi forrást igényelne a fenntartóktól, amivel túlnyomó
többségük régóta nem is kalkulál. (Minden tanév elején
sóvárogva gondolok vissza egyszerû, lakótelepi iskolám-
ra az 1970-es évek végérõl, ahol a szeptemberi kezdésre
készülõdve összeírtuk, hogy a csoportonként rendelke-
zésre álló keretbõl ki mit óhajt vásárolni, majd nyakunk-
ba vettük a várost, s örömmel szereztük be mi magunk a
szükségesnek ítélt eszközöket. Akkor, kezdõ képesítés
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nélküliként még a világ legtermészetesebb dolgának
tûnt, hogy ki ki a csoportja összetételét szem elõtt tartva
költhette el a pénzt. Jómagam mindenekelõtt a Mûvész-
ellátó festékespolcai közé beszabadulva temperástége-
lyekkel pakoltam teli kosaramat, hogy cigány gyereke-
immel hatalmas, színpompás festményekkel örvendez-
tethessük meg magunkat…)

Másrészt a digitális korban már nem is olyan egyszerû
feladat egy olyan eszköz- és játékkészlet összeállítása,
mely a mai gyerekek számára nem csupán hasznos, de
elegendõ motivációs erõvel is bír. 

Ha minden nehézség ellenére mégis sikerül a tevé-
kenységek gazdag tárát kínáló környezetet teremteni,
akkor szerintem bátran mondhatjuk az épp unatkozni
készülõknek, hogy öt percük van kitalálni, mivel szeret-
nék elfoglalni magukat. Ha nem sikerül, akkor jobb hí-
ján kénytelenek lesznek engem szórakoztatni egy álta-
lam választott játékkal.

Ki játszik velem?
Ha már betiltottam az unatkozást, akkor kutyakö-

telességem bármikor nemcsak hajlandónak mutatkoz-
ni, hanem felkészültnek is lenni a gyerekekkel való
közös játékra. És nem pusztán az unatkozók leszerelé-
se miatt. 

Hiába állítjuk össze a leggondosabban a játékkészle-
tünket, mindig lesznek közöttük olyanok, melyekre kez-
detben maguktól nem biztos, hogy rácuppannak a gyere-
kek, de egy tapasztaltabb felnõttel együtt játszva már
sokkal izgalmasabbnak találják ugyanazt.

Mindig lesznek gyerekek, akikben a versenyszellem és

gyõzni akarás könnyen felülírja a szabálykövetés normá-
it, s az ebbõl adódó konfliktusokat sokkal könnyebb meg-
elõzni, vagy szükség esetén megoldani velük közösen
játszva, mint kívülálló igazságtevõként.

Minden csoportban akadnak bátortalan szemlélõk,
akik, ha önbizalmuk hiányával magukra hagyjuk õket,
sosem próbálnak ki semmit, s esélyük sem marad a ku-
darctól való folyamatos félelmük leküzdésére. A társaik-
kal való felszabadult játékhoz – s ezzel mi minden más-
hoz! –, önbizalmuk építéséhez, sikerélményükhöz a ve-
lünk való játékon keresztül vezethet út.

S akkor még nem is beszéltük azokról, akik a focin
és/vagy valamilyen kütyü nyomkodásán kívül más szóra-
kozást el sem tudnak képzelni. Nemes feladat becser-
készni õket minél többféle játékba, de hát ki másnak kel-
lene megpróbálnia, ha nem nekem?

Amikor épp nem állok be játékosként, akkor is igyek-
szem együtt élni a játékkal, épp úgy, ahogy azt egy edzõ
teszi mérkõzés közben. Ez kell ahhoz, hogy csak indo-
kolt esetben, és jó eséllyel a megfelelõ eszközt választva
avatkozzak közbe. Naplót írva vagy a kollégákkal való
hosszas beszélgetésbe feledkezve nekem ez sosem sike-
rült…

Gyakran hallom a szemrehányást, hogy „erre miért
nem tanították meg az óvodában?” Olykor épp azoknak
a tanítóknak a szájából hangzik el ilyesmi, akik leginkább
fel tudnak háborodni a felsõs kollégák alsósokat számon
kérõ megjegyzésein. Mintha nem értenénk, hogy az óvo-
dában kialakított szokások sosem fognak automatikusan
továbbmûködni az új, az óvodától nagyon eltérõ iskolai
környezetben, új, ismeretlen társak és felnõttek között,
fõként, ha nem is építünk rájuk…
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A folytatásban tervezett témák:

Konfliktusok
Az agresszióról
Az árulkodásról
Kié a focipálya?, avagy a megegyezés iskolája
„Ez csalás!”, avagy mire jók a játékszabályok?
„Nem hagy békén!” („Állandóan piszkál”; „Mindig jön

utánunk” stb.)
„Nem akar velem játszani!”
„Õ kezdte!”, avagy régi sérelmek, mindennapi játszmák
„Mindig fõnökösködik!”
Összevesztetek?, avagy a barátság iskolája

Önálló tanulás
„Nem értem!”, avagy az akadályok leküzdésének szüksé-

ges és elégséges feltételei

Önértékelés, avagy mire jó a piros pont? (Hogyan ösztö-
nözhetõ az igényesség, hogyan erõsíthetõ az önbizalom?)

„Rólam másol!”
Az egyik kész, a másik még dolgozik
Hogyan ellenõrizzünk?
Mennyi idõt töltsünk a házi feladattal?

Ebédlõben
Mintha étteremben lennél
Étlen, szomjan
Ha a nagyok beállnak eléd a sorba

Sorakozó!
„Én álltam itt!”
Kettesével és/vagy csöndben?
Kézen fogva

! ! !
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Kutatásommal szerettem volna megtudni, melyek azok
az elemek, amelyek a pályára vonzzák, illetve a pályán
tartják és motiválják a tanítókat. Kíváncsi voltam, vajon
ezek a motiváló elemek a tanítói életút során mutatnak-
e különbségeket a tanítók megélései alapján. Kutatásom
összegzésében a tanítókkal készített interjúk szövegeibõl
csoportokat alakítottam ki az interjúkban olvasható
mintázatokat követve.

A téma kutatói a pedagógusok viselkedését és szere-
pét az évek során többféleképpen is csoportosították. Ál-
talában valamilyen fõ jellemzõjük, sajátosságuk alapján
sorolták csoportokba õket, például annak alapján, ho-
gyan viszonyulnak a gyerekekhez, a munkájukhoz, illet-
ve hogy milyen személyiségtípusba tartoznak. Irányítási
stílus alapján alkotott típusokat Kurt Lewin, Ronald Lippit
és Ralf K. White 1938-ban egy gyerekekkel végzett kísér-
letük során. Ismert kísérletükben azt vizsgálták, vajon az
egyes nevelõi stílusok hogyan hatnak a csoport munká-
jára. Három szereptípust különítettek el: 1. az autokrati-
kus (tekintélyelvû), 2. a demokratikus és 3. a laissez fai-
ré (ráhagyó) nevelõi stílust. Azóta több kutató értelmez-
te munkájukat.

„Az autokratikus vezetõ minden fontos kérdésben maga
dönt, egyedül intézkedik, õ diktálja a kivitelezést, a tevékeny-
ség egyes lépéseit, kijelöli minden csoporttag munkafeladatát.
Az egyes tagok munkájának dicséretében és bírálatában sze-
mélyes vagy szubjektív, viselkedése inkább barátságos vagy
személytelen, mintsem nyíltan ellenséges. A demokratikus
vezetõ csoportjának tagjai közösen döntenek mindenben, ve-
zetõjük bátorítja és segíti a tevékenységüket, közösen hatá-
rozzák meg a célt és alakítják ki az addig elvezetõ munkafo-
lyamat szakaszait. A vezetõ dicséretében és bírálatában egy-
aránt objektív vagy reális, igyekszik szabályos csoporttagként
beilleszkedni a csoportba, ugyanakkor munkavállalása a fel-
adat megoldásában minimális. A laissez fairé vezetés esetén a
döntés vagy csoportosan, vagy egyénileg történik teljesen sza-
badon, a vezetõ részvétele nélkül, a vezetõ rendelkezésre bo-
csátja a munkához szükséges eszközöket, ha van kérdés, vá-
laszol, de ritkán, csupán külön kérésre szól hozzá a csoportte-
vékenységhez, nem próbál részt venni, illetve nem próbálja
befolyásolni a csoporttörténéseket” (Horváth Futó, 2011:
80).

Joseph Adelson 1976-ban a pedagógusok attitûdjei
alapján csoportosított: 1. „A pedagógus, mint sámán: nár-
cisztikus személy, az energia, az elkötelezettség jellemzi, el-
merül saját énjében és munkájában, meg tudja ragadni a gye-

rekek figyelmét, bevonja õket az óra menetébe, de állandóan
a gyerekek fölé helyezkedik, mint irányító. 2. A pedagógus,
mint lelkész: küldetéstudat jellemzi, egy tiszteletre méltó tes-
tület vagy szervezet képviselõjének érzi magát, annak nevé-
ben beszél és cselekszik, az iskolai hierarchia részeként tekint
magára. Határozott értékrendet közvetít, csökken a gyerekek
morális és szellemi bizonytalansága, de elveszthetik kreativi-
tásukat, spontaneitásukat, személyiségük rugalmasságát,
önálló ítélõképességüket. 3. A pedagógus, mint gyógyító: te-
rapeutaként lép fel, a diákokat saját személyiségük megvál-
toztatására próbálja ösztökélni. Ritkán sikeres, mert nagy fel-
készültségre, óriási energiára van szüksége.” (Adelson, 1976:
715).

Walter Doyle (1986) a pedagógusok óravezetési tech-
nikái alapján alakította ki a következõ típusokat: 1. „A
teherautó sofõrje: úgy segíti a diákok aktivitását, hogy elhá-
rítja az akadályokat, ahelyett, hogy konfrontálódna velük,
aktivizál, próbálja elhárítani a felmerülõ problémákat az
órán, eltér az óra tervezett menetétõl, a rendbontókkal nem
konfrontálódik, nem figyelmezteti õket. 2. A terület védõje:
fegyelmez, a tekintélyi fellépésre és a nemkívánatos viselkedés
ellenõrzésére helyezi a hangsúlyt, hatalmával próbálja mini-
malizálni a fegyelmezetlenséget. Folyton rászól a rendbon-
tókra, emiatt az óra menete gyakran megtörik, a rend felbom-
lik. 3. Útkeresõ, térteremtõ: világos és elõrelátható rendszert
teremt, aktivizál, hatékony mûködést próbál fenntartani, jel-
zésekkel irányítja a diákokat, feloldja a feszültséget. 4. Gyen-
géd meggyõzõ és a felnõtti lelkiismeret képviselõje: meg akar-
ja gyõzni a tanulókat felnõtti jellegû felelõsségükrõl, nem vesz
tudomást »éretlen« cselekedeteikrõl, a normaszegõ tanulók-
kal sokat foglalkozik, hogy megnyerje õket. Egyéni kapcsola-
tokat épít ki a diákokkal, a csoportos tevékenységek emiatt
háttérbe szorulnak.” (Vajda és Kósa, 2005: 340-341).

Kutatásom során, a 12 tanítóval felvett strukturált in-
terjúkból, illetve az interjúk elemzésébõl, a szakirodal-
makat alapul véve én is valamilyen fõ jellemzõjük, sajá-
tosságuk alapján soroltam csoportokba a tanítókat. A ta-
nítók életkorának átlaga 33 év. Tanítással töltött éveik
átlaga 10 év, a legidõsebb 28 éve, a legfiatalabb 1 éve ta-
nít. Tudatosan választottam úgy interjúalanyt, hogy a
tanítói életút több szakaszát reprezentálják a kutatásban
részt vállaló tanítók. 

Az interjúk szövegeiben talált hasonlóságok, külön-
bözõségek, fontos momentumok megragadásával felállí-
tottam három csoportot. Az elemzésnél kiemelkedõen
fontos elemként tekintettem a tanítók gyerekekhez, il-

Perendi Szófia A tanítói hivatás motiváló
elemei a tanítói életút során
(2. rész)
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letve munkájukhoz való viszonyulását, motivációs szint-
jének változását, a múltbeli és jelenlegi érzéseit, illetve a
pályaválasztási körülményeit. Így állapítottam meg a há-
rom csoportot:

1. Tudatos: Képes kifejezni érzéseit, belátja a hivatá-
sához tartozó kellemetlen aspektusokat, de mellettük a
jókat is észreveszi és tudatosan azokra koncentrál. Célja,
hogy felelõsségteljesen neveljen, tudást és értéket adjon
át, ugyanakkor lényeges számára, hogy kiegyensúlyozott
legyen magánéletében is. Tudatosan keresi az arany kö-
zéputat, figyelembe veszi saját érdekeit és mások érdeke-
it egyaránt. Tanítóként szeretett volna elhelyezkedni,
még ha motivációja néha kissé megingott is, tudatosan
igyekezett megtalálni az õt inspiráló elemeket. Az elis-
merést és a szeretetet nem a munkahelyén várja (bár
megkapja), hiszen magánszemélyként is részesül benne.
Alapvetõen elégedett és reményekkel teli a jövõt tekint-
ve, egyensúlyban van magánélete és a hivatása, az egyen-
súly megtartására tudatosan törekszik.

2. Csalódott: Tanító szeretett volna lenni, motiváltsá-
ga szinte végig kitartott mellette. Az életében hatalmas
szerepe van a munkának, szívét-lelkét beleteszi, a legjob-
bat szeretné a gyerekeknek, gyakran minden gondolata
arra szegõdik. Nem tudott éles vonalat húzni a munka és
a magánélet között, a gyerekek és családok problémája
az õ problémája is, a munkahelyi gondok könnyen fel-
emésztik. Az esetleges negatív visszajelzések elkeserítik,
az oktatás minõsége, a szülõk hozzáállása kiábrándítják,
kezdeti motiváltsága már a múlté. Csalódott, hiszen bol-
dog igyekezete nem hozta meg, amit szeretett volna.

3. Eltévedt: Nem volt elsõdleges célja tanítóként el-
helyezkedni, sosem volt különösebben motivált, inkább
sodródott vagy kényszerbõl haladt. Pályamotivációs ele-
mei fõként extrinzik eredetûek voltak, amelyek a nyug-
díjas évek közeledtével egészültek ki az évek során. Ne-
velõi stílusára jellemzõ a fent leírt laissez faire magatar-
tás. Kiégett, ugyanakkor igazán sosem élvezte a hivatá-
sát.

A tanítókkal készített interjúk tanulságosak voltak,
az interjúk alapján alakított típusok sok mindent elárul-
nak, mégis úgy gondolom, nem szabad kategóriánként
tekinteni az egyénre, minden ember más és más, külön-
leges és egyedi személyiséggel megáldott és az élet válto-
zásával változni képes mûalkotás.

Tanítóképzõs hallgatók 
motivációja

Tanítóképzõs hallgatók motivációját vizsgálta
Massari (2014), aki a kutatása alapján háromféle motí-
vumot különített el: extrinzik, intrinzik, altruista motívu-
mokat. A korábban* bemutatott extrinzik motívumok,
például a tanító elismertsége, a szakmával járó elõnyök
nem kötõdnek szorosan magához a tanítás folyamatá-
hoz, szemben az intrinzik motívumokkal, mint a tanítás,
az iskolai munka, a személyes fejlõdés, melyek a tanítói

munka velejárói. A harmadik típus, mely talán a legfon-
tosabb a pályán és valamennyi tanító és leendõ tanító
rendelkezik is vele, az altruista motívumok típusa, amely
magában foglalja a diákokkal való munka szépségeit,
annak élvezetét, a fejlõdésük segítésének örömét.
Uyulgan és Akkuzu (2014 idézi Domján, 2016) kutatá-
sában is megfigyelhetõ, hogy azok a hallgatók, akik a ta-
nítást hivatásnak tekintik, magasabb intrinzik motivá-
cióval rendelkeznek, mint akik csak egy szakmát látnak
benne. Kutatási eredmények szerint a tanítóképzõs hall-
gatók személyiségjegyei kiemelkedõen az intrinzik motí-
vumok megjelenését hozzák magukkal (Domján, 2016).
Kutatásom érdekes, meglepõ eredménye, hogy a meg-
kérdezettek közül nagyon csekély számmal voltak, akik
a tanítás motiváló elemei közül extrinzik elemet emlí-
tettek.

A tanítópálya 
motiváló elemei

Kutatásommal szerettem volna megtudni, hogy mik
azok az elemek, amelyek a pályára vonzzák, illetve a pá-
lyán tartják és motiválják a tanítókat. Továbbá kíváncsi
voltam, hogy ezek örökérvényûek-e, vagy esetleg más-
más életszakaszban különbözõen vélekednek róla az
érintettek. A három csoportnak (elsõéves hallgatók,
végzõs hallgatók, tanítók) ugyanazt a kérdést kellett
megválaszolnia: Ön szerint mik a tanítópálya motiváló ele-
mei?

Mindhárom csoportban a leggyakrabban elõforduló
válasz a gyerekek szeretete volt, továbbá az ebbõl fakadó
elemek, mint a gyerekekkel való munka öröme, a tõlük
kapott pozitív visszajelzések és a szeretet, amit éreztet-
nek. Gyakran említették a tanítói szerep kiemelkedõ fon-
tosságát, mint a felelõsséget, a neveléssel-formálással ka-
pott hatalmat és ezzel a jövõ alakíthatóságát, a meghatá-
rozó élmények alakítását, a tudásátadást és az értékte-
remtést. Ezek az eredmények egybecsengenek a hazai
kutatási tapasztalatokkal (Paksi, 2015, Szarka-Bögös és
Kolosai, 2016; Kolosai, 2016). Külsõ motiváló elem kis
számban fordult elõ a válaszokban: szünetek, könnyû fel-
vétel a képzésre, kedvezõ idõbeosztás.

Néhány idézet az interjúalanyaimtól a tanításról, mint
értékrõl, hogy mik is a tanítói pálya motiváló elemei:

„A gyerekek.”
„A gyerekek szeretete és visszajelzései, meg még a problé-
mái is.”
„A hit abban, hogy nem feleslegesen születtünk akkor, ha
pozitív nyomot, élményt, értékeket tudunk hagyni/közve-
títeni/teremteni.”
„Nekem ez hasonlít a hitemhez, ha nem lenne Isten, ak-
kor is úgy szeretnék élni – amennyire tõlem telik –, mint-
ha lenne, vagyis hiszek és hinni is szeretnék abban, hogy a
pedagógusi munka értékteremtõ és fontos.” (tanító)

„Azt az örömet megélni, hogy a mi munkánk által tanul
meg egy kisgyermek írni-olvasni-számolni, fantasztikus
érzés ezt megtapasztalni, átélni. Majd késõbbi találkozá-
sok alkalmával beszámolnak az egykori tanítványok sike-* Tanító 2019. 6. szám.
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reikrõl, további életükrõl, mesélik hozzánk fûzõdõ emlé-
keiket. Óriási motiváló erõ a gyermekek sikerélményét
megtapasztalni, átélni, egy-egy versenyeredmény után
látni az örömet a szemükben. Illetve a gyengébb tanulók
körében is nagy öröm egy-egy nehezebb akadály sikeres
leküzdésében közremûködni.” (tanító)
„A kisgyerekek tiszta lelke. Hogy annyira érdeklõdnek,
felnéznek az emberre, kíváncsiak, szeretnének mindent
tudni, és annyira nagyon tudnak szeretni a gyerekek, ha
mi is megfelelõen viselkedünk velük.”
„Kiélhetem a kreativitásom.”
„Átadhatom mind azt a tudást, ami az én fejemben van,
és szerintem ez egy fantasztikus dolog, de hatalmas fele-
lõsség is.”
„Ahogy korábban is említettem, számomra az is megha-
tározó tényezõ, hogy hozzátehetek valamit a világhoz.”
(elsõéves hallgató)

Összegzés
Örömmel fogadtam, hogy mindhárom csoportban

megjelent a gyermekek szeretete, a velük való munka
öröme, a szeretet, az értékátadás, tudásátadás és a neve-
lés fontossága, a felelõsség, a kreativitás, mint a tanítói
munka motiváló eleme. Számomra ez azt mutatja, hogy
ezek lehetnek a tanítói hivatás örökérvényû motivációi.
Továbbá a három tanítótípus elkülönítése, leírása ráéb-
resztett arra, én melyikbe szeretnék tartozni, valamint
ehhez mit kell még tennem. Szeretnék tudatos tanító
lenni, a gyermekeknek értéket és tudást átadni, cserébe
a szeretetüket élvezni, és örömmel látni a fejlõdésüket,
azt hogy sikeres, boldog felnõtté válnak, mindezt úgy,
hogy tudatosan keresem és megtalálom az örömöket az
életem többi területén is. Szeretném, ha erre többen is

ráébrednének, kevesebb pedagógusnak kellene megta-
pasztalni a kiégést. Úgy érzem, a kutatás során érzéke-
nyültem a témában, és megértettem, hogy ahogy minden
társamnak, nekem is felelõsségem van a tanítók megíté-
lésének, a képzésnek és akár az oktatási rendszernek a
jobbá tételében.
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! ! !

Demeter Katalin Pszichológia 
a tanítási órán (30.)
Feladatok az óra kezdetén

Elõzõ írásomban (A tanítási óra kezdete. Tanító, 2019.
6. sz. 9–10. oldal) az óra bevezetõ, ismétlõ-gyakorló ré-
szének átalakításáról írtam. Az óra elsõ részének sikeres-
sége elsõsorban a tanulók által kifejtett pszichológiai te-
vékenységtõl függ, de természetesen a megfelelõ feladat-
sor összeállításának is jelentõs szerepe van. Vegyünk

szemügyre néhány szempontot, amelyet a feladatok ösz-
szeállításában érdemes figyelembe venni!

Elsõ helyre ezúttal is a variációs elvet helyeztem, azt
tudniillik, hogy a tanulónak részint változatos módon
kell feltenni a kérdéseket, részint érdemes olyan felada-
tokat (is) adni, amelyek egyéni válaszok adását teszik

Perendi2.qxd  2019.08.27.  10:56  Page 9



10

lehetõvé. A szokásos kérdések közé tartozik, hogy meg-
kérdezzük egy-egy adott szám kisebb vagy nagyobb,
vagy mindkét számszomszédját. Szinte soha nem kér-
dezzük azonban meg azt, hogy egy adott szám, mely
szám(ok) szomszédja. A gondolkodásbeli merevség kiala-
kulásának biztos útja, ha mindig A-ról B-re következ-
tetünk, ám B-rõl A-ra soha, vagy csak ritkán, véletlen-
szerûen. Egy másik írásomban hoztam példát arra, hogy
még a legegyszerûbb kérdés is szinte végtelen variált-
sággal tehetõ fel.

A variált módon feltett kérdés nemcsak a gondolko-
dás rugalmasságát fejleszti, hanem más és más gondol-
kodási mûveletet gyakoroltat. Gyakori például a követ-
kezõ feladat: Nevezd meg a fa részeit! Változik a gondol-
kodási tevékenység, ha a kérdést így tesszük fel: Minek
a része a gyökér, a törzs és a lombozat? További módosí-
tást jelent ez a kérdés: Mely szempont szerint írtuk le a
fát, ha gyökér-törzs-lomb leírást adtunk? Tehát követ-
keztethetünk egészbõl részre, részbõl egészre, lehet fel-
adat a felosztás alapjának megkeresése és még sok
egyéb. 

Egy-egy kérdésre a tanulók is különbözõ válaszokat
adhatnak. Például azt a feladatot, hogy Két literbõl vegyél
el öt decilitert! igen sokféleképpen lehet megválaszolni:
másfél liter; 1,5 l; 1 l és fél l, 1 l 5 dl stb. Bizonyára több
olyan válasz születik meg, amelyre a tanító nem is gon-
dolt. Az elvárható válasz (itt például az 1 l 5 dl) mellé az
értékelés folyamatában érdemes mindig néhány nem
várt, újszerû tanulói választ is a táblára írni (itt például az
1,5 l) annak érdekében, hogy teret nyissunk az ún. szoci-
ális tanulásnak. Érdekes pszichológiai tapasztalat ugyan-
is, hogy a tanulók gyakran könnyebben és gyorsabban ta-
nulnak egymástól, mint a pedagógustól. 

Az elsajátítandó ismereteket feladathierarchiákba
rendezzük. Egymásra épülõ feladatokat adunk fel az
egymást követõ órákon, de ha szükséges, egy-egy foko-
zatot megismételünk, vagy akár egy-egy fokozattal visz-
szaléphetünk a tanulók teljesítményétõl függõen. Néz-
zünk egy egyszerû példát az 1. osztályos matematika-
anyagból.

Mennyi 5 forint meg 3 forint?
Mennyi 5 meg 3?
Melyik szám az összeg, ha 5-öt és 3-at összeadunk?
Melyik szám állhat az ismeretlen helyén? 

(Táblán: 5 + 3 = x)
Melyik szám beírásával kaphatsz egyenlõséget? 

(T.: 5 + 3=…)
Az ismeretlen felét írjátok le! (T.: 5 + 3 = x)
Az ismeretlent római számírással írjátok le! 

(T.: 5 + 3 = x)
Az ismeretlen kisebbik (nagyobbik) számszomszédját ír-

játok le! (T.: 5 + 3 = x)
Az ismeretlen számszomszédait római számírással írjátok

le! (T.: 5 + 3 = x)
Stb.

A példák száma természetesen növelhetõ, és számos köz-
bülsõ fokozat állapítható meg. A feladathierarchiát úgy is

összeállíthatjuk, hogy az eredmény is érdekes legyen, pél-
dául egy olvasmány szereplõjének a nevét adja, vagy szám-
tani sorozatot alkotnak a számok. Megtehetjük, hogy
egyetlen feladatról teszünk fel hat-hét kérdést (ebben az
esetben szerencsésen kérdezhetünk az egyenlõségben vagy
egyenletben szereplõ számok elnevezéseire is), vagy egyet-
len szó hangjait, betûit, jelentését boncolgatjuk.

Az óra eleji feladatsor, amely elsõsorban a permanens is-
métlést és a variált gyakorlást szolgálja, felhasználható az ol-
vasási képesség fejlesztésére is. Idõrõl idõre úgy járunk el,
hogy a feladatokat a táblára (írásvetítõre, interaktív
táblára) írjuk, vagy valamelyik tanulói segédlet erre alkal-
mas feladatsorát használjuk föl. Az intenzív-variációs ta-
nulásban például úgy járunk el, hogy az elsõ kérdést, mi-
helyst azt a betûismeret lehetõvé teszi, mindig felírjuk a
táblára, s így biztosítjuk azt, hogy a tanulók ne töltsenek el
tanítási órát olvasás nélkül. Közhely, ám mégsem valósul
meg, hogy az olvasási képesség fejlesztése nem csak az ol-
vasásóra feladata.

További lehetõség az óra kezdetén (is), hogy szá-
molhatunk a feladatok spontán hatásával, a látens ta-
nulással. A feladatok tartalma erre számos lehetõséget
nyújt.

Egy újszülött átlagos súlya 3000 g. Ez hány kilogramm?
Magyarország legmagasabb pontja 1014 m. Kerekítsd ki-

lométerre!
Egy mai lakás belmagassága 280 cm. Ez hány méter, hány

deciméter?
A Sumetrolim nevû gyógyszer felnõtt adagja kétszer két

tabletta naponta. A gyógyszert öt napon át kell szedni.
Hány tabletta jelent egy kúrát?

Magyarország lakóinak egyötöde él a fõvárosban. Ez hány
fõ, ha az ország lakóinak száma 10 millió?

Ha Németország lakóinak száma 60 millió, hányad része
ennek hazánk lakossága?

A jeruzsálemi Salamon-templom i. e. 950 körül épült.
Hány ezer évesnek mondhatjuk ma ezt a templomot?

A téglalapnak ún. derékszögei vannak, amelyek 90 foko-
sak. Hány fok a négyzet szögeinek összege?

A példák száma végtelenül szaporítható a földrajz, a
növény- és állatvilág, a történelem és a kultúrtörténet, a
sport, az építészet adatainak felhasználásával. Természe-
tesen nem ezeket az adatokat, hanem a velük kapcsola-
tos tanulási tevékenységet kérjük számon. Ám tapasztal-
hatjuk, hogy a tanulók ún. élet- és világismerete igen haté-
konyan formálható a valóság adataival, s alkalmasak a
tanulók érdeklõdésének megismerésére, felkeltésére, irá-
nyítására.

A feladatsor összeállításának csupán néhány szem-
pontját említettem. Minden olvasó bizonyára további
szempontokat is megfogalmazhat. A probléma „csupán”
az, hogy a tanító napi öt kötelezõ órájára aligha várható
el ilyen árnyalt, tudatos felkészülés. Szükség van kísérle-
tileg kimunkált tanítási programokra (a jelen és a hivat-
kozott két írásban bemutatott feladattípusok és konkrét
feladatok a variációs tanulásból származnak), amelyeket
a pedagógus alkotómódon alkalmaz.
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Az MTA-SZTE Természettudomány Tanítása Kutató-
csoport munkáját bemutató cikksorozatunk folytatása-
ként tanítókollégáink figyelmébe most kémiai kísérlete-
ket ajánlunk. Ezek talán nem megszokottak az alsó tago-
zatos korosztály képzésében, de hosszú évek tapasztalata
alapján bátran állíthatjuk, hogy segítségükkel a tudomá-
nyos ismeretek alapozása mellett több gondolkodási mû-
veletet tudunk eredményesen fejleszteni, még akkor is,
ha az oktatásnak ebben a szakaszában a gyermekeknek
nem kell/nem szükséges ismerniük a kémia szó jelentését.

A tapasztalatszerzésre, a tanulók aktív tevékenységé-
re épülõ foglalkozások a manuális készségek mellett elõ-
segítik a tudományos megismerés egyszerûbb módszerei-
nek elsajátítását (Korom és Nagy L.-né, 2016). Például a
megfigyelést, a tapasztalatok, illetve kérdések megfogal-
mazását, oksági kapcsolatok felismerését, következteté-
sek levonását, ha a tevékenységeket a tanulók kognitív
fejlettségi szintjéhez igazítjuk (Piekny és Maehler, 2013).
A tanulói kísérletek a természeti jelenségek, természet-
tudományos témák iránti érdeklõdés felkeltése mellett
már kisiskoláskorban hozzájárulhatnak a tudományos
gondolkodás fejlesztéséhez, a kutatási készségek elsajátí-
tásához (Mayer, Sodian, Koerber és Schwippert, 2014).
A bemutatásra kerülõ példák nem pusztán a tanulói kí-
sérletek megvalósításának részletes leírásai, hanem min-
ták arra, hogyan lehet problémákat, feladatokat kap-
csolni a kísérletekhez, kiaknázni a bennük rejlõ gondol-
kodásfejlesztési lehetõségeket.

I. Kísérletek kurkumával
A kurkuma egy indiai fûszer, melynek sárga színanya-

ga a kurkumin. A fûszert az indiai sáfrány (nem keveren-
dõ össze a nálunk ismert sáfránnyal) gyöktörzsébõl nye-
rik. Újabban fontos egészségvédõ, úgynevezett anti-
oxidáns hatást tulajdonítanak a kurkumának, ezért már

megjelent a bioboltokban kapszulázva is. A lakmuszindi-
kátor elterjedése elõtt közismert volt a kurkuma is mint
indikátor, de idõközben feledésbe merült.

Szükséges anyagok és eszközök: egy zacskó kurkumapor,
1 liter 50%-os alkohol, szûrõpapír vagy más nedvszívó
papír, szódabikarbóna-oldat, étkezési ecet, fõzõpoharak,
ecsetek (fültisztító pálcikák), kisebb szórófejes flakonok
(patikában és hobbiboltban is kapható), tálcák.

Az elsõ feladat, hogy a kurkumaporból vonjuk ki a
színanyagot. Ezt alkohol segítségével végezzük el. A fû-
szert szórjuk egy üvegbe vagy flakonba, majd öntsük rá az
alkoholt. A kupakot csavarjuk vissza és alaposan rázzuk
össze a flakon tartalmát. Hagyhatjuk állni még akár egy
napig (közben többször összerázhatjuk), de nem kell fel-
tétlenül. Megvárjuk, hogy a szilárd szemcsék leülepedje-
nek, majd az alkoholos oldatot óvatosan leöntjük anél-
kül, hogy az alja felkeveredne (szûrõpapír/konyhai törlõ-
papír segítségével meg is szûrhetjük). Készen van az al-
koholos kivonat. Ezután a szûrõpapíríveket feldarabol-
juk (egy ívbõl 16 db legyen). A kivonatot egy tálba önt-
jük, amiben a szûrõpapírt kényelmesen meg tudjuk me-
ríteni. Használjunk gumikesztyût! Újságpapírt terege-
tünk több rétegben ruhaszárítóra, majd a sárga lapokat
egymás mellé helyezzük. Ne fedjék egymást! Az alkohol
gyorsan elpárolog. Ne a szabadban végezzük ezt a mûve-
letet, mert a rovarok elõszeretettel mennek a sárga la-
pokra. Az idáig tartó mûveletsort – mint elõkészítõ fel-
adatot – mi gyerekek közremûködése nélkül szoktuk el-
végezni, de alsósok esetében hasznos lehet, ha a tanító az
osztály elõtt végzi el, a gyerekek látják ezeket a lépéseket
is, így nem gondolják, hogy készen vásároltuk a szép sár-
ga papírlapokat.

Feladatok a gyerekek számára
A tanító minden gyermek számára adjon egy

kurkumapapírt. Célszerû ez alá a padra egy újságpapírt
vagy más hulladékpapírt helyezni. Minden tanulópár-
nak osszunk a tálcájára 4 db fültisztító pálcikát (ecsetet),
egy-egy kis fõzõpohárba szódabikarbóna-oldatot és ece-
tet. Elõször a szódabikarbónával fessünk a sárga papírra.
Ekkor jól látszódik a színváltozás (sárgából vörösbarna),

Németh Veronika, Somogyi Zoltán, 
Korom Erzsébet, Z. Orosz Gábor, 
Balogh Terézia, Kovács Lajos
MTA-SZTE Természettudomány 
Tanítása Kutatócsoport*

Színes kémiai kísérletek

* Németh Veronika középiskolai tanár; Somogyi Zoltán középisko-
lai tanár; dr. Korom Erzsébet tanszékvezetõ egyetemi docens,
SZTE BTK Neveléstudományi Intézet; Z. Orosz Gábor bioló-
gia–kémia szakos tanár, PhD-hallgató, SZTE BTK Neveléstudo-
mányi Intézet; Balogh Terézia általános iskolai tanár; Kovács La-
jos tudományos fomunkatárs.
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ami a szódabikarbóna oldatának lúgos kémhatására kö-
vetkezik be. Ez meglepõ lesz a gyerekeknek, hiszen szín-
telen oldattal írtunk a sárga papírra. Ha „radírozni” sze-
retnénk, akkor vegyünk egy tiszta fültisztító pálcikát és
használjuk az ecetet! Az ecet (savas kémhatású) közöm-
bösíti a szódabikarbóna-oldat lúgos kémhatását, és a vö-
rösbarna szín eltûnik. Savas közegben a kurkumin nem
változtatja meg a színét. Arra elõzetesen hívjuk fel a fi-
gyelmet, hogy az ecseteket nem szabad egyik oldatból a
másikba rakosgatni.

Kutatási feladat
A gyerekek látták, hogyan csináltunk a fehér papírból

sárgát, majd a sárgából vörösbarnát. A feladatuk az lesz,
hogy tervezzenek egy titkosírási eljárást (párban vagy
csoportban) a megismert anyagok segítségével. Ha van
még egyéb anyag- és eszközigényük, akkor azt írják össze
és kérjék a tanítójuktól! (Fehér szûrõpapírra lesz szüksé-
gük, illetve alkoholos kurkuma-kivonatra, amit szórófe-
jes flakonban adjunk ki.) A megtervezett folyamatot
hajtsák is végre!

A dolog nyitja az, hogy a mûveletek sorrendjét meg
kell változtatniuk. A fehér szûrõpapírra elõször a színte-
len szódabikarbónával írnak. Ha megszárad a lap, akkor
nem látszik az írás. A titkosírás elõhívása a kurkuma-
kivonattal történik. Célszerû függõlegesen tartani a pa-
pírt, míg a flakonból egy keveset spriccelünk a papírra!
Vigyázzunk, hogy a ruhánkra ne menjen belõle! Ha a bõ-
rünkre megy, az nem gond, nem ártalmas, és le is fog ha-
mar kopni. A feladat kitûnõen alkalmas a kutatási kész-
ségek (vizsgálattervezés, megfigyelés, következtetések
levonása) fejlesztésére.

Módszertani javaslatok
A 3–4. évfolyamos korosztályban már elmondhatjuk,

hogy a vizes oldatoknak van egy olyan tulajdonsága, a
kémhatás (savas, lúgos, semleges), amit szemmel nem
érzékelhetünk, de különbözõ segédanyagokkal látható-
vá tehetünk. Ezeket az anyagokat jelzõanyagoknak vagy
indikátoroknak nevezzük. Nagyon sok növényi szín-

anyag alkalmazható indikátorként, például a kurkumin
is, ami a lúgos kémhatást jelzi. A sav közömbösítette a lú-
got, ezért tudtunk ecettel „radírozni”. Házi feladatként
gyûjtessünk a gyerekekkel egyéb növényi indikátorokra
példát!

II. Impresszionizmus 
egy tál tejben

Szükséges anyagok és eszközök: õrölt feketebors, vizes
bázisú ételfestékek, nagy zsírtartalmú tej, víz, mosogató-
szer vagy szappanoldat, fültisztító pálcikák, fehér tányé-
rok vagy bármilyen lapos edény.

A kísérlet elvégzése
A lapos edénybe egy kevés tejet öntünk. A tej lehetõ-

leg nagy zsírtartalmú legyen. Elegendõ annyi, amennyi
elterül a tányér aljában. Az ételfestékekbõl egy-egy csep-
pet a tej különbözõ pontjaira cseppentünk. Ha tudunk,
próbáljunk olyan ételfestékeket szerezni, melyek nem al-
koholos oldatok (ezt a szaguk alapján könnyen el tudjuk
dönteni), ugyanis az alkohol is rendelkezik felületi fe-
szültséget csökkentõ hatással. Ezután egy kevés mosoga-
tószeres vagy szappanos vízbe mártott fültisztító pálciká-
val megérintjük a tej felszínét a festékcseppeknél, mire a
festék érdekes mintázatokat alkotva örvényleni kezd a
tejben.
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Hasonló jelenséget figyelhetünk meg akkor, ha õrölt
fekete borsot egyenletesen víz tetejére szórunk, majd a
vízfelszín közepén megérintjük a felszínt mosogatószeres
vízbe mártott ujjunkkal. A bors a tányér széle felé mozog.

Megfigyelhetjük továbbá a nagyobb borsszemek leme-
rülését is. Ennek szemléltetésére elvégezhetünk egy ne-
hezebb kísérletet is. Egy nagyobb tálat töltsünk meg víz-
zel, majd a mutatóujjunkra tegyünk egy gemkapcsot, és
próbáljuk meg a kezünket fokozatosan a vízbe mártva
úgy a felszínre helyezni, hogy ne süllyedjen le. Ehhez fon-
tos, hogy a tál nagyon jól el legyen öblítve és semmilyen
mosogatószer-maradékot ne tartalmazzon.

Ezután a vízfelszín szappanoldattal történõ találkozá-
sakor a gemkapocs a víz aljára süllyed. A kísérlet bemu-
tatása után a tanulók elkészíthetik saját alkotásaikat a
két kísérlet kombinálásával. Az örvénylõ festék és bors
kellemes látványt nyújt, melyeket akár meg is örökíthe-
tünk.

A kísérlet magyarázata
A jelenségek hátterében a felületi feszültség áll, ami-

nek hatására a folyadékok olyan alakot vesznek fel, mely-
nek a lehetõségekhez képest legkisebb a felülete. Ez az
oka többek között annak is, hogy a fûszálakon megjelenõ
harmatcseppek gömb alakúak. Habár a borsszemek sû-
rûsége nagyobb a vízénél, mégsem süllyednek le, mivel
így megnõne a víz határfelülete. A felületi feszültséget
azonban csökkenteni tudjuk szappanok segítségével.
Ilyenkor a szappan részecskéi új határfelületet hoznak
létre, melynek mozgását a festékek mozgása is követi,
amiket örvényekként érzékelünk. A felületi feszültség
csökkenését az is jelzi, hogy az addig lebegõ, nagyobb
borsszemek és gemkapocs lesüllyednek a víz aljára.

Módszertani javaslatok
A kísérletek elvégzése után beszéljük meg a tanulók-

kal, miért nem szabad táborozások alkalmával élõvizek-
ben szappannal fürödni, illetve szappanos vizet élõvizek-
be engedni. Mutassuk be a molnárpoloskát, melyet biz-
tosan sok tanuló ismerni fog. A molnárka (bár testének
sûrûsége nagyobb a vízénél) a víz felszínén futkosva ke-
resi táplálékát. Kérdezzük meg a tanulóktól, mi történne
a molnárpoloskával, ha szappan kerülne a vízbe! A gem-
kapocs alámerülése modellezi a molnárpoloska vesztét.
Írjuk fel a táblára a két jelenséget, majd a diákok kössék
össze az egymásnak megfeleltethetõ folyamatokat! Egy
folyamatnak nem lesz párja! 

A feladat segítségével a gyerekek analógiás gondolko-
dását fejleszthetjük. A megoldáshoz kapcsolatot kell te-
remteniük a természetben megfigyelhetõ jelenség és az
elvégzett kísérlet között, meghatározniuk, hogy mi mi-
nek feleltethetõ meg a két szituációban. Ehhez szükség
van a pontos megfigyelésre, az összehasonlításra, elvo-
natkoztatásra, a történések megértésére.

A bemutatott kísérletek egyszerû, hétköznapi eszkö-
zökkel, anyagokkal megvalósíthatók. Alkalmazhatók a
környezetismeret, természetismeret tanórákon, de szak-
körön vagy más, tanórán kívüli foglalkozásokon is.

A tanulmány elkészítését a Magyar Tudományos Aka-
démia Tantárgy-pedagógiai Kutatási Programja támo-
gatta.
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A folyamat a tálban A folyamat a természetben

A gemkapocs úszik
a vízen.

Szappanos fültisztító
pálcikával megérintjük

a vízfelszínt.

A gemkapocs alámerül.

A molnárka megfullad.

A molnárka
táplálék után keresgél.

A molnárka
egy másik tóba repül.

Szennyezett víz kerül a tóba.
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Bevezetés
Az Európai Unió érvényben levõ szakpolitikájának

egyik célkitûzése az alacsony iskolai végzettségûek ará-
nyának visszaszorítása a tagállamokban. Az uniós célok-
hoz alkalmazkodva hazánk kormánya vállalta, hogy
2020-ig 10 százalék alá csökkenti a végzettség nélküli is-
kolaelhagyók számát, így növelve azon tanulók arányát,
akik legalább középfokú végzettséget szereznek. A Nem-
zeti Reform Programban rögzített cél elérése érdekében
több fejlesztési projekt is indult az elmúlt években. A kü-
lönbözõ programok a végzettség nélküli iskolaelhagyást
a prevenció (az iskolaelhagyás megelõzése), az interven-
ció (az iskolaelhagyás megállítása) és a kompenzáció (az
iskolaelhagyók visszavezetése az oktatásba) eszközeivel
kezelik. 

„A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélkü-
li iskolaelhagyás csökkentése céljából” (EFOP-3.1.2-16-

2016-00001) címû kiemelt projekt az Eszterházy Károly
Egyetem által vezetett, konzorciumi keretben megvaló-
suló fejlesztési program, amelynek legfõbb célkitûzése a
végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentéséhez kap-
csolódó intézkedések iskolai szintû támogatása a pre-
venció eszközeinek felhasználásával. Emellett szakmai
(módszertani) megoldások kidolgozása, mely a méltá-
nyos, esélyteremtõ oktatást az egyéni tanulási utak tá-
mogatásával valósítja meg, melynek része a tehetséggon-
dozás is (Révész, 2018).

A projekt, mint oktatásfejlesztési beavatkozás továb-
bi közvetlen célja a differenciált, személyközpontú neve-
lést lehetõvé tevõ módszertani kultúra erõsítése, a nyi-
tottságra ösztönzõ intézményi nevelés-oktatás pedagógi-
ai és módszertani eszköztárának fejlesztése, valamint a
méltányosság elvén alapuló tanulási környezet kialakítá-
sa a tanulók eredményessége és sikeres elõrehaladása ér-
dekében. 

Révész László A Komplex Alapprogram,
mint nevelési-oktatási
program

! ! !
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A Komplex Alapprogram jellemzõje, hogy integrálja
a pedagógiai gyakorlatban korábban alkalmazott diffe-
renciált fejlesztésre alkalmas bevált gyakorlatokat,
módszereket, tanulásszervezési módokat, és ezeket egy-
séges elméleti keretbe foglalva teszi hozzáférhetõvé az
intézmények számára. A program középpontba helyezi a
státuszkezelésen alapuló tanulói képességfejlesztést,
amelyhez alprogramokat és adekvát tanítási stratégiát
kínál. 

A Komplex Alapprogram tanulástámogató módszer-
tanának (tanítási-tanulási stratégia) központi eleme a
heterogén tanulócsoportokban (tanulásban, képessé-
gekben, motivációban eltérõ) folyó differenciált fejlesz-
tés, azaz a Differenciált Fejlesztés Heterogén Tanulócso-
portokban (DFHT). 

A DFHT tanítási-tanulási stratégia célja, hogy a tanu-
lók meglévõ tudása és készségkészlete folyamatosan bõ-
vüljön, pozitív élményekben, sikerekben legyen részük,
tanulási motivációs szintjük növekedjen és képessé vál-
janak az önálló tanulásra. A Komplex Alapprogram ta-
nítási-tanulási stratégiájából eredõen a tanulók szemé-
lyiségének fejlesztéséhez szükséges tevékenységek együt-
tesen hatnak az osztálytermi munka folyamán (K. Nagy
és Révész, 2018). 

A program koherenciáját biztosítja, hogy a teljes prog-
ram átfogó, következetesen végigvitt alapelvek szerint
szervezõdik, valamint önálló tanítási-tanulási stratégiát
kínál, amely megjelenik a tanítási órákon, illetve az
alprogrami foglalkozásokon is. Az alprogrami foglalkozá-
sok a képesség- és készségfejlesztést szolgálják, megfelelõ
szabadságot biztosítanak a pedagógusok számára a taní-
tási stratégia helyi kontextushoz jól adaptálható alkal-
mazására.

Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa a Komplex
Alapprogram pedagógiai rendszerét, a kidolgozott és a
gyakorlatba bevezetett nevelési-oktatási programot,
mely igyekszik szem elõtt tartani a köznevelés aktuális
kihívásait, jellemzõit. A tanulmányban a program bemu-
tatásán túl megjelenik, hogy miként tudják a tanítók al-
kalmazni a program elemeit munkájuk során, valamint
bevezeti a további tanulmányokat, melyek részletesen
kifejtik a program elemeit és mûködésüket.

A Komplex Alapprogram
rövid bemutatása

A program fókuszában a programot meghatározó cé-
lok és értékek állnak (1. sz. ábra), az alapvetõ értékek a
tanulóközpontúság, az egyéni tanulási utak támogatása,
a differenciált, személyre szabott fejlesztés, valamint a
méltányos, esélyegyenlõ oktatás biztosítása a tanulók
számára. Ezen célok köré szervezõdnek az alapelvek
(adaptivitás, méltányosság, tanulástámogatás, közösségi lét,
komplexitás) (Szivák és munkatársai, 2018), amelyek a
tanórai és a tanórán kívüli foglalkozásokra is kiterjed-
nek. A program tanítási-tanulási stratégiáját a Differen-
ciált Fejlesztés Heterogén Tanulócsoportokban
(DFHT) tanulásszervezési eljárások és módszertanok
összessége adja, megalapozva a tanórákat és az alprogra-
mi foglalkozásokat. 

1. sz. ábra: A Komplex Alapprogram felépítése

A Komplex Alapprogram továbbá egységes rendszer-
be foglalja a tanórai és tanórán kívüli foglalkozásokat,
valamint a program szakmai-tartalmi elemeit, melyek a
program alapelveire épülnek, illetve megjelenítik a prog-
ram tanítási-tanulási stratégiáját. 

A kötelezõ tanulási idõszak részeként jelennek meg a:
– tanórák (80%-os arányban a korábbi gyakorlatnak

megfelelõen),
– DFHT-val támogatott tanítási órák (20%-os arány-

ban),
– a Ráhangolódó foglalkozások (heti 1–3 órában) és a
– Komplex órák (10%-os arányban2).

A szabadon választható tevékenységek körében a
program által kínált alprogrami foglalkozások (heti egy
alkalommal) jelennek meg (önálló egy tanóra idõtarta-
mú foglalkozás keretében):

– Digitális alapú alprogram (DA)
– Életgyakorlat-alapú alprogram (ÉA)
– Logikaalapú alprogram (LA)
– Mûvészetalapú alprogram (MA)
– Testmozgásalapú alprogram (TA)

A Komplex Alapprogram,
mint nevelési-oktatási
program

A Komplex Alapprogram mint nevelési-oktatási
program (Révész és K. Nagy, 2018) önálló tanítási-tanu-
lási stratégiával rendelkezik, amely a differenciált, tanu-
lóközpontú szemléletre épít (K. Nagy és Révész, 2018),
és így alapozza meg a program elemeit. Emellett olyan
pedagógiai módszereket és eljárásokat szervez egységes
rendszerbe, amelyek erõsítik az intézmények tanulástá-
mogató szerepét, növelik az iskolák személyiség- és ké-
pességfejlesztõ tevékenységének eredményességét. A
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program épít a tanulók sokféleségére, egyediségére, célul
tûzi ki az egyedi képességek társas interakciókon keresz-
tül történõ kibontakoztatását, valamint az egyéni tanu-
lási utak és az önálló tanulás szerepének növelését az is-
kolai környezetben.

A Komplex Alapprogram, mint nevelési-oktatási
program az alábbi összetevõket foglalja magába:

– pedagógiai koncepció [Komplex Alapprogram Kon-
cepció (KAK], 

– tanítási-tanulási program [Differenciált Fejlesztés
Heterogén Tanulócsoportokban (DFHT)], 

– a tanulási-tanítási egységek tartalmi leírása
(Alprogrami eszköztárak, Tanítói- tanári kézikönyvek),

– az értékelés rendszerének ismertetése (Értékelés a
Komplex Alapprogramban),

– a pedagógus-továbbképzési program teljes körû le-
írása (KAP Képzési rendszer),

– szakmai háttértámogatás.

2. sz. ábra: A nevelési-oktatási program részei

A nevelési-oktatási program a Komplex Alapprogra-
mot átfogóan bemutató koncepcióból (Révész és mun-
katársai, 2018), az oktatási-nevelési program tanítási-ta-
nulási stratégiájából (K. Nagy és munkatársai, 2018),
szakmai támogatórendszerbõl (Jobbágy és munkatársai,
2019), pedagógus-továbbképzésekbõl, értékelési rend-
szerbõl (Szûcsné Hütter és munkatársai, 2019), vala-
mint alsó és felsõ tagozatos módszertani, valamint al-
programi eszköztárakból áll.

A Komplex Alapprogram 
pedagógiai koncepciója

A Komplex Alapprogram olyan pedagógiai terv,
amely a nevelési-oktatási programban felvázolja a tanu-
lási folyamat idõkereteit, bemutatja javasolt módszereit
és eszközeit, tanulásszervezési eljárásait, emellett utal az
értékelés módjára és eszközeire. 

A Komplex Alapprogram más megfogalmazásban a
tanulási esélyek növelését célzó komplex pedagógiai
módszerek és személyiségfejlesztõ tevékenységek összes-
sége, amely figyelembe veszi a tanulók eltérõ képessége-

it, erõsségeit, tehetségeit. Célja, hogy az iskola napjaink-
ban olyan tanulási környezetet biztosítson, amelyben a
tanulók aktívan építhetik fel, konstruálhatják saját tu-
dásukat (Hunya, 2005; Knausz, 2002; Nahalka 2002). 

A személyiségfejlõdésre és a közösségek mûködésére
érzékeny pedagógiai és tanulási módszerek alkalmazása
olyan szemléletváltást eredményezhet, amely erõsíti a
tanulók bevonódását a tanulási folyamatba, lehetõvé te-
szi a tanulás élményszerûségének figyelembevételét, ala-
pot ad az önismereten alapuló pályaválasztáshoz, így elõ-
segíti a legalább középfokú végzettség megszerzéséhez
vezetõ tanulási út bejárását.

A Komplex Alapprogramot bevezetõ és azt alkalmazó
iskola szemléletére jellemzõ, hogy széles hatókörben ér-
telmezi feladatait. A tanulók fejlesztése az iskola falain
belül azt célozza, hogy a tanulók az intézményen kívüli
élet területein is helyt álljanak, így a család, a munka, a
társadalmi kapcsolatok területein is. A Komplex Alap-
program célja növelni az iskola értékközvetítõ szerepét a
szolidaritás, a méltányosság és a kölcsönös befogadás ré-
vén, segítheti a tanulókat a felelõsségvállalás képességé-
nek elsajátításában, és felmutathatja a tudomány, az
egészség, a szociális jólét értékeit. 

A KAP tanítási-tanulási
programja

A Komplex Alapprogram tanítási-tanulási programja,
azaz tanítási-tanulási stratégiájának fókuszában a Diffe-
renciált Fejlesztés Heterogén Tanulócsoportban
(DFHT) eljárásrend áll. A DFHT három fõ területen je-
lenik meg az iskolai gyakorlatban. 

1. A tanórák összességét érintõen a DFHT az öndiffe-
renciálás és a személyre szabott fejlesztés segítõje, amely-
ben az ismert tanulásszervezési technikák mellett megje-
lenik a Komplex Instrukciós Program (KIP). A pedagó-
gusoknak módjában áll a kötelezõ tanítási órák során al-
kalmazni a DFHT módszereit, kiegészítve a korábbi
módszertani gyakorlatukat. Ennek aránya a kötelezõ
közismereti órák esetében 20%.

2. A tanulásszervezés folyamatában körülbelül a tan-
anyag minimum egyharmada (30%) az alprogramokkal
összekötve valósul meg (komplex órák1). Az egyharma-
dos arány valamennyi közismereti tárgy esetében érvé-
nyesül, elsõsorban a tantárgyi kapcsolatokra alapozva.
Más megfogalmazásban ez azt jelenti, hogy a kötelezõ köz-
ismereti órák során a pedagógusok a DFHT alkalmazása
mellett megteremtik az alprogrami kapcsolódásokat, és
azok tartalmait, eljárásait beemelik az óraszervezésbe. 

3. A szabadon tervezhetõ idõszakban a DFHT az önál-
ló alprogrami foglalkozások keretein belül is megvalósul-
hat a foglalkozásszervezés során. E foglalkozások a köte-
lezõ tanórák utáni idõszakban (jellemzõen délután) segí-
tik a korábban megszerzett tudás mélyítését, alkalmazá-
sát, de támogatják a képességek fejlõdését és a tehetség-
gondozást is. A tanítás idõszervezése az iskola korábbi
gyakorlatára épülve 45 perces órák (foglalkozások) kere-
tében, de szükség szerint attól eltérõen is megvalósulhat. 

A program tanítási-tanulási stratégiája a gyakorlatban
már kipróbált és alkalmazott módszerek együttesét kí-
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nálja, amely lehetõséget biztosít a tanulócsoportok és az
egyes tanulók eredményes fejlesztéséhez. 

A KAP tanítási-tanulási 
egységeinek leírása

A Komplex Alapprogram tanítási-tanulási egységei az
egész napos iskolai fejlesztés lehetõségeit igyekszik kiak-
názni, így az iskolában töltött (tanulási) idõre fókuszál.
A program tanulási-tanítási stratégiájának célja, hogy
színes, tartalmas foglalkozásokat ajánljon egész napra a
tanulóknak. Ez nem a hagyományos értelemben vett
egész napos iskolát jelenti, hanem olyan tanulásszerve-
zést, amelynek egy része a tanuló érdeklõdéséhez igazí-
tott, a másik része pedig a tanulók és szülõk igényeihez,
az iskola lehetõségeihez, helyi szokásaihoz alakítható. Az
ilyen módon szervezett foglalkozások jelentõsen hozzá-
járulhatnak a tanulók tanulási eredményességének nö-
veléséhez, sikerességéhez és a tanulók közötti esély-
egyenlõtlenség csökkentéséhez. 

A kötelezõ tanórák számát figyelembe véve az idõke-
reteket úgy határozza meg a program, hogy a jogszabá-
lyokban elõírt tanórák és egyéb iskolai tevékenységeken
alapul, de az iskolában töltött idõre tanulástámogató
módszertant és önálló foglalkozásokat is kínál. 

A KAP pedagógus-tovább-
képzési programja

Egy intézmény akkor tud a 21. század igényeinek meg-
felelõ tanulási környezetet kialakítani, ha az ott dolgozó
pedagógusok folyamatosan képzik magukat, fejlõdnek a
társadalmi és módszertani változásokkal párhuzamosan.
Az egyéni tanulás mellett a szervezeti tanulás megvaló-
sulása hatékonyan tudja támogatni a program bevezeté-
sét. A pedagógusok részérõl azonban egyre nagyobb az
igény a módszertani színesítésre, kultúraváltásra, annál
is inkább, mivel egyre több iskola találja szemben magát
alulmotivált, viselkedési problémával küzdõ tanulókkal.
Programunk a korai iskolaelhagyás mértékének csök-
kentését szem elõtt tartva olyan pedagógus-továbbkép-
zéseket ajánl, amelyek segítik a pedagógusokat az új fel-
adatokkal szembenézni, ráirányítják a figyelmet a tanu-
lók érdeklõdésére és építenek a pedagógusok egyéni igé-
nyére, valamint korábbi módszertani kultúrájukra. 

A Komplex Alapprogramban a pedagógusok képzésé-
nek a célja, hogy szemléletbeli és pedagógiai, módszerta-
ni kultúraváltás következzen be a tudásban és szociali-
záltságban heterogén tanulói csoportok sikeres nevelé-
sének, oktatásának tekintetében. Cél, hogy a képzések
hatására olyan helyi és intézményi mûködési gyakorlat
alakuljon ki, amely az oktatási eredmények, a minõség
javítására ösztönöz. 

A képzés megvalósítása
A Komplex Alapprogram sikeres mûködésének egyik

feltétele, hogy a programot bevezetni kívánó iskolák pe-
dagógusai azonosuljanak a program céljaival. Mivel az is-
koláknak a projektbe történõ belépése önkéntes, ezért a

megfelelõ kommunikáció, tájékoztatás elengedhetetlen.
A pedagógusok képzésekor a hangsúly az interaktivitás-
ra, a képzésben való aktív részvételre, a használható tu-
dásra helyezõdik. 

A projekt során 7 db (KAK, DFHT, DA, MA, LA,
TA, ÉA), egyenként 30 órás pedagógus-továbbképzés
került akkreditálásra, mely így szerves része lehet a köte-
lezõ pedagógus-továbbképzésnek, valamint a pedagó-
guséletpálya-modellnek. A képzéseken való részvétel,
valamint a kapcsolódó nyomtatott és elektronikus tan-
anyagok térítésmentesen érhetõek el. A képzések blend-
ed learning (kevert) tanulásszervezéssel valósulnak meg,
azaz a képzéseknek 20 óra kontaktórát (2 kontaktnap)
és 10 óra távoktatási elemet tartalmaznak. Online és
offline tananyag is készült, mely a képzésben résztvevõk
ismeretszerzését segíti.

A Komplex Alapprogram kötelezõ képzései:
1. Komplex Alapprogram (KAK)
2. Differenciált fejlesztés heterogén tanulócsoportban

(DFHT)

A Komplex Alapprogram kötelezõen választható (mini-
mum 2) képzései:

3. Digitális alapú alprogram (DA)
4. Testmozgásalapú alprogram (TA)
5. Logikaalapú alprogram (LA)
6. Mûvészetalapú alprogram (MA)
7. Életgyakorlat-alapú alprogram (ÉA)

A kontaktképzések során cél a szociális kompetenciák
fejlesztése, a kapcsolatépítés, a szemléletformálás, a gya-
korlati módszerek elsajátítása és kipróbálása, a tapaszta-
latok megbeszélése, reflexiók megfogalmazása és értel-
mezése, valamint a tanárok pedagógusi kompetenciái-
nak és transzverzális készségeinek fejlesztése. A kontakt-
képzési napok sajátossága az egymástól tanulás elõsegí-
tése, közös élmények szerzése. A távoktatás az elméleti
részek önálló értelmezését, feldolgozását támogatja, le-
hetõséget biztosít a képzés során tanultak gyakorlati al-
kalmazására, valamint szervezeti diagnózist és egyéni fej-
lesztési terv készítését is magába foglalja. A távoktatást a
képzõk tréneri, mentori tevékenységgel támogatják.

A KAP szakmai 
támogatórendszere

A Szakmai Támogatórendszer (SZTR) a Komplex
Alapprogram bevezetésének és sikeres iskolai megvaló-
sulásának – ezen belül az alprogrami tartalmak és a
DFHT tanítási-tanulási stratégia osztálytermi gyakorlat-
tá válásának – érdekében kidolgozott komplex rendszer.
A szakmai támogatás további célja a KAP pedagógus-to-
vábbképzéseken az elsajátított új ismeretek, módszerek
magas szintû gyakorlati alkalmazásában való segítség-
nyújtás a kidolgozott támogatási tevékenységeken ke-
resztül (Jobbágy és munkatársai, 2019). 

A szakmai támogatás célcsoportjainak meghatározá-
sában fontos szerepet kaptak az iskolai innováció kulcs-
szereplõi egyéni és intézményi szinten egyaránt, így a
rendszer egyéni célcsoportjai: a) intézményvezetõk, b)
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pedagógusok; intézményi szinten: a pedagógusok közös-
sége, a tantestület.

A rendszer komplex, hiszen a kor követelményeinek
megfelelõ elektronikus kapcsolattartás mellett épít a már
jól bevált személyes találkozásokon alapuló segítõ mun-
kaformákra is. A Komplex Alapprogram intézményi
implementációjának segítését, nyomon követését a kö-
vetkezõ módokon és területeken támogatjuk:

– szakmai anyagokhoz való hozzáférés biztosítása a
Komplex Alapprogram Tudástár elektronikus felületén
keresztül;

– elektronikus úton történõ támogatás, amelyre az e-
SZTR online felülete ad lehetõséget; 

– jelenléti támogatás (JTR), amely személyes talál-
kozásokon alapuló segítségnyújtást biztosít a pedagógu-
sok számára;

– KAPOCS-iskolahálózat mûködtetése, amely ösz-
szefogja a Komplex Alapprogramot megvalósító intéz-
ményeket, és szakmai fórumot biztosít a program fenn-
tarthatósága érdekében. 

A program keretében megvalósuló jelenléti szakmai
támogatást, az iskola igényeit figyelembe véve és azokkal
összhangban valósul meg.

A Komplex Alapprogram
alprogramjai 

A Komplex Alapprogram újszerû eleme, hogy a prog-
ram alapelvei és tanítási-tanulási stratégiái mellett alpro-
gramokkal is támogatott, melyek elsõdleges célja a ké-
pesség- és kompetenciafejlesztés (Révész, 2018).

A Komplex Alapprogram a következõ alprogramokat
foglalja magában:

– Digitális alapú alprogram
– Életgyakorlat-alapú alprogram
– Logikaalapú alprogram
– Mûvészetalapú alprogram
– Testmozgásalapú alprogram 

Az alprogramok célja – az alapelvekre és a DFHT-ra
épülve –, hogy olyan új módszereket, tanulásszervezési
módokat emeljenek be a mindennapi pedagógiai, tanítá-
si gyakorlatba, melyekkel a tanulás élményszerûvé válik,
a tanuló aktív, alkotó részese lesz a tanulási folyamatnak.
Az alprogrami foglalkozások elsõsorban a kötelezõ taní-
tási idõn túl, a délutáni idõszakban kerülnek be a napi-
rendbe. Az alprogramok önálló részei a programnak, cél-
juk a készség- és képességfejlesztés, a tanulói erõsségek
megtalálása, a lemaradás kompenzálása, a kiemelkedõ
képességû tanulók tehetségterületeinek azonosítása. Eb-
ben a rendszerben azoknak a területeknek a fejlesztése
jelenik meg, amelyek támogatják a transzverzális készsé-
gek fejlõdését is.

Az alprogramok kettõs célt szolgálnak attól függõen,
hogy az iskola miként emeli be azt mindennapi gyakorla-
tába:

a) ha évfolyam- és osztályszinten jelenik meg az alpro-
gramok szervezése, akkor az alkalmas a tanulói képesség-
fejlesztésre, a közismereti órák tananyagához illesztve

azok elmélyítésére, a tudás bõvítésére és a házi feladat ki-
váltására,

b) ha más módon, pl. osztályonként vagy évfolyamon-
ként összevonva valósul meg, akkor a képességfejlesz-
tést, az élményközpontú tanulásszervezést, az egyéni ta-
nulási utak támogatását valósítja meg.

Az alprogramok fõként tantárgyfüggetlen módszerta-
ni eszközrendszert alkalmaznak, amelynek eredménye-
ként az iskolai tantárgyak és a tanórán kívüli foglalkozá-
sok széles körében felhasználhatók. Tanulásszervezési
szempontból az alprogramok módszertani eszköztárában
szereplõ feladatok óraterv szerint történõ felhasználásra
éppúgy alkalmasak lehetnek, mint adott pedagógiai
helyzetben rögtönzött differenciált feladatadásra (példá-
ul a lassabb ütemben haladó tanulók bevárásakor a gyor-
sabb ütemû tanulóknak feladat adható). 

A Komplex Alapprogram
szolgáltatási portfóliója

A Komplex Alapprogram kidolgozása során kiemelt
szempont volt, hogy a program bevezetése minél gördü-
lékenyebben valósuljon meg az iskolákban, és ehhez
minden feltételt biztosítson a program. A bevezetéshez
kapcsolódóan az alábbi díjmentes szolgáltatásokat bizto-
sítjuk azon intézmények részére, akik csatlakoznak a
programhoz (Révész és munkatársai, 2019):

1. Pedagógus-továbbképzések
– A képzéshez tartozó valamennyi segédanyag (tan-

anyag, tanulási útmutató, résztvevõi ütemterv, résztve-
või szolgáltatások rendszere, segédanyagok, elégedettsé-
gi kérdõívek) a pedagógus-továbbképzésben részt vevõk
számára

– Online tanulási környezet
2. Intézményi workshopok (pedagógusoknak, szülõk-

nek)
3. Szülõi, tanulói tájékoztatók/kiadványok
4. Intézményvezetõi felkészítések
5. Szakmai Támogató Rendszer (jelenléti és elektro-

nikus támogatás)
6. Szakmai kiadványok (több, mint 50 kiadvány)
– Nevelési-oktatási program – KAK
– Tanítási-tanulási stratégia – DFHT
– Alprogrami koncepciók (5 db) 
– Alprogrami eszköztár és feladatbank (5 db) 
•Foglalkozástervek
•Feladatgyûjtemények, linkgyûjtemény 
– Tanítói-tanári kézikönyvek (10 alsós + 16 felsõs) 
• Tanmenetek, tematikus tervek
• Feladatillusztrációk, példák 
– Tankockák

Összegzés
A cikk kitért a Komplex Alapprogram tartalmi eleme-

inek bemutatására, a kidolgozott nevelési-oktatási prog-
ram alkotóelemeinek ismertetésére, valamint a program
tanítási-tanulási stratégiájának (DFHT) áttekintésére,
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illetve a program szakmai tartalmainak bemutatására. A
Komplex Alapprogram egy keretrendszer, mely támo-
gatja az iskolai mûködést, szakmai kiadványokat kínál,
illetve az iskolai implementációt és megvalósítást a szak-
mai támogatórendszeren keresztül biztosítja.

Jelen tanulmány egy cikksorozat – amely gyakorlati
tanácsokat ad – bevezetõ írása, mely a program koncep-
cióját hivatott bemutatni. A tanítók a képességfejlõdés
legszenzitívebb idõszakában támogatják a tanulókat, fej-
lesztik személyiségüket és megalapozzák késõbbi tanul-
mányaikat, így döntõ mértékben segítik fejlõdésüket.
Ehhez a munkához kínál a Komplex Alapprogram szak-
mai-módszertani segítséget, szakmai támogatást, inno-
vatív ajánlásokat.
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A pedagógusok számára folyamatosan felmerül a kérdés, hogyan tudják a tanítási órán egy idõben megszervezni a te-
hetséggondozást és a felzárkóztatást, hiszen az osztályok mind tudásban, mind szocializáltságban egyre heterogénebb
összetételûek. A válaszkeresés az alsó tagozatban még kardinálisabb kérdés, hiszen a gyerekeknek a hozott ismeretei,
tudása, még inkább a szocializáltsága, viselkedése rendkívül széles skálán mozog. Az alábbiakban a Komplex
Alapprogram1 (Révész és munkatársai; 2018; Révész és K. Nagy, 2018; Révész, 2018) tanulási-tanítási stratégiáját,
a Differenciált Fejlesztés Heterogén Tanulócsoportokban (DFHT) metódusegyüttest mutatjuk be, amely a fent vá-
zolt problémára megoldást kínál (K. Nagy és munkatársai 2018). 

A Differenciált Fejlesztés Heterogén Tanulócsoportokban
tanulási-tanítási stratégia bemutatása

A DFHT tanítási-tanulási stratégia (K. Nagy és mtsai, 2018) az iskolai nevelés-oktatás folyamatának segítõje,
amelynek fókusza elsõsorban a tudásban, másodsorban a szocializáltságban heterogén tanulói csoportokban történõ
munkavégzés. A stratégia célja a tanulók sikerességének növelése, tanulási folyamatuk támogatása, képességeinek
kibontakoztatása az adaptív és innovatív tanítási-tanulási környezet segítségével, valamint a leghatékonyabb straté-
giák, módszerek és technikák alkalmazásával. További cél az inkluzív, a tudásban heterogén összetételû osztályok-
ban a speciális, státuszkezelõ nevelési-oktatási eljárás alkalmazásán keresztül a tanulók közötti együttmûködés erõ-
sítése, különös tekintettel a tanulók közötti státuszrangsor rendezésére és eredményeképpen az osztály szociális szer-
kezetének a megváltoztatása. Ahhoz azonban, hogy a DFHT elérje e kívánt hatást, a metódust a kötelezõ tanítási
órák 20%-ban kívánatos alkalmazni.

K. Nagy Emese A Differenciált Fejlesztés
Heterogén
Tanulócsoportokban, mint
pedagógiai innováció

1 EFOP-3.1.2-16-2016-00001 azonosítószámú, „A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljá-
ból” címû pályázat.

1. ábra: A DFHT helye a tanítási gyakorlatban 
Forrás: K. Nagy és mtsai, 2018
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A stratégia a diákok tanulását középpontba helyezve
épít a pedagógusok meglévõ tudására, kreativitására,
amely stratégia alkalmazásakor a pedagógusi kompeten-
ciák fejlesztése és a tantestületen belüli pedagógiai kul-
túra és attitûdváltás elõsegítése, támogatása, fejlesztése
hangsúlyosan jelenik meg. Mivel a Komplex Alapprog-
ram intézményei arra törekednek, hogy kielégítsék az is-
kolahasználók igényeit, ezért abban segítünk, hogy az is-
kolák az eddigi hatékony módszereiket megtartva mun-
kájukat gazdagítsák, nyissanak az új, illetve kipróbált ta-
nítási-tanulási stratégiák felé, mert ez kreativitást, meg-
újulást eredményez mind a pedagógusok, mind a tanulók
tekintetében. A stratégia implementálásával segíthetõ a
tanulók közötti státuszprobléma rendezése, a gyermekek
iskolai sikerességének biztosítása, majd a felsõbb évfo-
lyamokon az alulteljesítõ, valamint a tehetséges tanulók
hozzásegítése a közép- és felsõfokú továbbtanuláshoz,
amely a munkaerõpiacra történõ sikeres belépésüket ala-
pozza meg. A DFHT-stratégiában olyan módszerek és
technikák alkalmazására alapozunk, amelyek azon túl,
hogy középpontba helyezik a tudásban heterogén cso-
portban történõ tanítást és tanulást, megkívánják a ta-
nulók aktív részvételét a tanulási folyamatban. A DFHT
a tanulási folyamat lényegi elemének a gyerekek közti in-
terakción alapuló tudásépítést, tanulást és a tudásmeg-
osztást tekinti, ennek alapján tervezi, szervezi és értékeli
a tanulástámogatás folyamatait.

A DFHT pedagógiai kultúrájának fõ pillérei:
– a tanulók egyéni sajátosságainak, érdeklõdésének,

elõzetes ismereteinek, az ismereteket rendszerbe foglaló
fogalmi struktúráinak és társas kapcsolatainak megisme-
rése, 

– az egyéni konstrukciókat figyelembe vevõ egyéni ta-
nulástámogatás, differenciálás, az együttmûködést és al-
ternatív megoldásokat támogató gazdag és adaptív mód-
szertani repertoár,

– a tanulás életszerûségét biztosító tanulási helyzetek
és tanulási környezet, valamint a tanulók ön- és társérté-
kelése,

– tanulói státuszkezelés a többféle képesség felhaszná-
lását igénylõ feladatokon keresztül, 

– a pedagógusok pedagógiai kultúra és attitûdváltás
iránti hajlama, igénye.

A tanítási-tanulási stratégia célja, hogy ne csak
esélyegyenlõséget (equality, méltányosság), hanem
egyenlõ esélyt (equity, egyenrangúság, azonos vagy kö-
zel azonos státusz) teremtsünk minden gyermek szá-
mára képességeik kibontakoztatásához. A DFHT-ban
a tanulók közös, kis csoportokban végzett munkája ki-
emelt jelentõséggel bír. A benne végbemenõ folyamat-
nak, a státuszrendezõdésnek a hatására javul az eltérõ
tudással és szocializáltsággal rendelkezõ tanulók isme-
retelsajátításának eredményessége. A csoportmunka
lehetõséget nyújt a gyermekek számára az együttmû-
ködéshez szükséges képességek és készségek alkalma-
zására, segíti a tanulók tanulmányi elõrehaladását, va-
lamint hozzájárul a problémamegoldó gondolkodás fej-
lesztéséhez. 

A DFHT tanítási-tanulási
stratégiában alkalmazott
szervezési módok, 
munkaformák

A tanulók közötti különbségek megléte természetes,
szükségszerû jelenség, amely a társadalmi pozícióból, a
tanulók eltérõ személyiségébõl, illetve a nemek közötti,
a nyelvi, valamint a kulturális különbségekbõl követke-
zik. A téma hazai kutatói az alábbi elméleti és a ráépülõ
módszertani gyakorlatban eltérõ, egyéni tanulási utak
támogatását hangsúlyozzák:

– egységesség és differenciálás a nyílt oktatási rend-
szerben (M. Nádasi, 2010),

– adaptív nevelés és oktatás (M. Nádasi, 2010),
– az adaptivitás rendszerszintû megközelítése

(Golnhofer, 1999),
– tanulói szükségletekre épülõ adaptivitás

(Lénárd–Rapos, 2004),
– az adaptivitás szemlélete és gyakorlata

(Lénárd–Rapos, 2008),
– az adaptivitás elméleti, koncepcionális megközelíté-

se (Rapos et al., 2011),
– tanulói státuszkezelés (K. Nagy, 2012, 2015, 2017),
– reflektív gondolkodás fejlesztése (Szivák, 2010).

A DFHT tanítási-tanulási stratégia az egyenlõ esélyek
megteremtéshez elsõsorban az alábbi, a differenciálást
elõtérbe helyezõ oktatásszervezési módokat, módszere-
ket támogatja:

– egyénre szabott differenciálás,
• egyedül végzett munka,
• teljesen egyénre szabott munka,
• részben egyénre szabott munka;
– párban folyó tanulás,
• páros munka,
• tanulópárok munkája;
– kooperatív csoportmunka,
– drámajáték,
– projektmunka,
– tantermen kívüli tanulásszervezés.

A DFHT tanítási-tanulási stratégia megvalósításának
további eszköze a státuszkezelõ Komplex Instrukciós
Program (KIP), amely a státuszkezelést lehetõvé tévõ
speciális kooperatív munkaforma (K. Nagy, 2015). 

DFHT-Komplex 
Instrukciós Program

A DFHT tanítási-tanulási stratégia egyik hangsú-
lyos eleme a Komplex Instrukciós Program (KIP). A
KIP több elemét is tekintve megegyezik a kooperatív
és kollaboratív csoportmunkával. Nem új stratégia,
hanem egy speciális kooperatív tanulási eljárás, amely-
nek központi eleme a feladatok segítségével a tanulók
közötti státuszrangsor kezelése. A kutatások azt tá-

komplex2_KNagy.qxd  2019.08.27.  11:02  Page 21



22

masztják alá (Cohen–Lotan 2014; K. Nagy 2007, 2012,
2015), hogy amennyiben az osztályteremben fellelhe-
tõ, a tanulók között meglévõ hierarchikus sorrend nem
rendezõdik, úgy a tanulók ismeretelsajátítása, ismeret-
elsajátításának a szintje elmarad a lehetséges mérték-
tõl. Kívánatos, hogy megfelelõ gyakorisággal (amely
minden ötödik-tízedik tanítási órát jelenti) a pedagó-
gus teremtsen alkalmat a tanulók közötti státuszrang-
sor rendezésére. 

DFHT mint innováció
Az innováció röviden valamilyen változás, változtatás,

amely a már meglévõ nevelési-oktatási gyakorlathoz ké-
pest olyan új megjelenését feltételezi, amelytõl elvárt,
hogy eredményeképpen az ismeretek elsajátítása, a ké-
pességek fejlõdése, a belsõ értékek növekedése gyorsab-
ban, könnyebben történjen meg, és mélyrehatóbb és tar-
tósabb hatású legyen. Becze (2012) szerint az innováció
egy minõségi fejlõdést szolgáló gyakorlati folyamat,
amely önkéntes, öngerjesztõ és intézményalapú, vala-
mint a PDCA (tervezés-cselekvés-ellenõrzés-intéz-
ményesítés) ciklusként értelmezhetõ. 

A „jó” iskola sikeresen igazodik a változó környezeti
elvárásokhoz, a társadalom képzési igényeihez, és teljesí-
ti azt a társadalmi elvárást, hogy szakmailag megfelel az
ország európai integrációs törekvéseinek (szakmai, igaz-
gatási, irányítási, jogalkotási stb. szempontok alapján),
illetve ezzel szoros összefüggésben teljesíti azokat a mi-
nõségbiztosítási igényeket (intézményi, fenntartói, me-
gyei és országos szintek alapján), amelyek a köznevelés-
sel, közoktatással szemben megfogalmazódnak. E kívá-
nalom megvalósításához is segítséget nyújt a DFHT stra-
tégia, amely mint innováció, más intézmények számára
átadható, „másolható”.

Az órai munka szervezése
Az osztálytermi heterogenitás ismeretelsajátítást be-

folyásoló tényezõ, hiszen a gyerekek között kialakult stá-
tuszrangsor meghatározza a tananyaghoz való hozzáfé-
rést is (Cohen–Lotan 2014; K. Nagy, 2015). A pedagó-
gusnak úgy kell megszerveznie a tanítási órát, hogy a kü-
lönbözõ társadalmi csoportokból érkezõ gyerekek szá-
mára biztosítsa a megfelelõ ütemben történõ ismeretel-
sajátítást, haladást. A diákok érzelmi, testi, lelki és intel-
lektuális személyiségjegyeinek fejlesztése mellett felada-
ta az egyéni tanulásmódok kifejlesztése, a motiváltság és
az általános mûveltség emelése. 

A DFHT-KIP tanítási óra jellemzõi:
– A diákok tudásban heterogén összetételû tanulói

csoportban dolgoznak, ahol a jó és jobb képességûek ta-
nítanak, a gyengébbek, alulteljesítõk tanulnak.

– A feladatok komplexitásán keresztül minden diák
egyenlõ lehetõséget kap a feladatban való részvételhez,
hiszen a feladat összetettségébõl adódóan mindenkinek
van olyan erõssége, amellyel hozzájárul a feladat sikeres
megoldásához.

– A többféle képesség bemutatása alkalmat ad a peda-
gógus számára a tanulók közötti státuszrendezésre, an-
nak kiemelésére, hogy ki miben jó.

– A diákok együttmûködésére az egymásrautaltság a
jellemzõ. A feladat idõben történõ teljesítéséhez minden
tanuló munkájára szükség van.

– A diákok részére biztosított a személyre szabott fel-
adatkijelölés, amely épít Vigotszkij legközelebbi fejlõdé-
si zóna elméletére.

E munkaszervezés eredményeképpen:
– A diákok egész órán motiváltak.
– Az órán nincs fegyelmezési probléma.

A csoport- és az egyéni munka sikeres teljesítéséhez a
következõ elveket szükséges betartani:

– A 4-5 fõs munkacsoportok, azonos témában, eltérõ
feladatokon munkálkodnak, amely a csoportok közötti
versenyhelyzet elkerülését biztosítja.

– A csoport számára kijelölt feladatok nyitott végûek,
több megoldást lehetõvé tevõk, konstruktív gondolko-
dást igénylõk.

– A csoportfeladatok a képességek – Gardner több-
szörös intelligenciaelméletére építve – sokféleségét
igényli. 

– A differenciált, személyre szabott feladatok a cso-
portproduktum nélkül nem oldhatók meg, így minden
diák érdeke, hogy a közös munka magas színvonalú le-
gyen, hiszen ez egyéni sikerük záloga is.

Feladatillusztráció
Az alábbiakban a DFHT-KIP kívánalmainak megfe-

lelõ, tudásban heterogén tanulói összetételt feltételezõ
feladatillusztrációt mutatunk be, mely bepillantást en-
ged a program által alkalmazott tanítási-tanulási straté-
gia osztályszintû folyamataiba. 

Tantárgy: Matematika
Tanítási egység: Geometriai játékok
Nagy gondolat: Tükröm, tükröm mondd meg nékem…
Osztályfok: 2. 

Az óra menete:
1. Alapelvek, szerepek2 áttekintése. Tanári motiváció: 2

perc
2. Csoportalakítás: az elõzõ foglalkozáson kialakított cso-

portok dolgoznak együtt a betöltött tanulói szerepek kötelezõ
rotációja mellett: 1 perc

A csoportok heterogén összetételûek, a tanulók által betöl-
tött szerepek minden foglalkozáson rotálódnak.

Szerepek: kistanító néni
beszámoló 
idõfelelõs
eszközfelelõs

2 A DFHT-KIP-ben a leggyakoribb szerepek az irányító/kistanító,
beszámoló (e két szerep a státuszkezelõ hatásuk miatt nem marad-
hat el). Ezenkívül észszerû kijelölni még idõfelelõst, eszközfelelõst,
IKT-eszköz felelõst stb.).
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3. Csoportmunka: 15 perc
4. Csoportok beszámolója: 10 perc
5. Egyéni feladatok megoldása: 5 perc
6. Egyéni beszámolók: 10 perc
7. A foglalkozás értékelése: 3 perc

Felhasznált eszközök:
– Tükrök
– Csomagolópapír
– Színes tollak, ceruzák, ollók, ragasztó
– Sokszögek kartonból kivágva, színes papírok, síkidom-

készlet

– Az ABC nagy, nyomtatott betûi

– Félbevágott figurasablonok

Felhasznált ismeretek:
– Szimmetria fogalma

Alkalmazott kulcskompetenciák:
– Matematikai kompetencia
– Anyanyelvi kommunikáció
– Szociális kompetencia
– Kezdeményezõ és vállalkozói kompetencia

Fejlesztendõ készség-, képességterületek
– Tájékozódási készség térben
– Számolási készség
– Megoldások tervezése, kivitelezés
– Rajzolási készség
– Együttmûködési készség
– Kommunikációs készség fejlesztése

Forrásanyag: 
– Rajz a félbevágott sablon felhasználásához.

Tükröm, tükröm mondd meg nékem… Tanulói tevékenység Kiemelt fejlesztési feladatok

Ráhangolás:

A Kisfiú egy este, mielõtt elaludt volna, arra gondolt, mi
lenne, ha belépne a tükörbe, éppen úgy, ahogyan belépünk
egy ajtón.
Erre gondolt és elaludt. De mégsem. Felkelt és odaosont a
tükörhöz. Szíve a torkában dobogott. Megérintette kezével
tükröt, és íme, akár egy szárnyas üvegajtó, az lassan meg-
nyílt elõtte. A Kisfiú belépett a tükörbe és megérkezett a
mesebeli Tükörországba.

Kedves Gyerekek!
Tegyünk képzeletbeli kirándulást a feladatok segítségével
mi is Tükörországba!

A ráhangoló gondolatok
osztályszintû megbeszélé-
se

Szövegértés fejlesztése.
Információfeldolgozás képessé-
gének a fejlesztése.
Vitakészség fejlesztése.
Kommunikációs készség fejlesz-
tése
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1. Csoport feladata (5 fõ):
Tükörországban csak tükrös betûk vannak és csak tükrös
betûkkel írnak a gyerekek.
– A betûk közül válogassátok ki a tükröseket!
– A kiválogatott betûkkel alkossatok szavakat!

Csoportmunka: alkotó vitára
és innovatív produktum leté-
telére ösztönzõ, nyílt végû fel-
adat. A csoportfeladatok
Gardner többszörös intelli-
genciaelméletének figyelem-
bevételével készülnek, ame-
lyek lehetõséget adnak az erõs-
ségek kiemelésére és a státusz-
kezelésre. Ebben a csoportban
a nyelvi intelligenciában erõs,
de tudásban heterogén tanu-
lók tevékenykednek.

Ismeretek rendszerezése, al-
kalmazása.
Képzelet, elvont gondolko-
dás fejlesztése. Problémake-
zelés és -megoldás.
Kreativitás, alkotókészség
fejlesztése.
Vitakészség fejlesztése.
Együttmûködési készség fej-
lesztése.
Kritikus gondolkodás fejlesz-
tése.

Differenciált, névre szóló feladat:
1. tanuló: Foglald mondatba a legtöbb betûbõl álló két szót!
Törekedj arra, hogy a mondatok minél hosszabbak legye-
nek! Írd le a füzetbe a mondatokat nagy nyomtatott betû-
vel! A tükrös betûkbe rajzold be a tükörtengelyt.
2. tanuló: Csoportosítsd a tükörtengely száma szerint a
szavakat! Írd le az így csoportba szedett szavakat a füzetbe!
Milyen szempontok alapján tudnád még csoportosítani a
szavakat?
3. tanuló: Csoportosítsd szófajok szerint a szavakat! Me-
lyik csoportban találod a legtöbb vízszintes tükörtengelyt?
4. tanuló: Írd a szavak fölé, hogy mennyi tükörtengelyt tar-
talmaz!
5. tanuló: Rajzold be piros filccel a tükörtengelyt a betûkbe!

Differenciált, személyre sza-
bott egyéni munka Vigotszkij
legközelebbi fejlõdésizóna-
elméletének a figyelembevéte-
lével.
Az egyéni feladatok felhasz-
nálják a tanulók közös mun-
kájának az eredményét.

Segítségnyújtás, -kérés.
Ismeretek rendszerezése, al-
kalmazása.
Képzelet, elvont gondolko-
dás
Kreativitás, alkotókészség
Problémakezelés és -
megoldás
Önismeret, önértékelés
Tolerancia
Kritikus gondolkodás

2. Csoport feladat (5 fõ):
Tükörország közepén van egy tó. A partján lévõ dolgok/ele-
mek tükrözõdnek a vízben.
– Rajzzal népesítsétek be a tó partját! 
– Rajzoljátok meg a dolgok/elemek tükörképeit a tóban!
– Használjátok a tükröt segítségnek!

Csoportmunka: alkotó vitára
és innovatív produktum leté-
telére ösztönzõ, nyílt végû fel-
adat. A csoportfeladatok
Gardner többszörös intelli-
genciaelméletének figyelem-
bevételével készülnek, ame-
lyek lehetõséget adnak az erõs-
ségek kiemelésére és a státusz-
kezelésre. Ebben a csoportban
a térbeli intelligenciában erõs,
de tudásban heterogén tanu-
lók tevékenykednek.

Ismeretek rendszerezése, al-
kalmazása.
Képzelet, elvont gondolko-
dás fejlesztése. Problémake-
zelés és -megoldás.
Kreativitás, alkotókészség
fejlesztése.
Vitakészség fejlesztése.
Együttmûködési készség fej-
lesztése.
Kritikus gondolkodás fejlesz-
tése.

Egyéni feladat:
1. Írd le az általatok rajzolt képen látható dolgokat az ABC

nagy nyomtatott betûivel! Keresd ki a tükrös betût is tar-
talmazó szavakat! 

2. Írj leíró fogalmazást az általatok készített képrõl!
3. Írj három kérdõ mondatot a képrõl! Keresd ki a kérdõ

mondatokban azokat a szavakat, amelyben van tükrös
betû!

4. Válassz ki egy dolgot a képen és rajzold meg a tükör-
képét!

5. Találsz-e tükrös alakzatot a képen? Ha nem, rajzolj ket-
tõt!

Differenciált, személyre sza-
bott egyéni munka Vigotszkij
legközelebbi fejlõdésizóna-
elméletének a figyelembevéte-
lével.
A névre szóló feladatok fel-
használják a tanulók közös
munkájának az eredményét.

Segítségnyújtás, -kérés
Ismeretek rendszerezése, al-
kalmazása.
Képzelet, elvont gondolko-
dás
Kreativitás, alkotókészség
Problémakezelés és -
megoldás
Önismeret, önértékelés
Tolerancia
Kritikus gondolkodás.
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3. Csoport feladat (5 fõ):
Tükörországban a plafon, a falak és a padló is tükörbõl
van, ezért bárhol megláthatjuk magunkat bennük.

– A síkidomokból rakjatok ki valamilyen alakzatot
(házat, robotot, vonatot… stb.)

– Rakjátok ki a tükörképét is!
– Használjátok a képzeleteteket!

Csoportmunka: alkotó vitára
és innovatív produktum leté-
telére ösztönzõ, nyílt végû fel-
adat. A csoportfeladatok
Gardner többszörös intelli-
genciaelméletének figyelem-
bevételével készülnek, ame-
lyek lehetõséget adnak az erõs-
ségek kiemelésére és a státusz-
kezelésre. Ebben a csoportban
a logikai-matematikai intelli-
genciában erõs, de tudásban
heterogén tanulók tevékeny-
kednek.

Ismeretek rendszerezése, al-
kalmazása.
Képzelet, elvont gondolko-
dás fejlesztése. Problémake-
zelés és -megoldás.
Kreativitás, alkotókészség
fejlesztése.
Vitakészség fejlesztése.
Együttmûködési készség fej-
lesztése.
Kritikus gondolkodás fejlesz-
tése.

Egyéni feladat:
1. Sorold fel, milyen síkidomokat használtatok fel! Szá-

mold meg, hogy hány tükrös alakzatot használtatok
fel! 

2. Írd le nyomtatott betûkkel, hogy minek a képét raktá-
tok ki! Keress a szavakban tükrös betût! Keretezd
be!

3. Jelöld be a síkidomokban a tükörtengelyt!
4. Húzd meg a tükörtengelyt a négyzetekben és a tégla-

lapokban! Hasonlítsd össze a tükörtengelyek szá-
mát! Mit tapasztalsz?

5. Szerinted hány tükörtengelye van egy „O” betûnek?

Differenciált, személyre sza-
bott egyéni munka Vigotszkij
legközelebbi fejlõdésizóna-
elméletének a figyelembevéte-
lével
A feladatok felhasználják a
tanulók közös munkájának az
eredményét.

Segítségnyújtás, -kérés
Ismeretek rendszerezése, al-
kalmazása.
Képzelet, elvont gondolko-
dás
Kreativitás, alkotókészség
Problémakezelés és -
megoldás
Önismeret, önértékelés
Tolerancia
Kritikus gondolkodás.

4. Csoport feladat (4 fõ):
Tükörországban a gyerekek ajándékot készítenek
anyák napjára/karácsonyra/húsvétra. Minden elkészí-
tett ajándék legyen tükrös!

– Válasszon ki mindenki egy sablont!
– A mellékelt rajz alapján hajtsátok össze a papírt!
– Helyezzétek rá a sablont! 
– Rajzoljátok körül! Vágjátok ki! 
– Készítsetek egy közös képet, amelyet rajzzal is ki-

egészíthettek! 

Csoportmunka: alkotó vitára
és innovatív produktum leté-
telére ösztönzõ, nyílt végû fel-
adat. A csoportfeladatok
Gardner többszörös intelli-
genciaelméletének figyelem-
bevételével készülnek, ame-
lyek lehetõséget adnak az erõs-
ségek kiemelésére és a státusz-
kezelésre. Ebben a csoportban
a térbeli intelligenciában erõs,
de tudásban heterogén tanu-
lók tevékenykednek.

Ismeretek rendszerezése, al-
kalmazása.
Képzelet, elvont gondolko-
dás fejlesztése. Problémake-
zelés és -megoldás.
Kreativitás, alkotókészség
fejlesztése.
Vitakészség fejlesztése.
Együttmûködési készség fej-
lesztése.
Kritikus gondolkodás fejlesz-
tése.

Egyéni feladat:

1. Írd le, hogyan készítettétek el az ajándékot!

2. Magyarázd el, hogy miért jó a sablon használata az
ajándék elkészítéséhez!

3. Hogyan nevezzük a matematika nyelvén az általatok
elkészített képekben a hajtásvonalat? 

4. Jelöld piros filctollal az elkészített tárgyakon, képe-
ken, rajzon a tükörtengelyt!

Differenciált, személyre sza-
bott egyéni munka Vigotszkij
legközelebbi fejlõdésizóna-
elméletének a figyelembevéte-
lével
A feladatok felhasználják a
tanulók közös munkájának az
eredményét.

Segítségnyújtás, -kérés
Ismeretek rendszerezése, al-
kalmazása.
Képzelet, elvont gondolko-
dás
Kreativitás, alkotókészség
Problémakezelés és -
megoldás
Önismeret, önértékelés
Tolerancia
Kritikus gondolkodás.
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Megjegyzések a csoport- és az egyéni feladatokhoz:

Gardner többszörös intelligenciaelméletét figyelem-
be vevõ, a csoportban lévõ tanulók erõsségeihez illesz-
kedõ feladatok minden esetben nyitott végûek, alkotó
vitára ösztönzõk, több megoldást lehetõvé tevõk, vala-
mint a tanulók erõsségeinek a kiemelésére alkalmat
adók. 

A DFHT-KIP-ben követelmény, hogy az egyéni fel-
adatok a csoportmunka produktumát felhasználják, azt
továbbgondolják. Az egyéni feladatok nem teljesíthetõk
a csoportfeladat nélkül, amely a motiváció és a viselke-
désszabályozás eszköze is egyben.

A DFHT-KIP kívánalmai között szerepel, hogy a pe-
dagógus kiemelje a tanulók erõsségeit, ezzel kezel-
ve/emelve státuszukat. Azért, hogy ezt a pedagógus hite-
lesen tegye, óra közben feljegyzést készít a tanulók kom-
munikációjáról, megnyilvánulásairól. 

Az óra minden esetben személyre szabott, pozitív meg-
erõsítéssel zárul.

Összegzés
A DFHT-KIP a felszínen egy technika, de a mélyebb

összefüggéseket keresve egy olyan komplex tanulásszer-
vezés, amely az osztály összes interakciós lehetõségét,
kommunikációs csatornáját figyelembe veszi a nevelési
és az oktatási célok megvalósításának érdekében, nem
szûkítve azt le egy adott munkaforma egyoldalú haszná-
latára. A tanulók képességeihez, érdeklõdéséhez és erõs-
ségeihez igazodó nevelési-oktatási módszerek segítik a
cél elérését, amelyet az osztálytermen belüli szervezett-
ség, a pedagógusok rugalmassága és az oktatáshoz hasz-
nált eszközök sokszínûsége támogat. 

Az, hogy a DFHT tanítási-tanulási stratégia hatására
az eredmények milyen mértékben jelentkeznek, jelentõ-
sen függ attól, hogy a pedagógusok mennyire értik meg a
DFHT tanítási-tanulási stratégia lényegét és azok alkal-
mazásának szükségességét. A tanítási-tanulási stratégia
alkalmazásának a célja minden tanuló sikerélményhez
juttatása, amelynek egyik eszköze a tanulók tevékeny
tanórai részvételének elõmozdítása. Mivel a pedagógus
feladata a tanítási-tanulási stratégia szakszerû alkalma-
zása, a tanóra felépítésének, menetének és az értékelés
módjának a meghatározása, ezért az õ feladata az elmélet
gyakorlattá alakítása is.
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Ön tudta? Honlapunk könyvtárában gazdag szakirodal-
mi gyûjtemény található a KIP részleteses bemutatása
mellett sok más módszertani témában: Könyvtár  –  Gya-
korlat, módszertan – Módszertanról általában (A szerk.)
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„An tan témusz / Szóraka témusz…”, „Yspilang, yspilang /
Yspilangi rózsa…”, „Appa-cuka, funda-luka / Funda-kávé,
kaman-duka…” Folytathatnánk a sort az olyan gyermek-
mondókáinkkal, amelyek szavai jelentés nélküliek, vagy
legalábbis ma jelentés nélküliekként ismerjük fel. Ha-
landzsanyelvnek tûnik, mégis kötött szórend szerint
öröklõdött idõtlen idõk óta máig a gyerekeken keresztül.
És nem pusztán az ismeretlen, vagy jelentés nélküliként
felismert szavak ismétlõdtek egymás után ki tudja mi-
lyen régen pontosan ugyanúgy, hanem, ha járultak hoz-
zá mozdulatok, vagy olyan hosszabb mozdulatsorok,
amelyek a szavakhoz hasonlóan kötött szabályok szerint
játékokká álltak össze, azok is nemzedékrõl nemzedékre
öröklõdtek minden vidéken alapszerkezetét tekintve
ugyanúgy.

Nemcsak értelmetlennek tûnõ szavakból összeálló
mondókáink hagyományozódtak idõtlen idõk óta, de
olyan mondókáink is, amelyek szavait külön-külön ért-
jük ugyan, ám a szöveg egészének értelmezése során za-
varba jöhetünk például a „Lánc, lánc, eszterlánc…”, a
„Csiga-biga gyere ki…”, a „Csip, csip, csóka…”, a „Süss fel
Nap…” kezdetû mondókáink esetében. Ma már nem
olyan egyszerû értelmezni, mirõl szól például a „Cifra pa-
lota, / Zöld az ablaka / Gyere ki te tubarózsa / Vár a viola”
mondókánk. Vajon kik számára felismerhetõ, hogy ko-
herensen kapcsolódik ehhez a következõ versszak: „Kicsi
vagyok én, / Majd megnövök én / Esztendõre vagy kettõre /
nagylány leszek én”?

Mondókáink és játékaink egészen a legutóbbi évtize-
dekig minden gond nélkül átöröklõdhettek ki tudja mi-
kortól fogva. Korábbi munkahelyemen azonban lesújtó
élményeket szereztem. Évente visszatérõ tapasztalataim
szerint egy átlagos óvodapedagógus vagy tanítóképzõs
hallgatói csoportban szinte senki nem tudta, miként kell
játszani a „Lánc, lánc eszterlánc…” rendkívül egyszerû já-
tékát, és a csoportok tagjainak a fele egyáltalán nem,
vagy nagyon hiányosan ismerte még a szövegét is. Nem
tudom megítélni, az eset mennyire egyedi. Megnyugod-
nék, ha volnának kollégák, akik az ellenkezõjérõl szá-
molnának be, ám sajnos tényként kell kezelnünk, hogy

az utóbbi évtizedekben mondókáink és gyerekjátékaink
egyre rohamosabban a feledés homályába vesztek, és
vesznek folyamatosan ma is. E rövid írásban az okokat
nem tekintem feladatomnak sorra venni, sokkal inkább
a hajdan evidenciának számító jelentéseket újra feltárni,
egyszersmind pozitív és cselekvõ példát felmutatni az
élet védelme érdekében. Elöljáróban ugyanis annyit le-
szögezhetek, hogy ezek a mondókák és a hozzájuk tarto-
zó játékok a szociális eseményen túl, a szövegbe és a já-
tékkoreográfiába kódolt üzenetek révén is a világot fenn-
tartó, azt mûködtetõ mechanizmusokat léptetnek mû-
ködésbe.

A kiszámolók számrendszere
mint a matematikai 
gondolkodás alapja
(7+3=10)

Mondókáink, kiszámolóink, gyerekjátékaink értelme-
zése kapcsán számos, szemléletét tekintve is többféle irá-
nyultságú fontos tanulmány, elemzés született.1 Ezúttal
egyik jellemzõ kiszámolónk értelmezését a Test – Lélek –
Szellem hajdan minden kultúrát átható hármas egységé-
nek rendezõ elve szerint vezetem le, amelyet akár univer-
zálisnak, tehát más régi kiszámolók, mondókák és mesék
megnyitásához is kulcsot képezõ tényezõnek tekinthe-
tünk. A Test – Lélek – Szellem (szent)hármassága ugyan-

Várszegi Tibor

Grétinek szeretettel

„Hét – 
Fénybõl szõ mesét”
Az elfelejtett evidencia felismerése egy 
kiszámolónkban és a tanító életfeladata

1 A több számú elemzés és értelmezés közül álljon itt példaként három
különféle beállítottságú irodalom ajánlásként: 
Antal Csaba: Lánc, lánc, eszterlánc, Õsi gyökér, Budapest, 44. évf.
3. szám (2016. július–szeptember), 69–72.
http://epa.oszk.hu/02300/02387/00038/pdf/EPA02387_osi_gyok-
er_2016_3_069-072.pdf
Farkasinszky Tibor: A Miska-kancsó I–III., Miskolci Bölcsész Egye-
sület, Miskolc, 2013. A szerzõ a II. kötetben vezeti le gyerekmondó-
káink egy részének sumér eredetét, azok termékenységi szertartá-
sok alkalmával betöltött imafunkcióját.
Pap Gábor: Mély kútba tekinték, In.: Pap Gábor: Mag hó alatt –
Télutón, Püski Könyvkiadó, Budapest, 2003.
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is a Teremtés egységében létezõ ember számára talán a
legfontosabb tájékozódási pontot képezte és képezi még
ma is, még akkor is, ha ennek sokan nincsenek tudatában. 

A szóban forgó kiszámoló a hármas és a hetes szám
arányára épül. A hármas és a hetes szám, valamint ezek
többszörösei nemcsak a hétköznapi és tudományos élet
legfontosabb szerkezeti és értelmezési pontjait képezték,
hanem azét a közegét is, amelyet ma a mûvészet foga-
lommal, ezek között pedig például a mesével foglalunk
össze. Ég és Föld között az önmagát harmadikként elhe-
lyezõ ember önmaga és a világ megértése, valamint a vi-
lágban való léte otthonossá tétele érdekében a hármas-
ságot is mint egységet tekintette, hasonlóan a ketteshez
(a dualitás szimbiózisaként: pozitív-negatív, jó-rossz, nõ-
férfi, jin-jang stb.) és a heteshez. 

A Világfa gyökere (test), törzse (lélek) és a fa lombko-
ronája (szellem) ugyanúgy aránylott e hármassághoz,
mint az emberi test alteste a fizikai, törzse a lelki (lélek
lakhelye a szív), a feje pedig a szellemi területekhez. Nem
véletlenül került a közösség vezetõjének, a királynak a
fejére a korona, hiszen az õ feladata volt népét bekapcsol-
ni a szellemi dimenzióba. Ugyanígy aránylott a ház alap-
ja/pincéje a lakótérhez, valamint a padláshoz/tetõhöz.
Ezért vetették meg olykor a nászi ágyat is a padláson –
mert a magyar a termékenységre utalva az ágyat is veti –,
és azért hozhatta a gólya is a kisbabát, mert a kéményre
költözõ madár a legmagasabb ponton élõ házlakó, õ áll
legközelebb az Éghez, ahonnan a lélek a Földre érkezik.
Innen látható be, hogy nem a testnek van lelke, hanem a
léleknek teste, méghozzá olyan teste, amely életfeladata
elvégzéséhez szükséges, úgy is fogalmazhatunk, a lélek
testre szabott feladattal érkezik a Földre. Hasonló mó-
don alakult ki a három kívánság, a három igazság, a há-
rom próbatétel, a háromfejû sárkány, ezért szerepel há-
rom fiú meséinkben, és a Test – Lélek – Szellem
(szent)hármassága szerint állítódott fel az Atya, a Fiú és
a Szentlélek szentháromsága is.

A Test szót a Szókratész elõtti görög nyelvben Füszisz
( ) szóval jelölték, ami a latinban fizikává alakult,
ami azóta is a fizikai testet jelenti. A lélek ógörög megfe-
lelõje Pszükhé ( ), óhéber megfelelõje pedig Ne’fes
( ), mindkettõ lehelet, lélegzet, kifújt levegõ jelen-
tésben csakúgy, mint az élõ magyar nyelvben, amelyben
a Lélek az ember légzõ tevékenységérõl kapta a nevet. A
Szellem viszont az Ég felõl az ember felé tartó levegõmoz-
gásról, a szélrõl, a szellõrõl kapta a nevét mindkét õsi
nyelvben, Pneuma ( ) vagy Ánemosz ( ) az
ógörögben, Ruah ( ) az óhéberben. Az élõ magyar
nyelvben ugyancsak a szél-elem, vagy az „sz” hangután-
zóval kifejezve a sz-elem alkotja a Szellem szó jelentés-
tartalmát a Czuczor–Fogarasi szótár alapján is.2

A Test – Lélek – Szellem hármasságának jelentésköre
hajdan nem pusztán közérthetõnek, de evidenciának is

számított, csak az utóbbi évszázadokban indult látvá-
nyos sorvadásnak, mára pedig létértelmezésünkben e
hármas dimenzió egyetlen dimenzióvá, testi-fizikai szin-
tû létértelmezéssé sorvadt. Az egydimenziós ember Her-
bert Marcusetól átvett fogalmán összefoglalóan magam
is a „fogyasztói társadalom kívülrõl irányított” emberét
értem, ahonnan már nem láthatók be a lelkiség és a szel-
lemiség dimenziói. Elegendõ legyen csak arra gondol-
nunk, miként jöhetünk zavarba, ha a lélek és a szellem
közötti különbséget kíséreljük meghatározni; mint ahogy
az sem lehet véletlen, hogy köznyelvi szóhasználatunk-
ban, de még több világnyelv szótári alakjaiban is e két fo-
galom egymás szinonimájaként szerepel. Az alábbi mon-
dókánk úgy mutat utat a Test – Lélek – Szellem hármas-
ságának megnyitásához, ahogyan a csillagok is utat mu-
tatnak a szegény legénynek párja házának megtalálásá-
hoz, vagyis a világban levõ otthonosság kialakításához.

Egy – utat nyit a hegy,
Kettõ – nyerget küld a felhõ,

Három – lendülsz fecskeszárnyon,
Négy – szelek szárnyán mégy,

Öt – kaput nyit a köd,
Hat – beenged a Nap,

Hét – Fénybõl szõ mesét,
Nyolc – visszalovagolsz,

Kilenc – idesietsz,
Tíz – viszel engem is.

Amennyiben a mondókát két szerkezeti egységként
vesszük észre, azt láthatjuk, hogy az 1–7. sorok egyetlen
személy kozmikus útját mesélik el, amely a Föld egyik ma-
gas pontjáról, egy hegytetõrõl indul és a Nap irányába tart. 

Ezen a kozmikus úton a megfelelõ események után a
7. sorban fogan meg a mese, és nem korábban, vagyis a
közbülsõ állapotok bejárása szükségszerû. Azt is felis-
merhetjük, hogy ezt az utat az a másik személy meséli el,
akiért az utolsó három sor szerint az utazó visszamegy,
hogy a már egyszer megtett kozmikus útra õt is magával
vigye. Népdalaink, táncaink, meséink hagyománya sze-
rint nem lehet az 1–7. sorok szereplõjét másnak, mint le-
génynek látni, aki pedig ezt az egészet elmeséli a leány-
nak, akiért a legény a leány hívására visszamegy, mert a
szerelmük csakis a Fényben, a Teljességben, a kozmikus
szellemi egységben teljesedhet be. Addig, amíg ez a Tel-
jesség együttes élménye nem lesz számukra létesemény,
kapcsolatuk hétköznapi szinten nevezhetõ akár szere-
lemnek is, ám valójában csak a kozmikus esemény tehe-

2 „szellem (szell-em v. szél-el-em) fn. tt. szellem-et, harm. szr. ~e. Ko-
runkban alkotott, s hirtelen elterjedt új szó a hellén pneuma, latin
spiritus, német Geist kifejezésére, különböztetésül a lélek-tõl, mely-
nek szabatosan a hellén yuch, latin anima, s német Seele felelnek
meg. Legújabb idõkig a köz és irodalmi nyelven mind a spiritus, mind
az anima kifejezésére, a másolók a nép nyelvén sem ismeretlen szel-

let (spiritus) szóval éltek. […] Valamint a hellén pneuma törzse
pnew (fuvok), a latin spiritus-é spiro (lehelek), a szláv duch-é dujem
(fuvok); hasonlóan a magyar szellem is a természeti széltõl, mint
fuvásban jelenkezõ s ámbár láthatatlan, de mûködéseiben igen is
érezhetõ tárgytól kölcsönöztetett. Az l kettõztetése nagyob., nyo-
matosság végett jött használatba, s az egész sajátlag am. szel-el-em
(szelelõ valami)”. (kiemelések: VT.) Czuczor Gergely–Fogarasi Já-
nos: A magyar nyelv szótára, hasonmás kiadás, Históriaantik Köny-
vesház Kiadó, Budapest, 2012.; Arcanum Adatbázis: www.
arcanum.hu – „Le kell szögezni, hogy a CzF gyökrendszer-elmélete
szigorú tapasztalati alapon áll, állításai mérhetõk, matematikailag,
statisztikailag és kísérletileg igazolhatók. Ellenkezõjét eddig senki
nem bizonyította.” Czakó Gábor https://www.kortarsonline.
hu/archivum/2012/10/tudomanyos-mu-e-a-czuczore28093foga-
rasi-szotar.html
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ti valóban szerelemmé. És ez az a pont, amit a ma egydi-
menziós embere nehezen lát be és képtelen megélni, a
szerelmet pedig – ahogyan Antoine de Saint Exupery ír-
ja a Citadellában – könnyen összekeveri a birtoklás vá-
gyával.3 Szellemiség nélkül ugyanis a lélek számára a szer-
elem nem szerelem, pusztán gyötr(õ)-elem, míg a lelki-
ség nélküli, a kizárólag egydimenziós testiségre irányuló
érzet pedig nem más, mint a gerjed(õ)-elem, vagyis a bir-
toklás vágya.

Egy magányosan átélt csodálatos élmény közepette
hozzám hasonlóan bizonyára sokan szánakoztak már
azon, hogy nincs kivel megosztani azt a gyönyört, amit
akkor és ott egyedül megéltek. Az ember számára a Tel-
jesség élményéhez szükségeltetik ugyanis társ, hiszen az
ember azért társas lény, hogy a másikért éljen, és nem
azért társas lény, hogy a másik éljen õérette. Ennek
megfelelõen a kiszámoló elsõ 7 sora csak az utolsó 3 sor-
ral együtt alkothat Teljességet. A számolás ezért tart
10-ig, amely valójában újra 1, azaz 1 + 0 számjegye,
hogy immár ketten indulhassanak ugyanazon az úton
el, ahogyan az a duális földi világban magától értetõdõ
evidencia. Az újraindulás és az immár együttesen meg-
tett út lezárultával áll elõ a 2, vagyis a 2 + 0, a 20, hogy
innen is újraindulva eljuthassunk a 3-hoz, amirõl már
volt szó.

A 3-as szám a 7-es szám közremûködésével áll elõ eb-
ben a kiszámolóban. A levezetést azonban kezdhettük
volna 7-es számmal is, hiszen ez a számjegy sem véletle-
nül vált a leggyakoribb meseszámmá. A létértelmezés
ugyanolyan fontos tájékozódási pontja, és ugyanolyan
kozmikus eredetû, mint a 3-as szám. Ha tiszta idõben éj-
jel felnézünk az égre, a csillagokat láthatjuk. Ha ezt több-
ször tesszük, magunk is felismerhetjük, hogy minden csil-
lag egymáshoz képest ugyanolyan távolságra esik, vagyis
áll, míg akad 7 planéta, amelyik folyamatosan mozog: a
Nap, a Hold, a Merkúr, a Vénusz, a Mars, a Szaturnusz és
a Jupiter. Az álló és a mozgó csillagok folyamatosan vál-
tozó, pillanatról pillanatra újabb és újabb konstellációt
létrehozó helyzete ugyancsak tájékozódási pontokat kí-
nált mindig is az ember számára. Ezek a konstellációk
ugyanis 25 920 földi évenként ismétlõdnek csak. Ezt ne-
vezzük világévnek, amely nem azonos Platón világévé-
vel, aki a babiloni csillagászat felismerései alapján más
számítási rendszert használt.

A hetes szám rendezõ elvét mutatja fel többek között
a hétfejû sárkány, a hét törpe, a hétpróbás feladatsor vagy
a hét napjai, ami például angolul „week” magyarul „hét”,
míg a nap angolul „day”, magyarul pedig a Napközpontú
fény- és szeretetvallást megidézve „nap”. A hetes szám
szerinti ritmus képezi például az ember hétévente válta-
kozó életciklusát is, amit akár Hófehérke akár Fehérlófia
történetén keresztül szemléltetnek a mesék, mint ahogy
hajdan a gyerekek iskolaköteles korát is a természet
rendjéhez igazodva hétéves életkorhoz kötötték.

A Nap és az emberi szervezet kozmikus együttmûkö-
désének bizonyságára álljon itt a számtalan példa közül
egy. A lélek szellemi dimenziókba pillanatról pillanatra
történõ bekapcsolódását jelzi lélegzésünk ritmusa. Nyu-
galmi állapotban az egészséges ember egyetlen perc alatt
18 lélegzetet vesz (a szívverések száma ennek éppen
négyszerese: 72 – ami egy másik kozmikus egység alapja).
Egyetlen óra alatt a lélegzések száma 1080, ami azt jelen-
ti, hogy egyetlen nap alatt 25 920. Az ember tehát egyet-
len nap alatt éppen annyi lélegzetet vesz, mint amennyi
a földi élet egy világévnyi éveinek száma.4

A kiszámoló játéka igazi magasiskolája a matematikai
gondolkodás megalapozásának. Amennyiben a játékot
például 8-an játsszák, 7-en kört alkotnak, a nyolcadik
pedig a kör közepére, vagyis a világ közepére áll. Õ kez-
di tetszõleges gyerektõl indított sorrendben a 10 számje-
gyû mondókát mondani minden gyerekhez egy-egy
számjegyet rendelve. Akire a tízes számjegy esik, azt vi-
szi magával, vagyis ekkor õ áll a világ közepére, és õ kez-
di újra a számolást. Mire a harmadik-negyedik gyerek áll
a világ közepére az addigi szabályszerûségeket felismer-
ve már a 7-es és a 10-es számrendszer közötti alapössze-
függéseket a gyerekek fel is ismerték. (A matematikai
alapösszefüggések persze akár egy tableten játszva is fel-
ismerhetõk ilyen módon, csakhogy a szociális esemény
hiánya miatt annak lelki tényezõje is kimarad, a szellemi
távolság pedig már egyáltalán nem látható be.)

A Fénybõl szõtt mesérõl
7+3 bekezdésben

Úgy állhatott Jézus is három apostola jelenlétében a
Tábor-hegyen, ahogyan a kiszámoló elsõ sorában
megidézett ismeretlen hõsként bármelyik gyermek áll-
hatna a saját hegyén Fény felé történõ utazása kezde-
tén. Ahogyan arról Lukács evangélista 9,29 versében
beszámol, amikor „imádkozása közben az õ orczájának
ábrázata elváltozék [ti. Jézusé], és az õ ruhája fehér és
fénylõ lõn”, úgy képes az átváltozásra az a felfelé törekvõ
ember is, aki a lélek emelkedését testének szintén felfe-
lé törekvõ egyenes tartásával is segíti.5 Amíg azonban
Lukács evangélista a kezdeti és a végsõ állapotról szá-
mol be csupán, addig ez a kiszámolónk a közbülsõ álla-
potokról is tudósít.

A második sorban a Földrõl történõ elrugaszkodást a
sztyeppei népek lótiszteletét megidézõ nyereg metaforá-
ja idézi elõ. A lovaglás nem csak a Fény felé tartó utazás,
hanem a 8. sorban sorra kerülõ visszaút metaforája is.
Mert nagyon fontos tényezõ, hogy a Fényben történõ fel-
oldódás után vissza is kell tudni jönni. Társak és felada-
tok várnak a Földön, ezért nem tehetõ meg, hogy a Fény
eufóriájában maradjak akár kényelembõl akár önzésbõl
bármennyire is csábító az. A nyereg által szabályozhatók

3 Antoine de Saint Exupery (ford. Rónay György): Citadella, Szent
István Kiadó, 1983. LV. fejezet 1. mondat. Põdör László fordításá-
ban: „Soha ne téveszd össze a szeretetet a birtoklás elragadtatásával,
amelybõl a legnagyobb szenvedések származnak rád.” http://
mek.oszk.hu/00300/00382/html/01.htm

4 Az emberi szervezet és a Naprendszer további közös törzstényezõirõl
lásd: Várkonyi Nándor: Az idõ szívverése, Kagylókürt, 2009/51.
http://www.kagylokurt.hu/10704/kulturtortenet/az-ido-szivverese.
html
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az irányok, a stabilitás, segítségével uralhatjuk a körül-
ményeket és önmagunk érzelmeit is.

A fecskeszárnyon történõ repülés már nem csak na-
gyobb sebességi fokozatot jelent, hanem jelzi azt is, hogy
a szellemi tartományok felé közelít az utazó. A fecske ta-
lán a legnagyobb sebességgel repülõ madarunk, amely e
sebesség mellett szemmel már alig követhetõ módon
mégis pontos manõverek közepette ide-oda cikázva re-
pül, miközben uralja az Ég és a Föld közötti teret. A ma-
dár az Ég és a Föld közötti közvetítés szimbólumává azért
válhatott, mert tartósan képes nagy magasságokban is
tartózkodni, így a madarak, köztük a griffek vagy a turul
mindenkor segítségére képes lenni a felfelé törekvõ em-
bernek, akár az alvilágból kell õt felhozni a felvilágba,
akár a Földrõl az Égbe. Azon a kies vidéken pedig, ahol a
madár se jár, sem lelki, sem szellemi minõség nincs. A 3,
a 6 és a 12 fejû sárkány éppen azért hordozza az elrabolt
királykisasszonyokat erre a mostoha vidékre, mert az egy-
dimenziós zombilétbõl történõ megszabadulás csak sta-
bil lelki és fõként a Fény információját magán viselõ szel-
lemi minõség által lehetséges.

Még nagyobb sebességi fokozatra kapcsolva a szelek
szárnyán történõ haladás közepette meg is érkezünk a
szél-elem, vagyis a Szellem tartományába. Repülni lehet
immár, mint a szél, majd szélnél is sebesebben, mint a
gondolat. Kiszállva a megszokott térbõl és idõbõl a sal-
langoktól megszabadult tiszta lélek és tiszta gondolat ál-
tal az elme erejével ekkor akár egy csettintésre is ott te-
remhetünk, ahol éppen szükség van ránk.

És akkor az ötödik sorban valami szokatlan és különös
dolog történik: kaput nyit a köd. Amikor már nyeregben
éreztük magunkat, váratlanul minden elhomályosul
elõttünk, nem látunk magunk körül semmit és senkit, és
minket sem lát senki. Elbizonytalanodunk az irányok-
ban, és nem csak a lent és a fent, valamint az elõre és a
hátra, de még a kint és a bent viszonyai is áttekinthetet-
lenek. Hányszor, de hányszor tapasztalhatjuk ezt… El-
hagyatottságot érzünk, hirtelen magunkra maradtunk,
mintha elfeledkeztek volna rólunk. Nem várhatunk se-
gítséget senkitõl, és nem is bízhatunk semmiben és sen-
kiben, csak önmagunkban. A hit kevés. A bizonyosság
menthet meg, hogy dolgavégezetlenül és sérülten ne zu-
hanjunk vissza a Földre. Bizonyosság önmagunkban és a
haladás irányában, hogy a magunk erejébõl továbbra is a
Fény felé tartunk még ha tükör által homályosan látva is-
teni segítség nélkül is. 

Végül kellõ kitartás után viszonylag gyors iramban
egyszer csak magunk mögött hagyjuk a ködöt, és been-
ged a Nap. Eddig tart az Út, mert itt az Igazság. 

Megérkeztünk. Haladás nincs tovább, csak a Fényben
történõ idõzés. A tiszta Lélek egységbe, szimbiózisba ke-
rül a Szellemmel, vagyis a Fénnyel. Ez a szimbiózis az Igaz-
ság eseménye, ami persze nem merül ki egy földi igazság-
ban, az emberi igazságban, egy logikai igazságban, a he-

lyesség értelmében vett igazságban, vagy akár egy erköl-
csi igazságban. Ez az igazság nem egy kijelentés tárggyal
való megfeleltetése, tehát nem tárgyszerû, hanem ese-
ményszerû. Az égi Igazság létesemény, amelyben az em-
ber megnyílhat és kitárulkozhat az elõtte és általa meg-
nyíló Teljesség elõtt, amelyben feltárulhat önmaga elõtt
önnön léte. Az ember a Lét és az Igazság6 szimbiózisában
ismeri fel a Mennyországot, amely ugyan szavakkal pon-
tosan meg nem határozható, ám átélhetõ és elmesélhetõ.
A Lét, az Igazság és a mese ilyetén formán egy forrásból
fakadnak. Amikor valakivel valami fontos dolog történt,
és azt mondom neki, „Mesélj!”, akkor nem azt várom tõ-
le, hogy találjon ki a fantáziája szerint egy történetet, ha-
nem azt, hogy mondja el az igazat. Azt is elvárom tõle,
hogy a fénybõl szõtt mese szabályait betartva, az igazat
mesélve úgy szõje a történet fonalát, hogy az élményt
fenntartva a legfontosabb fordulatok sorrendiségét meg-
tartsa, a szereplõk és a helyzetek jellemzéseit pedig a meg-
értés segítése érdekében ne hallgassa el.

Az Igazságban megmártózva immár elérkezett az idõ a
visszaindulásra, amire a hívás is kötelez: „visszalovagolsz,
idesietsz, viszel engem is”. Akár a világ, vagyis a kiszámoló
kör közepérõl, akár a hegytetõrõl, akár a nászi ágyról in-
dulnak a szerelmesek, immár együtt lovagolhatnak a fé-
nyességes Mennyországba a közbülsõ kapuk megnyitása
révén, hiszen a szerelem csakis kizárólag akkor szer-elem,
ha a fizikai síktól elrugaszkodva a lelki és szellemi dimen-
ziók tartományában is szimbiózist alkotnak. A „szer”
gyök ugyanis az összetartozás szava, úgy, mint a szerv, a
szervez, a szervezet, a szerel, a szerszám, a szerez, a szere-
dás (tarisznya) stb. esetében. A falu közepén a kisbíró is
a hét harmadik napján doboltatta ki a friss híreket és ren-
deleteket, ahová erre az idõre a falu közepére összegyûl-
tek az emberek: dob szerda. 

Ez a kiszámoló tehát a matematikai gondolkodás meg-
alapozásán túl a mikrokozmosz és a makrokozmosz igaz-
ságát együttesen lépteti mûködésbe. Többek között azt az
életfeladatot kódolja, amikor egyetlen óvónõ, tanító vagy
tanítónõ, amennyiben a gyerekekkel együtt dalokkal,
táncokkal, tapssal és vidámsággal naponta megzengeti az
óvodát vagy az iskolát, akár többet is tehet az élet védel-
mében, mint a környék orvosa vagy plébánosa. Mert kö-
telezõ, mondhatni hazafias kötelesség boldognak lenni,
és boldogságra nevelni minden körülmények között.

Aki nem hiszi, járjon utána.

6 Az igazság görög szava alétheia ( ). „Az igazság lényege a lé-
tezés igazsága” [das Wesen der Wahrheit ist die Wahrheit des
Wesens] –írja többek között Martin Heidegger is, aki egy helyen úgy
fogalmaz, hogy az igazság elrejtõ megvonás fényében jelenik meg. E
tisztás [Lichtung] neve ” vagyis alétheia. M. Heidegger: Az
Igazság lényegérõl. In: M. Heidegger: „… Költõien lakozik az em-
ber…” Válogatott írások. Budapest, Szeged: T-Twins / Pompeji,
1994, 61. A „Lichtung” szó jelentése a németben ugyanolyan egybe-
esése a „fénylés” és „tisztás” szavaknak, mint például a magyarban a
„tiszta” és a „világos”.
Lét és igazság összefüggésében kifejtetlenül, pusztán érdekesség-
ként jegyzem meg, hogy ha az igazságot jelentõ „alétheia” szóról el-
hagyjuk a szóvégi görög fõnévképzõt és a szó elejei görög fosztókép-
zõt, egy magyarul is megérthetõ szót kapunk, a „lét” szót, ami ráadá-
sul szintén a létesemény és az igazság összefüggését teremti meg.

5 A színeváltozásra a görög szöveg szót használja, ami
magyarul átváltozást jelent (Luk. 9,29.). Metamorfózis, átvalósulás,
átminõsülés, átistenülés: görögül theószisz, latinul deificatio. Aho-
gyan Jézus színeváltozásának Jánoson, Péteren és Jakabon kívül tanú-
ja volt Mózes és Illés is, a kiszámolót vezetõnek is úgy kerülhetnek ki
társai a kiszámolóban részt vevõkön kívül nem csak az emberek közül.
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A sorozatunkban bemutatott ötletsorok, órarészletek, kisprojektek témáit mi is csak úgy találtuk, aztán csiszoltuk,
formáltuk, alakítgattuk – szívesen átadjuk. Ötleteket adunk, nem kész óraterveket. Az aktuális osztályainkra, az oda
járó gyerekekre szabott témák, feladat- és tevékenységsorok természetüknél fogva nem átemelhetõk egy az egyben. 

Ruzsa Ágnes: BATTANTYÚ

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

! ! !

1. Elõzmények
Az itt következõ feladatsort egy, az iskolai szüreti

mulatságon elõadott mozgásos játékhoz tartozó mon-
dóka ihlette. A játékot eredetileg szeptemberben a nyá-
ri élménybeszámoló során adta elõ és tanította meg az
osztálynak az egyik tanuló, Regõ. Õ hozta a talált kin-
cset.

A ritmusos halandzsaszöveghez kötött mozdulatsor
tartozik. A gyerekek annyira megkedvelték a játékot s a
hozzá tartozó szöveget, hogy a késõbbiek során szerte-
ágazó feladatsor nõtt köré – nem kis részben az õ kezde-
ményezésükre, saját ötleteik alapján. 

Mi negyedikesekkel játszottuk végig az alább bemuta-
tott játékokat és feladatsorokat, de apróbb átalakítások-
kal fiatalabb korosztálynak is ajánlani tudjuk.

Az általunk használt szöveg helyett, magától értetõ-
dõen, sokféle mondóka alkalmazható. A tízes számsor, a
hét napjainak neve vagy a 12 hónap neve is kiválóan
megfelel a célra. Az a lényeg, hogy a szöveget fejbõl tud-
ják a gyerekek, a felidézés automatikusan mûködjön. A
beszédgyakorlatok vagy jelenetek elõadása során ne arra
kelljen figyelniük, hogy melyik szó következik, s a szavak
jelentése ne befolyásolja az improvizációt, a jelenet ala-
kulását.

A játék szövege, melynek egyébként több variációja is
fellelhetõ, így szól:
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(Egy másik szövegváltozat és a hozzá tar-
tozó mozdulatsor megtekinthetõ például itt:
http://www.youtube.com/watch?v=
hfXO3d9Vxdg&feature=related ) 

További alkalmas mondókák lehetnek még többek
között:

2. Ki beszél itt?
Egy kalapba úgynevezett szerepkártyákat helyeztünk.

A vállalkozó tanulóknak a választott vagy kihúzott sze-
replõ bõrébe bújva kellett elmondaniuk, megjeleníteni-
ük a halandzsaszöveget.

Érdemes az osztályunkban éppen aktuális történése-
ket, élményeket (lehet könyv-, illetve filmélmény is)
vagy akár kedvelt témákat, hóbortokat, divatokat is fi-
gyelembe vennünk akkor, amikor a szerepeket összeír-
juk.

Hogy a nézõknek is legyen feladata az éppen szereplõ
társaikat figyelve, nekik kellett kitalálniuk, ki melyik
szerepet húzta. A tippet le is írták a füzetükbe.

Az egyszerûbb változat az, ha a játék elején mindenki
megismeri a szerepkártyákat, s a csoportok szabadon vá-
lasztanak. A többieknek nem árulják el a döntésüket.
Ezután jól látható helyre ki is tehetünk ismét minden
kártyát, hogy még az elõadások alatt is „leshessenek” és
úgy válasszák ki a megfelelõt a nézõk. 

A nehezebb, de izgalmasabb feladat, ha nem áruljuk
el, milyen szerepkártyákat helyeztünk el a kalapba, s ez a
húzás után is titok marad, mindenki csak a saját felada-

tát tudja. Ekkor a nézõk nem egy adott és ismert készlet-
bõl választják ki a megoldást.

Megfontolandó, hogy adunk-e felkészülési idõt a jele-
net bemutatása elõtt, s hogy milyen munkaformát alkal-
mazunk. Gyakorlott csoport esetén a spontán improvi-
záció bátran alkalmazható. A bizonytalan gyerekek szá-
mára mindenképpen elõnyösebb, ha rövid felkészülési
idõ után párban vagy csoportban szerepelhetnek. 

A megfejtésnél is hasznos, ha többen együtt dönte-
nek, ha megosztják egymással véleményüket, érveiket.
Legjobb, ha a fenti szempontokat mindig az osztály adott-
ságait, elõzetes tapasztalatait, gyakorlottságát számítás-
ba véve mérlegeljük. A gyerekek szerepvágyait, javasla-
tait is érdemes figyelembe venni.

Segítséget adhat a szerepformáláshoz egy-egy jelzésér-
tékû kellék vagy jelmez (kalap, kendõ, kosár, gyöngysor,
kulcscsomó, telefon stb.).

Szerepkártyák:

3. Milyen ez a kicsoda?
A szerepkártyákkal jól boldogultunk, nehezíthettük a

feladatot – tulajdonságot is rendeltünk a szereplõhöz.
Egy másik kalapba mellékneveket helyeztünk. Ilyen mó-
don pontosítottuk, illetve szûkítettük a feladatot. 

Sokak számára nehezebbé vált így a megjelenítés – ha
túl nehéznek érzik a feladatot, adjunk lehetõséget új kár-
tya húzására.

Tulajdonságkártyák:

Némelyik szókapcsolat meglehetõsen abszurd lehet
(félszeg fõparancsnok, lelkes vasorrú bába), ezeket a le-
hetõségeket sok gyerek nagyon élvezi. 

A jelenetek eljátszása után érdemes összegezni, hogy
mely variációkat érzik tanulóink a legnehezebbnek, a
legviccesebbnek, a leglehetetlenebbnek, a legszokvá-
nyosabbnak stb. Ezen szempontok alapján a tanulók a
füzetükbe válogató másolást is végezhetnek.

Battantyú.
Baracgerittem battantyú.
Iszperidittem, battem, baracgerittem battantyú.
Itten-ditten, ditten-itten, iszperidittem, battem, baracgerit-
tem battantyú.
Oké, doké, doké, oké, itten, ditten, ditten, itten, iszperidit-
tem, battem, baracgerittem battantyú. 

Antanténusz,
szórakaténusz,
szóraka-tiki-taka.
alá-balá
bim-bam-bum.

Éni, péni, jupi, téni,
Efer, gefer, gumi néni.
Ipsziló, ipsziló,
Te vagy a fogó.

Ekete-pekete
Cukote-pé 
Ábel-bábel dominé
csiszi á
csiszi bé
csiszi-csuszi pompodé.

Apacuka, fundaluka,
Fundakávé, kamanduka,
Abcug, fundaluk,
Funda kávé kamanduk.

Weöres Sándor: Táncdal (részlet)

panyigai panyigai panyigai
ü panyigai ü
panyigai panyigai panyigai
ü panyigai ü

kotta kudora panyigai
kudora kotta ü
kotta panyigai kudora
panyigai kotta ü

NAGY-
MAMA MINISZTER SZAVALÓ 

SZÍNÉSZ BOHÓC

ELSÕS
GYEREK

SPORT-
RIPORTER

BORSÓSZEM
HERCEG-

KISASSZONY

ÉNEKES
SZTÁR

MESEMON-
DÓ

FÕ-
PARANCSNOK KIRÁLY KISBÍRÓ

SZTÁR-
SZAKÁCS TUDÓS CRISTIANO

RONALDO
VASORRÚ

BÁBA

NYUGODT BÁNATOS BEKÉPZELT VIDÁM

KEDVES IDEGES BÕBESZÉDÛ UNDOK

SZESZÉLYES LASSÚ LELKES ERÕSZAKOS

SZÓRAKO-
ZOTT FÉLSZEG HADONÁSZÓ RÉMÜLT
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4. Mit mond? (Mit olvas?)
A játék hasonló az elõzõkhöz, csak most a kártyákra a

szövegtípus nevét írtuk. A húzás vagy választás után a
gyerekeknek úgy kellett elõadniuk a halandzsaszöveget,
mintha az a kártyán lévõ szövegfajta lenne.

Szövegfajták: 

Tulajdonképpen a szövegtípus megjelenítése is sze-
repformálást igényel, mert a szövegekhez a gyerekek a
gesztusok, a hangszín, a hanglejtés mellett a legtöbbször
óhatatlanul karaktert is társítanak.

Sokat tanulhat osztályunk abból is, ha nekik maguk-
nak kell minél több szövegfajtát gyûjteniük elõzetesen.
A gyerekek által összeállított gyûjteménnyel is játszha-
tunk.

5. Hogyan mondja? 
(Hogyan olvas?)

A negyedik kalapba a Hogyan? (Miként? Mi módon?
Milyen stílusban?) kérdésre válaszoló szavak kerültek. El-
sõ körben csak a szövegfajtákkal vagy csak a szerepkár-
tyákkal együtt használtuk a stíluskártyát.

A kevésbé ismert kifejezések jelentését feltétlenül
egyeztessük és beszéljük meg a jelenetek eljátszása elõtt. 

Stíluskártyák:

A stíluskártyákat jól használhatjuk ismert szövegek
olvasásának gyakorlásához is. Aktuális olvasmányaink-
ból kijelölhetünk egy gyakorlásra fontosnak ítélt részle-
tet. Ilyenformán a monoton gyakorlás helyett szórakoz-
tató stílusgyakorlattá válik a felolvasás és a helyesejtés
fejlesztése.

6. Kombináljunk!
Az igazi kaland az volt, amikor három vagy négy ka-

lapból húztunk. Például, ha a következõ szavakat húzza
valaki: beképzelt, ételrecept, lelkesen, sportriporter , elõször
is sorba kell rendeznie a szavakat a milyen, kicsoda, ho-
gyan mond mit? séma alapján. 

Lehetséges megoldás például: A beképzelt sportriporter
lelkesen mesél egy ételreceptet. Addig kell ügyeskedniük a
gyerekeknek, míg sikerül értelmes címet vagy mondatot
alkotniuk.

Ezeket a mondatokat már nem túl egyszerû eljátszani.
Sokszor egyszerûbbé válik a megoldás, ha a halandzsa-
szöveg helyett valódi saját szöveget, párbeszédet hasz-
nálhatnak. Egy ponton túl maguk kérik a gyerekek, hogy
hadd legyen „szinkronizált”, vagyis érthetõ szöveggel el-
látott a jelenet. Így új lehetõségek nyílnak számunkra is.

7. Tolmácsot kérünk!
A halandzsaszöveggel eljátszott jelenetek egy kedvelt

formája volt, amikor tolmácsot „alkalmaztunk”. Kijelöl-
tünk egy gyereket, õ lett a szinkrontolmács, aki azonnal
fordított a közönség számára. Ezzel tulajdonképpen egy
izgalmas, spontán interpretáció, értelmezés tanúivá vál-
tunk. A tolmács mintát és bátorítást is adott a többiek-
nek. Nagyon tanulságos és szórakoztató, amikor ugyan-
ahhoz a jelenethez több „fordítást” is meghallgatunk. 

8. Címkeresõ
Az alábbi táblázat, illetve szókártyakészlet segítségé-

vel sok érdekes játékot játszottunk és közben igen hasz-
nos megfigyeléseket tettünk. 

A készlet méretét, tartalmát osztályunk képességei-
nek, érdeklõdésének megfelelõen alakíthatjuk. Az osz-
lopokban elhelyezett szavakat (mondatrészeket) is mó-
dosíthatjuk az aktuálisan megfigyelendõ, rendszerezen-
dõ anyanyelvi ismereteknek megfelelõen.

ROSSZ
HÍR

TUDOMÁNYOS
ELÕADÁS

SPORT-
KÖZVETÍTÉS

DICSEKVÕ
BESZÁMOLÓ

ESTI 
MESE MENETREND HALÁLOS

ÍTÉLET JÓ HÍR

ÉTEL-
RECEPT

SZOMORÚ
TÖRTÉNET

IDÕJÁRÁS-
JELENTÉS

ESKÜVÕI
SZERTARTÁS

ESKÜ TOLLBA-
MONDÁS

EREDMÉNY-
HIRDETÉS PLETYKA

REKLÁM KOMOLY VERS SZÜLETÉSNAPI
KÖSZÖNTÕ VICC

IZGATOTTAN SZÉGYEN-
LÕSEN HEVESEN KÉTELKEDVE

TÚLJÁTSZVA HATÁRO-
ZOTTAN HADARVA PÖFFESZKEDVE

BETÛZVE MÉZES-
MÁZOSAN NYUGODTAN TUDÁLÉKOSAN

FÉLÉNKEN ROSSZ-
INDULATÚAN MOTYOGVA DAGÁLYOSAN

MEGHATÓDVA SAJNÁLKOZVA DÜHÖSEN EGYHANGÚAN

Milyen? Ki? Kik? Hol?

Sutyorgó lányok az udvaron

Dühös edzõ a kispadon

Panaszkodó szülõk a folyosón

Lelkes szurkolók a lelátón

Hatalmaskodó fõnök az irodában

Undok eladó a boltban

Vagány fiúk a parkban

Kimerült anya gyermeke ágyánál

Izgatott szavaló az elõadáson

Veszekedõ testvérek a reggelinél

Harcias õrmester a laktanyában

Nagyképû sztár a tévében

Csetlõ-botló bohóc a cirkuszban
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Néhány feladatlehetõség:
a) Az össze-vissza elhelyezett, rendezetlen szóhalmazt

rakják rendbe a gyerekek. Indításnak, a szavakkal való
ismerkedéshez alkalmas a feladat.

b) Állapítsák meg, mi a közös az egy oszlopba került
szavakban.

c) Találjanak nevet/címkét az oszlopoknak. Elõbb-
utóbb kerüljenek a szavak a táblázatban látható módon
a helyükre.

d) Ha a szókártyákat a táblán ilyenformán táblagyur-
mával rögzítjük, könnyen lefordíthatunk néhány kár-
tyát, s máris adódik egy szókincsfejlesztõ feladat: Találjá-
tok ki, milyen szavak lehetnek a lefordított kártyákon!

Pl.:

e) A visszarendezett sorokat összeolvassuk, s megálla-
píthatjuk, hogy nem mondatokkal – inkább majdnem-
mondatokkal, címekkel – van dolgunk.

f) Eláruljuk, hogy ezek a sorok különbözõ  rövid jele-
neteknek a címei. Minden csoport válasszon ki magának
a táblázatból egy olyan címet, amelyhez szívesen eljátsza-
na egy jelenetet - játsszák is el.

9. Újabb változatok
Ha a címkeresõ játék táblázatát nézzük megint, az osz-

lopok közti ugrálással sok új és érdekes variációt hozha-
tunk létre. A próbálgatás során könnyen felmerülhet a
kérdés, hogy hány lehetõség van összesen? Meglepõdtek
a gyerekek, milyen sok használható kombinációt tudtak
létrehozni. Másoltassunk is le néhányat ezek közül; kü-
lönbözõ szempontokat adhatunk.

Például: 
– Öt jelenet, amit szívesen elõadnék
– Tíz jelenet, amit szívesen megnéznék
– A nyolc legviccesebbnek tûnõ jelenet
– Az öt legképtelenebbnek tûnõ jelenet

10. Memori
Egy idõ után a táblázat összes kártyáját lefordítottuk.

A csoportok emlékeikre támaszkodva kérhettek 3 kár-
tyát bármelyik sorból.

Pl.: 1. oszlop 3. sor, 2. oszlop 11. sor, 8. oszlop 6. sor =
Panaszkodó õrmester a boltban

Ezt kellett aztán eljátszaniuk a csoportoknak. Ha nem
sikerült eltalálniuk, amire vágytak, s nem tetszett nekik
a cím, még egyszer próbálkozhattak, hisz az a célunk,
hogy jó játékhelyzet alakuljon ki, amelyben mindenki
hasznos tapasztalatokra tehet szert.

11. Folytassuk írásban!

A rövid jelenetek, helyzetgyakorlatok eljátszása vagy
megfigyelése után valódi, saját élmény birtokában köny-
nyebben mentek a szövegalkotási feladatok.

Ötletek:
a) Írjatok rövid hírt valamelyik napilapba az egyik cím

felhasználásával!
b) Írjátok le az egyik látott jelenet történését öt mon-

datban!
c) Írjátok le az egyik jelenetet párbeszédes formában!

(Írjatok filmforgatókönyvet!)
d) Írjátok meg az egyik jelenet folytatását!
e) Készítsetek írásbeli interjút az egyik szereplõvel!

12. Szituációs kártyák

A közös olvasmányélmények vagy a különbözõ isko-
lai, osztálybéli konfliktusok bõven kínálnak témát a szi-
tuációs kártyák kiötléséhez. A jeleneteket elõször a kivá-
lasztott halandzsaszöveggel adtuk elõ, aztán rendeltünk
hozzá értelmes szöveget is. (Érdekes volt megfigyelni, ki
mit képzel a „halandzsa mögé”.)

Példák:

Milyen? Ki? Kik? Hol?

1. Sutyorgó az udvaron

2. edzõ a kispadon

3. Panaszkodó a folyosón

4. Lelkes szurkolók

5. Hatalmaskodó fõnök

6. Undok a boltban

7. Vagány a parkban

8. Kimerült gyermeke ágyánál

9. Izgatott szavaló

10. Veszekedõ testvérek

11. sztár a tévében

Két ötödikes fociskártyát akar cserélni egy harmadi-
kossal, de õ nem szeretne velük üzletelni.

Szakács magyarázkodik a dühös királynak, hová tûnt a
sültliba másik combja.

A hatalmaskodó fõnök leette magát, mindenki látja...

Az egyik negyedikes lány mindig kigúnyolja azokat,
akik nem olyan divatos holmikban járnak, mint õ.
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13. Battantyú? Az meg mi?
Természetesen nem maradhatott ki az a lépés sem, hogy a gyerekek

„kitalálják” végre, mit is jelenthet a battantyú szó. Különleges állat?
Régi szerszám? Lappföldi természeti jelenség? Szócikket írtunk az ér-
telmezõ szótárba és a lexikonba. Tudományos elõadást, népszerûsítõ
tévémûsort, riportot is készítettek néhányan. Mindenképpen érde-
mes együttmûködésre szervezõdött csoportokban indítani ezt a mun-
kát. Fantázia és humorérzék jó társaságban, biztonságos környezet-
ben szárnyal csak igazán.

A kártyák nyomtatható formátumban letölthetõk a www.taniton-
line.hu oldal Olvasóink küldték gyûjteményébõl. (A szerk.)

! ! !

! ! !

FONTOS VÁLTOZÁS!
Sajnálatos módon a jelenlegi gazdasági körülmények miatt 2019 szep-
temberétõl kénytelenek vagyunk összevont lapszámokkal, kéthavonta
megjelentetni folyóiratunkat, így a 2019/2020-as tanévben 5 alkalom-
mal jelenik meg. (Megjelenési idõpontok: 2019. szeptember, november,
2020. január, március, május). A lap terjedelme a jelenlegi 32 oldalról 48
oldalra nõ, ennek megfelelõen bõvül egy-egy lapszám tartalma is. Szín-
vonalas, korszerû tartalommal igyekszünk továbbra is szolgálni a mi
nagyszerû, közös hivatásunkat.

Tartson velünk Ön is!
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Létezik egy nagyon elterjedt, igen ismert gyermekjáték –
valószínûleg az van a dobozára írva, hogy „0–3 éves ko-
rig”. A lényege, hogy egy henger vagy kocka alakú doboz
tetején különbözõ formájú (háromszög, kör, négyzet,
ovális, téglalap stb.) nyílások vannak, s a gyermeknek a
megfelelõ nyíláson a megfelelõ testet kell bedobálnia a
dobozba. Mit csinál a 0–3 éves gyermek? Ül gyönyörû jó-
gaülésben a földön, elõtte a doboz, szanaszét a mûanyag
vagy fából készült testecskék, õ pedig egyesével kipróbál-
ja, melyik résen, melyik test juttatható a dobozba. Kipró-
bálja – élvezettel. Közben fejlõdik a térlátása, a for-
maérzékelése, az absztrakciós képessége, elkezd benne
kialakulni egyfajta állandóság megértése és így tovább.
Most képzeljük el, hogy ezt a játékot egy okos nagynéni
hozza a gyermeknek, mondjuk az egyéves vagy kétéves
születésnapjára! Leülteti a csöppséget, és szépen elkezdi
magyarázni, hogy mi a játék lényege. Elmondja neki a
„szabályt”. Megmagyarázza a test és a síkidom közötti
összefüggést, azt, hogy egyes testeket csak bizonyos hely-
zetekben lehet átjuttatni a lyukon – a megfelelõ síkidom-
felületet választva… Mit csinál ezalatt a gyerek? Legin-
kább elmászik… Mert hiába tudná elõbb-utóbb megol-
dani a feladatot, sajátjává tenni, a nagynéni által hasz-
nált nyelvi szintet – fogalmakat, összefüggést – értelem-
szerûen még nem érti meg. 

A nyelvtan tanítása sok szempontból nagyon hasonlít
erre a gyermekjátékra. A megfelelõ nyílásba a megfelelõ
testet kell bedobni. Mi pedig gyakran okoskodó nagyné-
nik vagyunk, akik elõbb szépen el akarjuk magyarázni a
szabályokat – olykor még szemléltetjük is példával! – és
csak ezután adnánk a gyerek kezébe a játékot. A játékból
így a tudás ellenõrzésének eszköze lesz, mi pedig elkezd-
jük értékelni-minõsíteni, hányszor találta el a megfelelõ
testtel a megfelelõ nyílást. És a gyerek… elmászik… Mi-
közben minderre magától is rájöhetne sok-sok próbálko-
zással, a tanulási folyamat alatt beépülõ tapasztalatok-
kal, kialakuló képességekkel, s fõleg – örömként megél-
ve a tevékenységet. Ha pedig valami nehezen megy, vagy
sokadszorra nem sikerül eltalálni, a türelmes szülõ (vagy
nagynéni) melléül és megmutatja, hogy melyik illik a
hatszögletû, melyik az ötszögletû lyukba. 

A gyerekek többsége különösebb nehézség nélkül meg-
tanul beszélni, leginkább annak köszönhetõen, hogy ak-
tív résztvevõje beszélõ környezetének, amelytõl optimális
esetben folyamatos visszajelzéseket kap. Fokozatosan el-
jut a szótagok gügyögésétõl a tõszavakon, tõmondatokon
keresztül az anyanyelv sajátosságait automatikusan elsa-
játítva az összetett mondatok vagy szöveg alkotásáig,

amelyek segítségével kommunikál. Az iskoláskorú, isko-
laérett gyermek egyik legjellemzõbb életkori sajátossága,
hogy megvan benne a vágy, az igény, a motiváltság az ol-
vasás és írás jelrendszerének elsajátítására, hiszen az egy
titkos kód, amely az akkor még érdekes felnõttek világá-
ba és a világ megismeréséhez vezethet. Ebbõl a motivált-
ságból leginkább csak akkor veszít, ha idejekorán (okos-
kodó nagynéniként) olyan absztrakciós tevékenységekre
akarjuk kényszeríteni õket, amelyre még nem képesek –
például szavak hangokra bontása úgy, hogy az izolált
hangról még se valódi tapasztalása, se tudása nincs.
Ugyanígy van ez a nyelvtan tanításával is. Az olvasás és
írás jelrendszerének elsajátítása közben folyamatosan fej-
lõdik a gyermek nyelvi készsége – a beszéde is. A jelrend-
szer a vizuális megjelenítése a beszédnek. A nyelvtan nem
más, mint az anyanyelv beszélt és írott sajátosságainak a
kategorizálása, rendszerének fogalmakkal való leírása. Jó
játék lehet – de csak ha már megvan hozzá a megfelelõ
absztrakciós, fogalmi, kognitív háttér. Az alsó tagozatos –
10-11 éves gyereknek még nincs meg! Éppen ezért nem
sok értelme van az alsó tagozaton szabályok és nyelvi ka-
tegóriák megtanításának. Persze minden szabályt meg
tudnak tanulni: „a fõnév élõlények, tárgyak, gondolati dol-
gok neve”, ahogy azt is, hogy „apacuka fundaluka, fun-
dakávé kamanduka”. De ettõl még se beszélni, sem olvas-
ni, sem írni nem fognak jobban vagy helyesebben. A sza-
bályok ráadásul gyakran sántítanak (a legintelligensebb
gyerekek erre hamar rá is jönnek), a dolog unalmas, mert
értelmetlen, a gyerek… elmászik… Az alsó tagozatos
„nyelvtan tanítás” feladata ugyanaz lenne, mint a fent
említett gyerekjátéké: kipróbálni, megfigyelni, melyik
test melyik nyílásba illik. Aztán lehet csoportosítgatni,
válogatni, a végén még neveket is adhatunk az egyes cso-
portoknak. De a lényeg a sok-sok kipróbálás – a tevé-
kenység. Ami alatt folyamatosan fejlõdik a gyermek nyel-
vi és gondolkodási képessége, az absztrakciós képesség, a
kognitív készségek, amelyek segítségével majd késõbb fo-
galmakat alkothat, s ezek segítségével – ha szükséges –
szabályokat fogalmazhat meg, amelyeket már tudatosan
alkalmazhat. Autót vezetni sem úgy tanulunk meg, hogy
képeket mutatnak nekünk a pedálokról, a kormányról
meg a kuplungról, és elmagyarázzák. Be kell ülnünk az
autóba, és csinálni kell. Az oktató meg idõnként nyomo-
gatja a pedáljait, meg rángatja a kormányt, ha baj van. De
az autó mûködésének sajátosságait, a közlekedési helyze-
teket csak vezetés közben tapasztaljuk és tanuljuk meg. 

Két alapvetõ oka van annak, amiért különösen fon-
tosnak tartom a nyelvtantanítás átgondolását. 

Ungár Ágnes Gondolatok
a nyelvtantanításról

RÉZ EDÉNY (sic!) ÉS NYELVTAN

Érdeklõdéssel várjuk hozzászólásaikat a tanito@sprintkiado.hu címen.
Mert nem csak a tantervkészítõknek van min gondolkodni. (A szerk.)
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Az egyik egy általános törvény: a nyelv és a gondolko-
dás fejlõdése szorosan összefügg. A nyelvi rendszer struk-
túrája szorosan összefügg a gondolkodási struktúrával.
Gondolkodásunk során fogalmakkal dolgozunk, a fogal-
mak nyelvi produktumok, a gondolkodás belsõ mono-
lóg, amelyre nem lennénk képesek a beszéd, a nyelv meg-
felelõ szintû birtoklása nélkül. A beszélt, az olvasott és
írott nyelv használata az emberiség fejlõdésének záloga,
annak a gondolkodásnak a gyökere, amely fizikai törvé-
nyeket ír le, amely segítségével felfedezték a DNS-lán-
cot, létrehozták a digitális világot, vagy lehetõvé tették
az információgyûjtést Földünktõl távol esõ helyekrõl is.
Ha nem fordítunk arra kellõ figyelmet, energiát, hogy jól
segítsük a beszéd, a nyelv elsajátítását és megértését, a
gondolkodás fejlõdését veszélyeztetjük. 

A másik – részben kapcsolódva az elõzõhöz – egy fon-
tos jelenség: a gyermekek beszédfejlõdésének folyamata
az elmúlt húsz-huszonöt évben látványosan és mérhetõ-
en meglassult (ennek okairól és következményeirõl
újabb cikksorozatot lehetne indítani). Ez az iskolába ke-
rülés idõszakát, a beilleszkedést sok tekintetben megne-
hezítheti, hiszen az iskola világa, az oktatás, de a nevelés
is alapvetõen a verbalitásra épít. A világ folyamatosan
változik, a mi feladatunk lenne segíteni tanítványainkat
abban, hogy alkalmazkodni tudjanak a folyamatos válto-
záshoz. Ehhez azonban nekünk magunknak is meg kelle-

ne tanulnunk alkalmazkodni. Nem gondolom, hogy so-
pánkodnunk kellene, amiért olyan világot élünk, ahol a
6-7 éves gyermek beszéde elmarad a húsz évvel ezelõtti
gyermekétõl, mert egy összetett mondatot is csak ritkán
tud önállóan alkotni, egyszerûen tudomásul kell ven-
nünk, hogy más képességeik fejlõdnek, és reagálnunk
kell. Elsõsorban azzal, hogy az eddigieknél sokkal-sokkal
nagyobb figyelmet és sokkal több és hosszabb idõt szen-
telünk a beszédfejlesztésre. Nem, nem a magyar nyelv és
irodalom órák számának megnövelésével és nem szabá-
lyok és fogalmak tanításával és fõleg nem a rendszeres
minõsítéssel egybekötött számonkéréssel. Inkább azzal,
hogy lelassítjuk az olvasás és írás tanulásának folyama-
tát, sokkal többet foglalkozunk mozgással, játékkal, be-
széddel. Azzal, hogy nem tanítunk szófajokat és helyes-
írási szabályokat, nem határozunk meg mondatfajtákat,
de folyamatosan, fokról fokra építkezve használjuk és
használtatjuk ezeket. Fiókokat töltünk meg odaillõ ele-
mekkel, hogy késõbb – a felsõ tagozaton, a középiskolá-
ban vagy az egyetemen – felcímkézhessük ezeket a fióko-
kat: ez fõnév, ez ige, ez tagadó mondat, stb… Akkor már
azt is könnyedén megértik, meg is fogalmazzák, hogy
miért, mi a rendszer, sõt, azt is, hogy adott esetben miért
nem alkalmazható a szabály. De addig… addig csak ad-
juk a kezükbe a dobozt, meg a testeket, és segítsük õket
játszani. Abból tanulnak a legtöbbet.

Néhány tipikus módszertani példa:

A gyerekeknek a szétvágott - összekevert - szótagokból kell összeállítaniuk az ér-
telmes szavakat. (Vagy összekötniük azokat feladatlap esetén.) Az összeállított
szavakkal sokféle játék következhet.

! elsõ, vagy második szótag letakarása után a szavak félig fejbõl való leírása
! A kirakott szavak beillesztése elõre megírt, hiányos mondatokba. (Pl. : A

tavon szép ………… úszik.) 
! Szavakkal mondatok alkotása. 

Jellemzõ helyesírást, szókincset fejlesztõ feladat. 
(2. osztálytól alkalmazható)
A szavakra vágott mondatokat kell összeállítania a gyerekeknek. A mondatok-
ban helyesírási jellegzetesség fordul elõ. Ebben: szóvégi hosszú magánhangzók
(û-ú-õ). Jó gyakorló feladat a mondatok írásához, nyelvi tudatosság fejlesztésé-
hez, helyesírási szabályrögzítés helyett gyakorlásra, bevésésre. (2. osztálytól al-
kalmazható)

tüzet szít
fát hord
vizet önt
ruhát foltoz
tehenet fej
vacsorát fõz
házat seper
kertet gondoz

A gyerekeknek össze kell állítaniuk a szókapcsolatokat. (A szókapcsolatok köt-
hetõk egy magyar népmese szövegéhez.)
A feladat felhasználható:

! nyelvi készség fejlesztésére
! szókincsbõvítésre
! Tárgyragos fõnevek gyakorlására valódi nyelvi környezetben, funkció-

ban, a nyelvi kategória - fõnév - megnevezése nélkül, beleértve a helyes-
írásukat is.

! Cselekvés jelentésû igék gyakorlására - megértésére
! Szókapcsolatok mondatba helyezésére
! Mondatalkotás gyakorlására. (Pl. Anya vacsorát fõz….) (2-3. osztálytól

alkalmazható)
Összekeverve, igekötõs igék gyakorlásához. 
(3. osztálytól alkalmazható)

Gergõ kesztyût húz.
A búcsú néha szomorú

bás tya
haty tyú
kony ha
nyúj tó

meny nyi
kár tya

gyap jú
jegy zõ

kimegy a kapun
bemegy a terembe
fölmegy az emeletre
lemegy a pincébe
átmegy az úttesten
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„A gyermekek olyanok, mint a virágok. Az egyiket sokat kell
öntözni, a másikat csak ritkán szabad. Az egyik a sok napot
kedveli, a másik árnyékos helyen is virágzik. Vannak könnyen
alkalmazkodók és érzékenyebbek. Ha mindegyikkel ugyanúgy
bánok, az egyik kivirul, a másik elszárad. Mindegyiknek van
levele, szára, virága – hasonlóak, de mégis különbözõek.
Mindegyikük gondoskodásra éhezik, egyéni bánásmódra.
Nem attól fejlõdnek, hogy mellettük ülök egész nap, hanem at-
tól, hogy a számukra megfelelõ gondoskodást kapják. Van
köztük árvácska, petúnia, muskátli, leander, krókusz, kardvi-
rág és rózsa. Az egyik hamarabb nyílik ki, a másik késõbb, de
mindegyik különleges, mindegyik egyedi. Nem hasonlíthatom
össze õket egymással. Nem jobb a hatalmas kardvirág, mint az
apró árvácska. Csak más. Nem erõltethetem, hogy virágozzék
hamarabb a rózsa, hiszen az árvácska már rég kibújt, most
már neki is itt lenne az ideje. Csak annyit tehetek, hogy megis-
merem õket, rájövök, hogyan érzik a legjobban magukat a ker-
temben, a nekik megfelelõ, egyéni módon gondoskodom róluk,
és gyönyörködöm bennük, ahogyan nõnek, erõsödnek, kivi-
rágzanak.” (Friedrich Fröbel)

Azért hoztam most ezt a kis „virágcsokrot” kedves ol-
vasóimnak, kollégáimnak, és azért olvastam fel új kis el-
sõseink szüleinek is ezeket a sorokat az elsõ szülõi érte-
kezleten, mert fontosnak tartom kifejezni és érzékeltetni
az egyéni, személyiségre is figyelõ bánásmód fontosságát,
valamint azt, hogy mindenkiben meg lehet találni az ér-
téket, a szépséget, és ehhez mi, tanítók sok segítséget tu-
dunk nyújtani. A tanév elején, amikor a legfontosabb,
osztályunkkal kapcsolatos céljainkat megfogalmazzuk,
érdemes elgondolkodni rajta, hogy tudunk igazán értõ
módon figyelni tanítványainkra. A kibontakozáshoz
rendkívül jó terepet adnak a változatos játékok is, tan-
órán és szabadidõben egyaránt. 

A fele sem igaz! Vetélkedõ
Kezdjük a tanévet játékkal! Vágó István nagy sikerû,

A fele sem igaz elnevezésû vetélkedõje 1981-tõl 1985-ig
futott a Magyar Televízió mûsorán. Sikerét mutatja,
hogy két könyv is megjelent az adások anyagából. 

A televíziós játékok során két csapat vetélkedett, akik
a mûsorvezetõ által feltett kvízkérdésekre úgy keresték a
választ, hogy három meghívott vendég (mûvészek, spor-
tolók, híres emberek) közül kiválasztottak egyet, aki
nagy meggyõzõdéssel elmondta a saját válasz-verzióját,
errõl kellett eldönteniük, hogy igaz az állítás, vagy hamis.
Következett a másik csapat, akik szintén ezt tették egy
másik vendéget meghallgatva, majd kiderült, hogy jól
válaszoltak-e, és ha egyik válasz sem volt helyes, végül el-
hangzott az igazi megoldás is a mûsorvezetõ komment-
jével együtt. Nagyon vicces volt, ahogy a vendégek pró-
bálták rábeszélni a saját válaszaikra a versenyzõket, vagy
épp hihetetlenné téve lebeszélni õket arról. Tanulságos
is volt a vetélkedõ, mert rengeteg érdekes téma került
elõ az adások során. 

F A R K A S H Á Z I  C S I L L A

(27.)
J Á T É K
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K
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Brenyó Mihály és Brenyó Mihályné felelevenítették
ezt a játékot, és matematikai tartalommal kitaláltak egy
huszonhét kérdéses vetélkedõt, amit a 3–4. osztály részé-
re írt Szakköri feladatok matematikából könyvükben be is
mutattak. (Brenyó Mihály–Brenyó Mihályné: Szakköri fel-
adatok matematikából 3–4. osztály Tóth Könyvkereskedés
és Kiadó Kft., Debrecen, 1999)

Innen jött az ötlet, hogy matematika szakkörünkön
mi is kipróbáljuk. TV-dobozunk is lett, új hûtõgépem
csomagolásából adódott a keret, lehetett szerepeket vá-
lasztani, a késõbbiekben sorsolni, és indult a játék. Bár a
Vágó-féle mûsorban néhány, ha jól emlékszem, talán
négy-öt feladvány után mindig felezõdtek a nyerõ csapa-
tok, hogy a végén két versenyzõ küzdjön meg az abszolút
gyõzelemért, nálunk nem esett ki senki, végig megtartot-
tuk a teljes társaságot, hogy mindenki aktív játékos ma-
radhasson. 

A pontozás rendszere a következõ: helyes válasz elfo-
gadása három pont, elutasítása nulla pont; helytelen vá-
lasz el nem fogadása kettõ pont, elfogadása pedig nulla
pont. A játékvezetõ a táblán vezette az állást a választott
csapatnevek és pontok feltüntetésével. Mi harmadoltuk
a kérdéssort, hogy több alkalomra is jusson a mókás játék-
ból. Születésnapomon a matek szakkörösök a szereplõk
sorsolásánál az én nevemet is belecsempészték a kalapba,
ráadásul többször is, hogy minél nagyobb valószínûséggel
szerepelhessek a vetélkedõ híres emberei között. Hatal-
mas lemondás volt ez a részükrõl, mert nagyon-nagyon
szeretnek szerepet játszani, jól esett a kedvességük. 

Következzék most tíz, a tavalyi negyedikes szakkörö-
seim körében népszerû, válogatott feladat a fent említett
könyvbõl! Az A-B-C válaszok improvizációval tetszés
szerint kibõvíthetõk!

1. Igaz-e, hogy a + és – jeleket Németországban, 1481-
ben a kereskedelemben használták elõször? 

2. Ha ma éjjel 12 órakor esik az esõ, lehetséges-e, hogy
72 óra múlva derûs, napsütéses idõ lesz? 

3. Van-e olyan négyszög, amely kerületének mérõszá-
ma megegyezik a terület mérõszámával? A négyszög ol-
dalai egész számok. 

4. Hányféleképpen mehetünk fel egy ötfokú lépcsõre,
ha egyszerre egyet vagy kettõt léphetünk? 

5. Gábor uzsonnára várja társait. Találkozáskor min-
denki mindenkivel kezet fog. Hány kézfogás történik, ha
öt társa érkezik (hatan lesznek)?

6. Ki mondta? „ A matematika a tudományok király-
nõje és a számelmélet a korona a királynõ fején.”

7. Hová mentek húsz ludak? Nem vagyunk mi húsz lu-
dak. Ha még ennyien, meg félennyien lennénk, akkor
lennénk húsz ludak. Hányan voltak hát? 

8. Egy tálban almák, körték és narancsok vannak,
mindbõl három darabnál több. Peti, Panni és Karcsi 1-1
gyümölcsöt elvesznek a tálból. Hányféleképpen tehetik?

9. Kik voltak a tízes helyi értéken alapuló számrend-
szer bevezetõi? 

10. Gondoltam egy számra, megszoroztam kettõvel,
adtam hozzá tízet, az összegnek vettem a felét, majd ki-
vontam belõle ötöt. Milyen számot kaptam?

„A” válaszadó
1. Nem jól tudják, mert már a rómaiak is ismerték. 2.

Ugye tudjátok, hogy a májusi esõ aranyat ér, ezért nem
kell hiányolni a napsütést, ha akar, csak essen! 3. Ter-
mészetesen van, a 4 cm oldalú négyzet ilyen. Területe
4•4 és kerülete is 4•4. 4. Véleményem szerint csak egy-
féleképpen mehetünk fel, különben is, jobb, ha a lábunk
elé nézve közlekedünk. 5. A helyes választ tõlem halljá-
tok. Gábor 5 társával fog kezet, a következõ társa már
csak 4-gyel, az utána következõ 3-mal, …, így
5+4+3+2+1=15 kézfogás lesz. De gondolkodhatunk
úgy is, hogy a hat gyerek közül senki sem fog kezet önma-
gával, csak az öt társával. A kézfogás viszont kölcsönös
volt, azaz ha A kezet fog B-vel, akkor B is A-val, azért a
6•5-öt osztani kell kettõvel, ami szintén 15. 6. Gauss,
német matematikus mondta. Õt a matematikusok feje-
delmének tartották. 7. Összesen 10 lúd volt. 8. Nem tu-
dom, miért kellene válogatniuk a gyerekeknek. Vegyen
mindenki hármat, és azt egye is meg. 9. Az arabok vezet-
ték be. 10. Ha ezt meggondoljátok, rájöttök, hogy nem
lehet ezeket a mûveleteket egymás után elvégezni.

„B” válaszadó
1. Az évszám nem egyezik, pontosan 1526, vagyis a

mohácsi csata évszáma a helyes. 
2. Miért ne lehetne, hiszen esõ után ki szokott sütni a

nap. 3. A megoldást csak a négyzetnél tudom elképzelni.
4. A lépcsõfokok magasságától függ, meg attól is, hogy ki
mekkorát tud lépni. 5. Kétféleképpen is kiszámolható:
6•5 vagy 5•6, így a válaszom 30. 6. A szép gondolat Euler
svájci matematikustól származik. 7. A ludak száma 8,
mert X+X+X:2=20, ebbõl X=8. 

8. Véleményem szerint csak egyféleképpen lehetsé-
ges: egy alma, egy körte, egy narancs. 9. A hinduk vezet-
ték be. 10. A gondolt számot kapom, mert például
(15•2+10):2–5=40:2–5=20–5=15.

„C” válaszadó
1. Igaz, valóban a „Gyors és szép számolás minden keres-

kedõ számára” címû könyvben jelent meg nyomtatásban
elõször. 2. Nem lehet, mert 72 óra múlva ismét éjszaka
lesz, és akkor nem süt a nap. 3. Lehet négyzet és téglalap
is. A négyzet oldala 4 egység hosszú, a téglalap oldalai 6
és 3 egység hosszúak (6+3)•2=6•3. 4. Összesen 8 eset
van, ezek a következõk: a/ A 4. lépcsõrõl az 5.-re lépünk,
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5 eset: 1-2-3-4-5; 1-2-4-5; 1-3-4-5; 2-3-4-5; 2-4-5; b/ A
harmadikól kettõt lépünk, 3 eset: 1-2-3-5; 1-3-5; 2-3-5.
5. Természetesen Gábor ötször fogott kezet. 6. Az idéze-
tet én nagyon szeretem, és úgy emlékszem, hogy Bolyai
Jánostól származik. 7. Hat lúd menetelt. 8. Összesen tíz-
féleképpen lehet kivenni, mert lehet azonos gyümölcsöt
is kivenni. 9. A görögöknek köszönhetõ. 10. Szerintem
a gondolt szám kétszeresét kapjuk.

Megoldások: 1.C; 2.C; 3.C; 4.C; 5.A; 6.A; 7.B; 8.C;
9.B; 10.B. 

Mindenkit megmozgat a feladat, a válaszadók is gon-
dolkodhatnak a saját verziójuk igazságtartalmán, nekik
sem mondjuk el elõre a helyes választ. Hasznos a követ-
kezõ foglalkozáson felidézni és írásban is kiadni a megol-
dásokat, hogy a helyes válasz rögzüljön mindenkiben, és
visszanézhetõ legyen. 

Amikor elfogytak a könyvbõl a kész kérdések/vála-
szok, a záró szakkörön csapatonként kaptak lehetséges
feladatokat a gyerekek korábbi évek ABACUS folyóira-
taiból ollózva, amelyek közül õk választhattak ki hár-
mat-hármat, ezeket oldották meg maguknak, ellenõriz-
hették nálam a válaszuk helyességét, majd másik két hi-
hetõen hangzó variációt is ki kellett okoskodniuk közö-
sen. Amelyik csapat elõbb végzett, még vicces reklámo-
kat is kreált az adáshoz, amiket elõadtak a csapatok kö-
zötti váltásoknál, illetve amikor hosszabb gondolkodási
idõre volt szüksége valakinek. Nagyon jó hangulatban,
lelkesen készülõdtek, nagy volt az összmunka, hatéko-
nyan, koncentráltan dolgoztak, és a játék maga is reme-
kül sikerült. Ebben a változatban két-két választ kérhe-
tett a csapat a másik csoport szereplõitõl, így szerencsés
esetben, mármint ha az egyik válaszadónak mindig igaz-
mondót választottak, csupa jó választ adva maximum ti-
zenöt pontot érhettek el a három fordulóban. Idõigénye-
sebb volt a saját feladatsor megalkotása a válaszokkal
együtt, mint a korábban említett játék, kellett idõ a ki-
dolgozásra, kicsit túl is léptük az órát, de öröm volt látni
a nagy igyekezetet, az intenzív munkát. A gyerekek sa-
játjuknak érezték a feladványaikat, és hatalmas színészi
alakításokat láthattunk. A játék hevében elfelejtettem
begyûjteni a gyerekek válaszvariációit, pedig milyen jó
lett volna elmenteni a következõ osztályok és az olvasók
számára! Na majd legközelebb! Ötletbõl szerintem a kö-
vetkezõ szakköröseimnél sem lesz hiány. 

Több tantárgyból, több szinten is alkothatunk ilyen tí-
pusú vetélkedõket, én azt javaslom, hogy semmiképpen
ne összefoglalásnál, hanem inkább egy-egy téma elõzetes
bevezetésénél játsszunk ily módon. Felkelthetjük az ér-
deklõdést izgalmas újdonságok felvetésével, és közben
azt is feltérképezhetjük, hogy mennyire vannak képben a
gyerekek az új területen, témakörben.

Rövid megjegyzés: hûtõgépem csomagolóanyagából
nemcsak TV-képernyõ, de rögtönzött golyógurító pálya
is készült, élménypedagógiai játékként hasznosítottuk! 

Helycserés játék
Nagy kedvenc lehet évkezdõ matematikaórák egyi-

kén vagy szakkörindítóként ez a ráhangoló, logikai sor-
rendjáték, fõként harmadik–negyedik osztályban. Al-
kossunk hatfõs csoportokat, nem is baj, ha maradnak ki
gyerkõcök; csatlakozzanak egy-egy társasághoz, õk le-
hetnek a tanácsadók (koordinátorok) szervezõk. Csapa-
tonként hét-hét papírlapra (vagy textildarabra, esetleg
krétával felrajzolt körre) lesz szükségünk, amivel kijelöl-
jük az induló felállást, és egyben a lehetséges lépések he-
lyét. Olyan távolságban helyezzük el a lapokat, hogy ké-
nyelmes legyen rajtuk állni és köztük közlekedni. Min-
denki a középsõ üres lap felé fordul, így áll be menet-
irányba. 

Az a cél, hogy a játékosok úgy cseréljenek helyet egy-
mással, hogy mindenki mindig csak a saját menetirányá-
ban haladhat, és vagy az elõtte álló üres helyre léphet,
vagy egy játékost kikerülve a mögötte levõ üres helyre.

vagy 

Kerettörténetként elképzelhetjük, hogy hárman-hár-
man egy folyó két különbözõ partjáról kell átkelnünk a

-! -! -! "! "! "!

-! -!

-! "! "! -!
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túloldalra masszív cölöpökön. Egyszerre érünk oda, a
szélsõ helyeket gyorsan elfoglaljuk, egyedül a középsõ
cölöp üres, mindenki szeretne mielõbb átjutni, és nem
fordulhatunk vissza. Nem járhatunk úgy, mint a mesé-
ben a két kecskegida, akik nem engedték át egymást a
pallón és mindketten beleestek a vízbe, hanem szépen,
kooperatív módon, a megoldást közösen kigondolva
mindenki átjuthat a túlsó partra. Amikor nem a közvet-
lenül szomszédos cölöpre kell átlépnünk, akkor játékos-
társunk segíti az átkelést, egymásba kapaszkodva oldjuk
meg, hogy ne essen a vízbe senki (tantárgykoncentráció:
testnevelés). 

Nagyon leleményesek a gyerekek a hatfõs csapaton
belüli felezésnél: a legegyszerûbb fiú/lány hármasokon
kívül dönthet a ruhaszín, hajszín, frizura, szemüve-
ges/nem szemüveges, farmert visel, vagy nem, van-e raj-
ta karóra; bármilyen halmazképzés segíti a szervezkedés
közbeni akaratlan forgolódások során a csapat összetar-
tozását, az irány megtartását. A szereplõk lehetnek tün-
dérek, az átkelés ez esetben történhet óriás tavirózsale-
veleken, de gondolhatjuk magunkat ugri-bugri kis bé-
káknak, vagy ami épp a gyerekek fantáziáját leköti. Ha
õk találják ki a saját szerepüket és az átkelés lehetõségét,
az a legjobb, akkor tudják a legjobban beleélni magukat
a szituációba! 

Nem mindig sikerül könnyen megtalálni a megoldást,
ajánljuk fel a segítségünket, de csak akkor mondjunk
bármit is, ha valóban õk kérik ezt. Mielõtt nekiugraná-
nak a feladatnak, beszéljék meg a stratégiát! A legtöbb
csapat motivált és nagyon kitartó, tudják, hogy van meg-
oldás, sok-sok zsákutca, újrakezdés után is lelkesen pró-
bálkoznak. Van, amikor rávezetõ kérdések, van, hogy
néhány konkrét lépés elárulása viszi elõre a megoldás
megtalálását. Nagy az ujjongás, mikor sikerül átjutni a
másik csapat helyére! Ha vállalkoznak a lépéssorozat
megismétlésére, bemutatására, ami nagyon nagy össz-
pontosítást igényel mindenkitõl, videó is készülhet a pro-
dukcióról.

Megoldás: 
Variáció/nehezítés: négy-négy játékos cserél helyet az

adott szabályok megtartásával, kilenc helyen. A játék öt-
letét a Golyók helycseréje címû feladat adta (dr. Mosonyi
Kálmán: Matematikai játékok, Tankönyvkiadó, Budapest,
1977). Aki szeretné, egyedül is eljátszhatja a feladványt
nyíllal ellátott piros-kék korongokkal és a lépések szá-
mára kijelölt helyekkel. 

Ebben a tanévben is sok-sok vidám játékot és közben
örömteli játékos tapasztalatszerzést kívánok tanítónak,
diáknak egyaránt!

-! -! -! "! "! "!
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Az Erasmus+ programról gyakran gondolják, hogy csak
felsõ tagozaton vagy gimnáziumban tanító pedagógusok
számára hasznos, valójában azonban tanítóként is elõ-
nyünkre válhat. Budapesti tanítóként és gimnáziumi hit-
oktatóként vágtam bele az Erasmus+ pályázatba, amely
a vártnál több élményt, új ismeretet hozott számomra,
annak ellenére, hogy kezdetben úgy éreztem, nem lesz
könnyû megfelelõ tanfolyamot találnom. Végül rátalál-
tam a Practical ideas in the primary classroom címû kurzus-
ra az IPC Exeter szervezésében, így 2018 augusztusában
Angliába, Exeterbe utaztam. 

Várakozásomat maximálisan túlszárnyalta mind a fo-
gadó intézmény tanárainak, munkatársainak kedvessé-
ge, mind a hazaszeretettel átitatott kultúraismereti órák
kellemes légköre. A tananyagunk nagy része CLIL volt
(elméleti háttér rengeteg gyakorlati ötlettel, feladattal),
kisebb része a saját nyelvi készségünk/szókincsfejleszté-
sünk, kiejtéssel kapcsolatos gyakorlatokkal. Szinte min-
den órát egy volt általános iskolai tanító – ma már tanár-
továbbképzéssel foglalkozó hölgy tartott – aki nagyon
felkészülten, érthetõen és érdekesen tanított, rengeteg
nyomtatott segédanyagot adott át, amelyeket haza is
hoztunk, így „feltankolt” minket az új ismeretek gyakor-
lati megvalósításához.

Minden napot „ébresztõ” játékkal kezdtünk, amely
igazán ráhangolt minket a tanulásra, beizzította az agyte-
kervényeket. Mindezek a módszerek és a holisztikus
szemlélet a tanítói munkában is használható. Nagyon jó
volt, hogy a résztvevõk sokfélesége ellenére (spanyol,
bolgár, olasz, magyar pedagógusok óvodából és iskolá-
ból) az oktató mindig igyekezett az érdeklõdésünknek és
képességeinknek, fáradtságunknak megfelelõen alakíta-
ni az órákat. Az elméletiek mellett sokkal több gyakorla-
ti óránk volt, amelyek egy részében mi a diákszerepben
tapasztalhattuk meg a módszerek sokszínûségét, haté-
konyságát. A kurzus második hetében pedig
mikrotanítás keretében kipróbáltuk egymáson, hogyan
alkalmaznánk az új ismereteket, majd ezt elemezve, kiér-
tékelve tanulhattunk hibáinkból is. Felemelõ pillanat
volt, amikor az utolsó délelõttön átvehettük a kurzus tel-
jesítését elismerõ oklevelünket.

Nagyon hasznos és értékes két hetet töltöttem
Exeterben, barátokat szereztem a saját és a párhuzamo-
san futó más kurzusok résztvevõi közül, így mentünk bé-
relt autóval népzenei fesztiválra, biciklivel és komppal
tengerparti délutánra és kenuzni a folyóra. Roger nevû
iskolai idegenvezetõnkkel jártunk több tengerparti kis-
városban, dombok közt lévõ középkori kastélynál, túráz-
tunk egy nemzeti parkban vad devoni pónik között és

megcsodálhattuk Európa leghosszabb legyezõboltozatos
mennyezetét.

Idén nyáron ismét lehetõségem nyílt Erasmus+ to-
vábbképzésen részt venni. Ezúttal egy olaszországi mûvé-
szetterápiás képzésre mentem, hiszen rajzóráimon hasz-
nos lehet az ilyen jellegû tudás.

Minden tanító kollégámnak ajánlom az Erasmus+
programban való részvételt. A programra intézmények
pályázhatnak, további információ a Tempus Közalapít-
vány honlapján érhetõ el.

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimná-
zium Iskolai együttmûködések fejlesztése címû projektjérõl
pedig itt lehet olvasni: sztgerasmus18.blogspot.com.

Petneházy Réka Módszertani felfrissülés
tanítóknak (is)
az Erasmus+ programmal

KIRÁNDULJON A CSERKESZÕLÕI

JJuurrttaa  ttáábboorrbbaa!!
Kellemes környezetben várjuk a diákokat és felnõtteket
az EGÉSZ ÉVBEN ÜZEMELÕ, 140 férõhelyes, padlófû-
téssel ellátott, komfortos jurtákból álló gyermek- és ifjú-
sági szálláshelyre. 
Kiválóan alkalmas erdei táborokra, edzõtáborokra,
osztály- és csoportkirándulásokra, csapatépítõ tré-
ningekre, pihenésre, üdülésre.
Kézmûves foglalkozások, elõadások, karaoke, für-
dõzés és egyéb más választható programok
színesítik az itt töltött élményt.

Kérje ajánlatunkat
az alábbi elérhetõségeken:

Telefon: +36 (70) 434-1848
e-mail: jurta@cserkeszolo.hu

web: www.cserkejurtatabor.hu

! ! !
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ELMENT…

Csendben, szinte észrevétlenül ment el a hazai tanítóképzés egyik meghatározó alakja, dr. habil. Nanszákné
Cserfalvi Ilona professzorasszony (1940. Szolnok–2019. Debrecen).

Munkája, élete Debrecenhez kötötte. Itt volt a Kölcsey Ferenc Tanítóképzõ Fõiskola tanára, majd fõigazga-
tója. A fenntartóváltás után, amikor a református egyház kezébe került a tanítóképzés, akkor is számítottak
munkájára, továbbra is vezetõi feladatokat látott el. Ám az utókor sajnos nem hálás. Az általa annyira szeretett
intézmény még a honlapján sem emlékezett meg haláláról. Mindezek mellett a Budapesti Mûszaki Egyetem Ve-
zetõképzõ Intézetének is másfél évtizeden át a tanára volt. Aktivitásáról az õt ismerõk pontos képet adhatnak. 

Tanítókat nevelt. Számára a korszerûség, az új megismerése fontos volt, kíváncsi volt a szakmában bekövet-
kezõ változásokra, kritikával fogadott nem egy kezdeményezést. Sokat tett azért, hogy nagy tudását nemcsak a
hallgatóival, hanem a már gyakorló pedagógusokkal is ismertesse. Kiválóan mûvelte a tudományt, ugyanakkor a
gyakorlati módszerek átadására is komoly gondot fordított. Mindezt nagy arányérzékkel tette. Valamennyi meg-
szólalására figyelni kellett. Nemcsak a korszerû ismeretanyag átadását tartotta fontosnak, hanem azt is, hogy a
tanító, a pedagógus igazi értelmiségi szerepben jelenjen meg a tanítványok, a szülõk és a kollégák elõtt. Ebbõl nem
engedett. 

Folyamatosan publikált, számtalan könyve jelent meg, lapunkban, a Tanítóban is több alkalommal osztotta
meg gondolatait az olvasókkal. 

Ars poeticájának tekinthetjük a következõ gondolatsort, amelyet 2002-ben fogalmazott meg.

„Pedagógiai alapelveinkben érvényesül a beavatás pedagógiája, a közösségi élmények szerepe, az alkura és
együttmûködésre épülõ magatartás, az elõnyszabály elve.”

Magam két évtizeden át követhettem tevékenységét. 

Két apró történést kell megosztanom.

Talán nyolc évvel ezelõtt Ilike a Bolyai Nyári Akadémia megnyitó rendezvényének fõelõadója volt. A zsúfo-
lásig megtelt elõadóban a pedagógushivatásról tartott egy bõ órányi bevezetõt. Felkészült volt, mint mindig. Az
elõadását minden jegyzet, papír nélkül mondta el. S közben hat, igen hat irodalmi idézettel színesítette mondan-
dóját. Jól emlékszem, hogy Csehovot, Móriczot és Szabó Magdát is idézett. Hosszú, veretes szövegek voltak. Le-
nyûgözõ, felejthetetlen volt a szereplése. 

A másik esemény májusban történt. Akkor beszéltünk telefonon, õ hívott. Kérte, látogassam meg, mert több
szakmai kérdésben is a tanácsomat kérné. Megállapodtunk, hogy a vizsgákat követõen felkeresem. Amikor júli-
usban meglátogattam volna, akkor a mobiltelefonja már nem mûködött. Az interneten tudatta a család, hogy a
gyászszertartást szûk családi körben már meg is tartották. 

Eredeti humorára a hozzá közel állók, segítõ személyiségére, nagy tudására és munkabírására munkatársai és
tanítványai sokáig fognak emlékezni. 

Budapest, 2019. augusztus 2.
Csillag Ferenc
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Amikor ez az írás megjelenik, akkor már javában folyik az is-
kolákban a munka.

A kisiskolások nagy reménnyel indulnak el azon a hosszú
úton, amely ahhoz kell, hogy korai vágyaik, elképzeléseik –
amelyek még sokszor változnak – beteljesedjenek. A jól felké-
szített gyerekek valóban várják az iskolát, van bennünk kellõ
kíváncsiság, fogékonyság az újra. Az érett iskolakezdõk kel-
lõen nyitottak, s kezdeti szorongásukat könnyen leküzdik, és
büszke iskolásként követik a tanítói utasításokat, képesek az
együttmûködésre, társaikat kedvelik, s ami a legfontosabb, az
osztályközösség megbízható, segítõkész tagjaivá válnak. De
ne tagadjuk, néhány olyan gyerekkel is találkozunk, aki vala-
milyen ok miatt tart az iskola világától. Ha egy családban
több alkalommal is fenyegetõ hangsúllyal hangzik el a „majd
az iskolában!” vagy „majd a tanító néninél!” mondat, ott a
gyerek nem lesz felszabadult, komolyabb esetekben félelem-
mel kezdi meg tanulmányait. Egy percig se higgyük, hogy ez a
jelenség új keletû! Mindig is voltak családok, ahol az idézett
mondatok elhangzottak. Fakadhat ez intelligenciahiányból,
elõfordulhat, hogy fenyegetõ jelleggel hangzik el, de okozhat-
ja a szülõ elõzetes félelme, vajon lánya, fia megállja-e a helyét
az iskola világában. Mindenkinek van elõélete, s ezzel a ba-
tyuval lépi át az iskola küszöbét. Nehéz napok, hetek ezek,
amelyhez a család részérõl sok-sok türelemre és belátásra van
szükség. 

Átlépve az iskola kapuját, nem hagyhatjuk figyelmen kívül
a pedagógus személyiségét sem. A megismerkedés pillanatai
rendkívül fontosak. Megnyerõ, ha a pedagógus nyugodt, tü-
relmes, ugyanakkor határozott, utasításai gyerekszerûek és
egyértelmûek. Fontos, hogy az elsõosztályos gyerek érezze a
szeretetteljes törõdést. Vajon lehet-e ezeknek az elvárások-
nak maradéktalanul megfelelni? – Nagyon nehéz, mert a pe-
dagógust is sok-sok inger éri. A higgadtságról, az odafigyelés-
rõl, a törõdésrõl szóltam. Fel kell tegyük a kérdést, vajon a ta-
nító környezete képes-e az elvárható gondoskodást biztosíta-
ni? Tudjuk a választ. A folyamatos változás – legyen az sza-
bályozási, személyi, esetleg személyes, családi jellegû – mind-
mind a kiegyensúlyozott pedagógusi attitûd ellen hat. Ám az
iskolát kezdõ gyermeknek ebbõl semmit sem szabad megérez-
nie. A gyermeki képzeletben a tanító türelmes, mosolygós,
kedves, majdnem olyan, mint az édesanyja. Ezt pedig csak
nagy-nagy szakmai önbecsüléssel lehet megadni. 

Cseppet sem könnyû helyzetben indul a tanév. Ám a pá-
lyán lévõ kollégák elhivatottsága – meggyõzõdéssel állítom –
igen nagy. Sokan vallják, hogy a gyermek- és a szakmaszere-
tet tartja õket a pályán. Nos, akkor valóban az összes lehetõ-

séggel élni kell, amely a gyermekek iskolaszeretetét kialakít-
hatja.

Tudom, amit mondok, alig-alig megvalósítható, de a kül-
világ izgató ingereit ki kell zárni a mindennapjainkból. S ak-
kor az együttmûködés harmonikus, sõt sikeres lesz. 

Nagy László gondolatával kívánok minden kollégának si-
keres tanévet: „Minél jobban ismerjük a gyermeket, annál
jobban megértjük, minél jobban értjük, annál inkább szeret-
jük, s így annál hatékonyabban tudjuk majd nevelni.”

Iskolaérett, de…
A következõ eset hosszabb ideje foglalkoztat. Nem

hagy nyugodni az a gondolat, hogy egy mindjárt hétéves
gyerek sorsát a felnõttek – csupa jó szándékból (?) – el-
rontják, jó esélyeit veszélyeztetik. Egészen biztos vagyok
abban, hogy a jelen döntés meghozatala hosszabb távon
kifejezetten rossz. De hogy mi is történt a gyerekkel?

Álljon itt a teljes történet!

Bálint egy szeretõ család egyetlen gyermeke. Szeptem-
ber végén született. A szülõk magasan képzettek, szak-
májukban elismertek, sikert sikerre halmoznak. Bálint
érkezését nagy örömmel várták, mindent biztosítottak
számára. Az édesanya törékeny alkatú, állandóan aggó-
dó, s ebben a szellemben neveli fiát a születés pillanatá-
tól kezdve. Az édesapa erõs, magas, sportos. Nincsenek
tudatos nevelési elvei, hagyja, hogy a fia korlátok nélkül,
nagy-nagy szabadságban nõjön fel. Míg az anya aggódó,
addig az apa kifejezetten laza, olykor túl engedékeny.
Ennyit a szûk családról. Az egyik nagymama folyamatos,
önzetlen segítségére is számíthatnak, Bálint tehát ideális
családi környezetben nevelkedik. 

Idõben került a kisfiú bölcsõdébe, majd óvodába. A
beilleszkedéssel egy pillanatig sem volt probléma. Szinte
soha nem volt beteg. A közösségben mind a mai napig
irányító szerepet tölt be. 

Ez mind szép és jó, ám egy-két probléma mégis csak
van Bálinttal. Az egyik egy adottság: apró, törékeny,
rossz étvágyú gyerek. Ez az anyai ágról hozott örökség. Az
is igaz, hogy az étkezést – nagyon helyesen – soha nem
erõltették a szülõk. A közös ebédek, vacsorák nem ala-

Csillag Ferenc Párhuzamos történetek
Újra az iskolapadban

Csillag.qxd  2019.08.27.  11:08  Page 44



45

kultak ki, mert a gyerek két falat után felállt, s folytatta
az abbahagyott játékot. A szülõk pedig ebben is nagy-
nagy szabadságot adtak egyetlen fiúknak. Azt is meg kell
jegyezzük, hogy a bölcsõdében és az óvodában sokkal ki-
sebb gondot jelentett az étkezés. Nem állt fel az asztaltól,
s ha lassan is, de elfogyott a kirakott adag. Most az óvoda
nagycsoportját befejezve a társai között õ a legkisebb és
legsoványabb. Az ilyen gyerekre mondják: „a szél is elfúj-
ja”. Erõnlétét javítandó, a gyerek nagycsoportosként
gyógytestnevelõ által szervezett fejlesztésre is járt. A fog-
lalkozásokat Bálint nagyon élvezte, a feladatokat jól
megoldotta, a foglalkozás teljes ideje alatt figyelmes volt,
a feladattudata az életkorának megfelelõ volt, amit a pe-
dagógus írásban rögzített is. 

Mindannyian tudjuk, hogy ilyen gyerekkel a pályánk
során többször is találkozunk.

A kisfiú némi beszédhibával is rendelkezik. Az „r”
hangzója nem pörög eléggé. Az évek során sokat javult a
dolog, de a logopédusnak van még feladata a teljes kor-
rekció megvalósításáig. 

Bálint nagyon várja az iskolát. Játékai középpontjá-
ban az iskola, a tanulás áll. Tudja, milyen tantárgyakkal
találkozik majd az elsõ osztályban. S miután a könyveket
nagyon szereti, alig várja, hogy minden betû biztos isme-
retét elsajátítsa és önállóan olvasson. 

Az óvónõk javasolták az iskolakezdést. A szülõk so-
káig töprengtek azon, milyen iskola is lenne a legmegfe-
lelõbb Bálint számára. Hosszú nézelõdés kezdõdött. Eb-
ben az anyuka volt aktív. Sok-sok foglalkozást megte-
kintett, majd valamennyi tapasztalatáról beszámolt. Vé-
gül egy alapítványi iskolát céloztak meg. A választást az
motiválta, hogy a kínálat kellõen színes volt, a jövõ le-
hetõségeit is felvázolták. Az osztálylétszám is barátsá-
gosnak tûnt. S miután sok szülõ vélekedett hasonlóan,
ezért a gyerekeknek felvételi vizsgát tartottak. Egy szom-
bat délelõtt volt ez a válogatás, ami három egységbõl
állt. 

Elõször egyedül kellett a „felvételizõknek” dolgozni-
uk. Különféle tanítói utasításokat kellett harminc perc-
ben végrehajtaniuk. Az egyik tanító vezette a foglalko-
zást, a másik a tanári asztalnál figyelte a gyerekek mun-
kavégzését. Ezt egy rövid pihenõ követte, amikor is a gye-
rekeknek megmutatták az iskola épületét. A következõ
félórában ötfõs csoportokban kellett a gyerekeknek
együtt dolgozniuk. Itt már voltak kisebb-nagyobb zökke-
nõk. A feladat szokatlansága miatt ebben sokan voltak
bizonytalanok. Itt a teljes sikert csak kevesen élték meg.
Bálint, amikor kiment a terembõl, akkor a következõt
mondta: 

– Ha ezt a feladatot egyedül kellett volna megolda-
nom, akkor jobban sikerül. Zavartak a többiek!

Édesanyja vigasztalta: 
– Semmi baj! A tanító nénik arra voltak kíváncsiak,

hogy milyen szépen tudtok együtt dolgozni. S ez biztos
jól sikerült. 

– Hááát… – érkezett a bizonytalan válasz.

Végezetül a gyerekeket egyenként szólították be a ta-
nító nénik egy kis beszélgetésre. A két tanítón kívül bent
ült az igazgató bácsi is. Egy-egy gyerekkel 6-8 percet be-
szélgettek. 

Bálint errõl a részrõl a következõ módon számolt be: 
– A mosolygósabb néni kérdezett, a másik a válasza-

imat írta. Az igazgató bácsi meg sem szólalt. 
– És mit kérdeztek? – kíváncsiskodott az anyuka.
– Egyszerûeket. Van-e testvérem vagy szeretem-e az

óvodát? Szoktunk-e otthon könyvekbõl mesét olvasni?
Ilyeneket.

– Bálint, ezekre biztosan ügyesen feleltél. 
– Csak az író néni mondta, hogy nem érti a válasza-

imat! Majd elõvett egy piros tollat, és feljegyzett valamit
a lap szélére.

6–7 éves gyerekek részére ez volt a felvételi. A szülõk-
kel az egyik tanítónõ közölte, hogy két hét elteltével min-
denkit értesítenek az eredményrõl. 

– Sajnos nem mindenkit tudunk felvenni, mert az is-
kolánkba kétszeres a túljelentkezés. A mai napi teljesít-
mények alapján döntünk. Türelemmel várjanak az ér-
tesítésünkre. Viszontlátásra! 

Bálinték hazamentek. A szokott módon teltek a hét-
köznapok. Tíz nappal a felvételi után az édesapa mobilja
megcsörrent. Az igazgató jelentkezett, s kedélyes cseve-
gésbe kezdett:

– Szervusz, mi van veled, hogy vagytok? Emlék-
szel, még az egyetemrõl ismerjük egymást. Szép idõk
voltak.

Néhány percen át kedélyesen beszélgetett az igazgató,
bár érezhetõ volt valamiféle erõltetettség a derûs mon-
datok mögött. A hívott felet szinte szóhoz sem engedte
jutni. Egy idõ után némi zavartság volt érezhetõ a mon-
dataiban, majd erõt vett magán, s a kedélyes könnyedsé-
gét felváltotta a vezetõ hivatalos hangja.

– Én szerettem volna közölni veled, tekintettel a ko-
rábbi kapcsolatunkra, hogy a fiadat nem vesszük fel el-
sõsnek. Mondom az indokainkat is, mert ez közös dön-
tésünk. Az elsõ részben 100%-os, a másodikban 75%-
os teljesítményt nyújtott a gyerek. Itt nincs is baj! Ám az
egyéni beszélgetés során azt tapasztaltuk, hogy van né-
mi túlmozgás a gyereknél, ez egészen biztos, hogy a tö-
rékeny testalkatának tudható be, úgy látjuk, hogy fára-
dékony. Erõsödnie, gyarapodnia kell. Ráadásul a gon-
dolatait ugyan szabatosan, de sokszor érthetetlenül
mondja el. Jót fog tenni, ha még egy évet hagyjuk érni a
legénykét! Ugye, megérted? 

– Tudod, Bálint szeptemberben lesz 7 éves. Ha ez
az év is kimarad, akkor már 8 évesen indul az iskolába.
Ez most nem is olyan zavaró, de gondold el, 8. osztá-
lyosként 16 éves lesz! Miként magyarázod el a gyerek-
nek? 

– Egy tanácsom lehet, ne egy elit iskolát, hanem a
körzetit keressétek meg, s adjátok oda a gyereket! Ez
megnyugtathat benneteket. Ha viszont ezt az évet még
óvodásként tölti, akkor a következõ tanévben már a mi
tanulónk lehet. Döntsétek el!

Az anya és az apa döntöttek. A gyerek még egy évet
óvodában tölt. Ugyan átviszik egy másik óvodába, s azt
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mondják neki, hogy ez egy iskolára felkészítõ intézmény
lesz. (De melyik óvoda nem az?)

A szülõk szerintem rosszul döntöttek. Miért is? 

1. A gyereküket tudatosan becsapják. S miután
Bálint értelmi képességei nagyon jók, ezért az elsõ
napon már tudatában lesz annak, hogy ismét óvo-
dás. Mit él át a fiú, ha bebizonyosodik, hogy õt a
szülei tudatosan – s ez esetben a féltés, a szeretet
nem ment fel – rászedték? Ez bizony a gyerek és a
szülõk közötti konfliktusforrás kiindulópontja le-
het.

2. Az érdeklõdõ, kíváncsi gyereket épp attól
fosztják meg, amely ma komoly motivációs erõt je-
lent, azaz a tudásszerzés folyamatától. 

3. Elveszíti korosztályos barátait, azokat, akikkel
jól értik, segítik egymást és közös nyelvet beszél-
nek. 

4. Talán a nevelési elveiket kellene felülvizsgál-
ni, s Bálint életét szabályok közé kellene terelni! Ez
pedig fegyelmet követel a szülõktõl is.

Az iskola döntését sem tartom megfelelõnek. Lehet,
hogy a kezdeti idõszakban nagyobb odafigyelést igényelt
volna Bálint, de minden bizonnyal a befektetett energia
meghozta volna a gyümölcsét. 

Bálint sajnos most elvesztett egy évet. S nem tudjuk,
milyen értékes idõszaktól fosztatott meg. 

„Kérem, segítsen!”
A történet címeként megjelent mondatot Juhászné

mondta a közelmúltban az iskola vezetõjének.
Juhász anyuka az iskola éltének egy különös szereplõ-

je. Az az anyuka, aki mindenki elõtt bizonyítani akarja,
hogy szülõi feladatait a lehetõ legjobban látja el. Sûrûn
megy be az iskolába, érdeklõdik a gyerekeit tanító peda-
gógusoknál. Talán mondanom sem kell, hogy két fiát
egyedül neveli, s ez a túlzott anyai érdeklõdés sokkal in-
kább a külvilágnak szól, mint a fiainak. Finoman kell
bánni Juhász anyukával, mert egy-egy kritikusabb meg-
jegyzést rosszul fogad. 

Karcsi az elsõ szülött fiú, most negyedikes, Tomi, a ki-
sebbik gyerek másodikos. Karcsi másfél éven át volt ta-
nulója ennek az iskolának. Igen, volt, amikor ugyanis a
féléves értékelést Juhász anyuka kézhez kapta, akkor fel-
háborodottan rohant be az iskolába. Elõször Edit nénit, a
tanítót kereste fel. Mindez reggel történt. Nem köszönt,
nagy indulattal tépte fel az ajtót, s már mondta is: 

– Ezt nem hiszem el. Sokszor jártam Edit néninél,
egy szóval sem említette, hogy a fiamnak nem megy a
nyelvtan. Ha említette volna, akkor gyakoroltunk vol-
na, de azt nem írom alá, hogy közepes a teljesítménye.
Tudom én, mi a baj velünk. Nem tudok mindent meg-
adni a fiaimnak, de hát egy keresetbõl, és… – folytatta
volna, de a tanító leállította. 

– Anyuka, Karcsi teljesítménye hullámzó. Egyszer
figyelmesebben írja le a szöveget, máskor több hibával.
Egy kis gyakorlással javulni fog az eredmény. Nyugod-
jon meg. 

– Nem, én nem hagyom, hogy a gyerekem, az én Kar-
csikám ilyen rossz értékelést kapjon! Majd én intézke-
dem!

Ezek után Juhász anyuka kiviharzott a terembõl. Meg
sem állt az igazgatóig. Itt már csendesebb volt, de rendkí-
vül határozott hangot ütött meg. 

– Igazgató úr, Edit néni nem jó tanító. Az én fiamat
közepes teljesítményûnek ítélte meg nyelvtanból. Abból
a tárgyból, amit naponta gyakorlunk. Igazságtalan,
Karcsika barátja Alex és Laci is jobb minõsítést kapott.
No, de õk kivételezettek. Persze, tudom, amit tudok! 

– Anyuka! Nyugodjon meg. Nincs semmi baj. Egy
kis igyekezettel majd jobb eredménnyel zárja a második
osztályt a fia. 

– Nem, ezt nem tûrhetem. Edit néni kivételez. Van-
nak kedvencei, azok könnyen kapnak dicséretet, az én
Karcsikámat nem szereti. Ráadásul nem is mondta el,
hogy probléma van ezzel a tárggyal, pedig amint tudok,
itt vagyok, beszélgetek, tájékozódok. 

– Juhász anyuka, tisztelje a gyerek tanítóját! Edit né-
ni kiváló pedagógus, ön nem vádaskodhat. Tegyünk az
ügy végére pontot. Ön kevesebbet jöjjön be, de ha itt
van, akkor adja meg a tanítónak és nekem is a bennün-
ket megilletõ tiszteletet! 

– Úgy, szóval én nem tisztelem magukat?! Egy per-
cig sem marad itt Karcsika. Még ma keresek neki egy
olyan iskolát, ahol más a szellem, ahol nem nézik ki a
nehezebb sorsú családokat. 

Így történt, hogy Juhász Karcsit anyukája azonnal át-
íratta egy másik iskolába. 

Amikor elérkezett az idõ, akkor Juhászné a kisebbik fi-
át, Tomit ebbe az iskolába íratta be. Senki nem érdeklõ-
dött, mi az oka annak, hogy ezt az iskolát választotta. 

A nyári szünetben – egy ügyeleti napon – Juhászné je-
lent meg. Az igazgató fogadta. A következõket mondta
Juhász anyuka: 

– Igazgató úr, kérem, segítsen! Karcsikának nincs jó
helye abban az iskolában, ahova jár. Szeretném, ha
visszajöhetne ide. Tomika is jól érzi magát, s Karcsika
is visszavágyik a régi barátai közé. 

– Nézze, Juhász anyuka, ön megsértett egy tanítót,
ön megengedhetetlen módon kioktatott engem is. Miért
gondolja, hogy éppen a mi iskolánk felel meg az ön kö-
vetelményeinek? 

– Nem, én itt és most bocsánatot kérek, de nagyon
szeretném, ha a nagyobb gyerekemet visszavennék. Én
most megkövetem az igazgató urat, és kérem, fogadják
vissza Karcsi fiam. 

Szeptemberben a negyedik osztályba visszatért Karcsi.
A figyelmes tanító számára az tûnt fel, hogy visszafogot-
tabb, szomorúbb tekintetû a régi-új növendéke, mert
Edit néni tanította továbbra is az osztályt, így Juhász Kar-
csit is. 

Az anyuka most kevesebbet jár be az iskolába, de az
átlagosnál még így is sûrûbbek a látogatásai. Minden bi-
zonnyal megadja a kellõ tiszteletet gyermekei tanítói-
nak. Egy dologgal azonban adós maradt, Edit nénitõl
mind a mai napig nem kért bocsánatot, pedig ez igazán
megilletné a pedagógust.

Csillag.qxd  2019.08.27.  11:08  Page 46



47

Fonyódi Gábor

Eltelt a nyár, vége a vakációnak. Most, amikor újra iskolába jársz, tölts el még egy kis idõt
azzal, hogy végiggondolod az elmúlt két és fél hónapodat! Merre jártál, mit csináltál? Mik
voltak az örömeid, bánataid ebben az idõszakban, milyen élményekkel gazdagodtál?

AZ ÉN NYARAM
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Fonyódi Gábor

A vakációnak vége, de a nyári élmények még nem halványultak el. Egy osztály minden tanulója behozott
egy tárgyat, ami az elmúlt nyár egyik emlékezetes eseményét idézi fel számára.  A gyerekek a tárgyakat egy
asztalra halmozták meglehetõsen nagy összevisszaságban.

Detektíviskola
A NYÁR KRÓNIKÁJA
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