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Aznap este, amikor megtudtam, Vekerdy Tamás haj-
nalban elhunyt, levelet kaptam egy tanítótól, akivel éve-
kig együtt dolgoztunk. (Pontosabban a gyerekekkel õ
dolgozott, idõnként pedig együtt gondolkodtunk.)

Pusztán ennyit írt: Súlyos veszteségnek élem meg Vekerdy
Tamás halálát. Még egy kapaszkodóval kevesebb. Ilyesmit
érzek. Nem sokszor találkoztunk, de jól esett a tudat, hogy itt
van közöttünk.

Mi lehet a magyarázata annak, hogy hivatásrendünk-
bõl valaki (azóta a világhálóról tudjuk, milyen sokan) így
érez, ezt a hiányt éli át?

Vekerdy Tamás 1935-ben született, 9-10 évesen gye-
rekorvos, kamaszként, fiatal felnõttként kötött állás nél-
küli, pénzt alkalmi munkák révén (hobó módra) keresõ
literátus, író ember akart lenni, de a korabeli bölcsészkar
szelleme taszította. Nagyon szeretett apja kérésére jogi
diplomát szerzett (az egyetemi elõadások alatt sokszor
füldugóval esetleg Dosztojevszkijt, Spenglert olvasott).
Az 56-os forradalom idején egyetemista, az október 23-
ai tüntetés szervezésében teljes lelkesedéssel vesz részt.
(56 tizenkét napját az ország kegyelmi állapotának te-
kinti, úgy érzi – sokunkkal együtt – ekkor jelen volt a
nemzet jó szelleme, géniusza.)

Végzett jogászként a kínálkozó ügyvédi pálya elõl el-
menekülve (ügyvédként soha se lehetne önmaga, gon-
dolta), házitanítóskodik és jogi diplomával a zsebében
boldog statiszta a Nemzeti Színházban. (Lelkesedik a
színházért, ráadásul a próbák délután, este vannak – dél-
elõtt marad ideje írásra.) Török Sándor hívására riporter
a Család és Iskola címû lapnál. Mivel ehhez a munkához
a jogi diploma nem felel meg, pszichológusdiplomát is
szerez, disszertációját a színészi hatás eszközeinek lélek-
tani elemzésérõl, a japán nó-színház hatásrendszerének
elemzésérõl írja. Majd tíz évig gyerek-pszichoterapeu-
taként dolgozik Óbudán. (A gyerekekre magától értetõ-
dõen rá tud hangolódni, a felnõttekre nem – mondja, így
felnõtt-terápiát csak nagyon határozott kérésre, néhány-
szor vállal.) Gyerekek, szülõk sokaságával lép kapcsolat-
ba (tíz év alatt több ezer gyerek fordul meg a rendelõjé-
ben), átéli, megtapasztalja, hogy a magyar iskola betegít.

Késõbbi, gyerekrõl, szülõkrõl, iskoláról, oktatáspolitiká-
ról szóló könyvei a több ezer gyerek, család tüneteibõl
(tudjuk, a gyerek tünete a család tünete) táplálkoznak.
Az iskola árt a gyereknek (a gyerekek azonban zseniáli-
sak – mondja – magukat gyógyítják). Könyvel oktatás-
kritikát, közben örömmel tölti el, hogy „iskolakritikán
keresztül lehet rendszerkritikát írni”.

Az Országos Pedagógiai Intézet Mihály Ottó vezette
szabad szellemû Iskolafejlesztési Központjának munka-
társaként tankönyvkritikákat ír (mélyen elemzi az írás-
olvasás, majd a természetismeret alsó tagozatos tanköny-
veit.) A rendszerváltás után egyike a Waldorf-pedagógia
magyarországi megalapítóinak. (Az alapításról szóló
könyvében1 részletesen elemzi, hogy ebben a folyamat-
ban hányan, hányféle módon vettek részt.) Késõbb a ha-
zai Waldorf-tanárképzés egyik megteremtõje is lesz.

1998-ban2 az õ vezetésével jön létre a Pedagógiai Al-
ternatívák Központja, amely több mint tíz évig legitimá-
ciós bázist jelent a hazai alternatív mozgalom számára. A
Központ továbbképzõ tanfolyamokat, tréningeket, kon-
ferenciákat szervez, többek között a tanárképzés, az
esélyegyenlõség, a romaintegráció, a „nehéz gyerekek”
problémáiról.

Jelentõs könyvkiadói tevékenységet3 is folytat; a to-
vábbképzések trénerei, a konferenciák elõadói, a köny-
vek szerzõi elsõsorban az alternatív iskolák pedagógusai.

Ír szépirodalmi, pedagógiai, pszichológiai könyveket,
szerte az országban elõad és tanít (rövid ideig a Színmû-
vészeti Fõiskolán is), majd a solymári Waldorf Pedagógi-
ai Intézet tanára egészen a haláláig.

Maga az életút is sokat elmond róla, így röviden össze-
foglalva mégis úgy érezzük, keveset. Személyének hatása
mindebbõl még nem következik.

Vajon amit Vekerdy Tamás írt, mondott a tanításról,
a kisgyerekrõl, a kölyökrõl, kamaszokról, a szülõkrõl, pár-
kapcsolatról (a témák sorát nagyon hosszan lehetne foly-

Kereszty Zsuzsa Jelen lenni a pillanatban
Vekerdy Tamás emlékére

1 Álmok és lidércek. Iskolaalapítás Magyarországon, T-Twin Kiadó,
1993.

2 A pilisborosjenõi Pedagógus-továbbképzési Módszertan és Infor-
mációs Központ (PTMIK) részeként.

3 Többek között: A komprehenzív iskola breviáriuma (szerk.: Lo-
ránd Ferenc); Gyerekek, módszerek, nevelõk. Moduljavaslatok pe-
dagógusképzõk számára (szerk. Kereszty Zsuzsa), Kulcsár Gábor:
Írás-olvasás tanítása a Waldorf-iskolában, Tolnai Antal: Teaching
English in the First Eight Grades in the Waldorf School,
Kocziha–Szecsõdi–Vincze: Számolás-mozgás-ritmus matematika-
oktatás a Waldorf-iskola elsõ négy évfolyamában; Értékeljünk más-
képp (szerk.: Zágon Bertalanné); Magatartászavarok gyerekkorban
Mit tehetünk? Módszertani filmek is készülnek a Központban: Ér-
tékeljünk másképp; Gyermekek Háza, Waldorf-iskolák.

Vekerdy_emlØkØre.qxd  2019.10.29.  13:49  Page 1



2

tatni akár a születéstõl a halálig, majd addig is, mi is lehet
velünk halálunk után) pusztán ez, a témák alig kimerít-
hetõ sora lenne ilyen fontos, hogy hiányát súlyos vesz-
teségnek érezzük? Biztosan ez is, de az erõs hiányérzet
indokául ennyi nem elég. Hiszen olyan sokan, akik hall-
gattuk õt, olvastuk könyveit (és még hány van olvasat-
lan, fõleg a szépirodalmi mûvei közül) évek óta tudni vél-
tük, miben lehetne összefoglalni, amit a gyerekrõl, az is-
koláról, az emberrõl, az életünkrõl általában fontosnak
tart. Csak ami mindebbõl erõsen belém vésõdött, azt pró-
bálom sorolni. 

Mindenkinek dolga van a földön, mindenkit ennek a
kiteljesedéséhez fontos hozzásegíteni, de ezt csak akkor
lehet, ha elegendõ szabadságban él, ha önálló, autonóm
lényként gondol, gondolhat magára, ha így tekint min-
denkire, ha így van kapcsolatban másokkal. Gyereknek,
felnõttnek ehhez a belsõ autonómiához, saját egyénisé-
gének a lényegéhez fontos újra és újra visszatalálnia.

Maga ez a szegényesen felsorolt – bár erõs, koncent-
rált tartalom – ilyen hatáshoz mégis kevés. (Ez sem egé-
szen igaz így, hiszen ha valami a saját belsõ valónkat szó-
lítja meg, az önmagában is hathat, valószínûleg hat is.)
Mégis – hallva, olvasva minderrõl – tudni szeretnénk,
hogyan fogalmazódott meg, hogyan jött létre, hogyan
kristályosodott ki ez az ember- és világszemlélet. Ho-
gyan építkezett, formálódott, formálta magát az az em-
ber, aki így beszélt? (Nehezen használok múlt idõt, hi-
szen most is, fizikai halála után is „beszél”, nemcsak a vi-
lághálón keringõ videókon, nemcsak a könyvein, hanem
a bennünk élõ hatásán keresztül is.) 

Csak néhány gondolatának, véleményének a keletke-
zésérõl tudhatunk meg esetleg valamit, mégis próbál-
junk meg utánajárni. Kínálkozik két szál is, amelyen el-
indulhatunk. A kilencvenes évek elején felkérést kapott
a rádiótól, beszéljen minden péntek reggel 2-3 percben (!)
bármirõl, magáról, magunkról, a világról, életünkrõl, ar-
ról, ami foglalkoztatja, ami éppen eszébe jut. Négy éven
keresztül szólalt meg a rádióban minden péntek reggel,
majd évekkel késõbb egy nyári rendrakás közben újraol-
vasva a pénteki „szösszenetekhez” készült jegyzeteit, ak-
tuálisnak találta, összerakta õket, és a reggeli tûnõdések
három téma szerint tagolva: A létezés technikái, Ko-
runk, Jogok–gyermekek–iskolák Lélek-jelenlét címmel
2000-ben megjelentek. [Lélek és jelenlét nem egybe, ha-
nem kötõjellel (!) írva, ez nekünk most nagyon fontos4.]

Szemelgessünk belõle, mi is jutott Vekerdy Tamás
eszébe, min is tûnõdött hangosan hetente egyszer. A Lé-
lek-jelenlét könyvecske valóságos kincsesbánya. Nézzük
csak5! 

A nap tagolásával kezdi. Kimerültek vagyunk? Nem
tudunk aludni? Reggel kávéval térünk magunkhoz?
Meddig lehet ezt bírni? – kérdezi. – Churchillt hozza pél-
dának, aki a második világháború legfeszültebb idõsza-
kában is, akkor, amikor személyes döntéseire szinte per-
cenként szükség volt, minden délután aludt, elmélyülten

festett tájképeket a háború alatt is, és mindez nem volt
elvesztegetett idõ, ahogy nekünk sem az a mindennapos
úszás vagy a tétlenkedés sem, hiszen ilyenkor születnek a
legjobb gondolataink.

A tépelõdés áldásáról beszél, arról, hogy az ösztöneiben
vezérelt állat nem tévedhet, a géniuszok (az archaikus
hit szerint afféle angyalok, õrangyalok) is tévedhetetle-
nek, hiszen isteni lények. Egyedül az embernek van meg
a tévedés szabadsága. A baj „akkor kezdõdik, ha valami-
féle megszállott megfoszt a tévedésünk szabadságától”.

Egy kiállításon Szentandrássy István és Péli Tamás ci-
gány festõk lenyûgözõ képeit látva ragadja meg, hogyan
figyelmeztetnek a mûvészetek önmagunkra.

Mérei Ferencet idézi: „Ahol unatkozol, ott biztos, hogy
lelki értelemben erõszakoskodnak veled, a szabadságo-
dat akarják elvenni, szabadság nélkül pedig semmi sem
történhet meg igazán a szellemi életben. Tehát ahol
unatkozol, onnan menekülj!”

Karácsony ünnepérõl beszél, szentnek nevezi. A gyer-
tyafény arra figyelmezet, hogy titkok közelében járunk
(erre utal a beigli befelé tekeredõ spirálvonala is) – vala-
mit odabent kellene megtalálnunk.

Téboly, írja, hogy mindennapi kenyerünk termelése
veszteséges, míg a világ másik felén sok helyütt nincs mit
enni.–- A modern ipari társadalom pedig egyre kevésbé
a szükségletek kielégítésére törekszik, helyette reklá-
mokkal kelt új és új szükségleteket. 

És így tovább húsz-harminc témát is megpendít a „léte-
zés technikáiról”, korunkról, emberi jogokról, gyerekek-
rõl, az iskoláról szólva, s mint a fenti példákból is látszik –
amit felvet, annak – rövid, 2-3 percnyi idõben is a mélyé-
re ás. Ennek egyik magyarázata – másutt ír róla –, hogy ta-
pasztalatait, az olvasottakat, hallottakat, látottakat elsõ-
sorban képekben õrzi meg. A Bibliát és a Bhagavad Gitát
– mindkettõt gyakran olvasva – képekben õrzi, így is ele-
veníti föl. (A kép feldolgozni, elaborálni segít, ezért olyan
fontos a gyereknek mesét hallgatva képeket készítenie,
hiszen feldolgoznivalója van éppen elég.)

Minden szenvedélyesen érdekli ( például a fizika is),
amivel pedig összetalálkozik, abban elmélyed. Színházi
statiszta – élvezi a legkülönbözõbb pillanatnyi szerepeket,
majd 29 éves, amikor színházi elõtanulmányok nélkül
magáról a mesterségrõl disszertációt ír, a disszertáció ké-
sõbb kétszer is megjelenik könyv alakban. (A könyvet ol-
vasva elámulok attól, amit a japán és az európai színház
összehasonlításáról, az operáról, operettrõl, a közönség
különbözõ mûfajokhoz való vonzódásának okairól ír.)

Ha már pszichológus, elmegy – 7 évre (!) – tanulóana-
lízisbe is, de csak negyvenévesen, hogy a terápiás folya-
mat – segítsen mélyre nézni, de nehogy megváltoztassa a
személyiségét.

Felkeresi egy orvos, hogy az Országos Pedagógiai Inté-
zet munkatársaként támogassa, hogy Waldorf-iskola in-
dulhasson Magyarországon. Megírja a támogató levelet,
majd a következõ három évtizedben szinte teljes szakmai
életével belemerül a Waldorf meghonosításába, meg-
gyökereztetésébe. (Bár hangoztatja, és részletesen meg is
írja, hányan hányféleképpen vettek részt ebben a folya-
matban, amelynek eredményeként a hazai talajban meg-
fogan, gyökeret ver Rudolf Steiner iskolaálma az elsõ, a
solymári–pesthidegkúti iskolától a tanárképzésig.) – De
sosem válik fanatikussá. Ahogy szaporodnak a Waldorf-

4 V. T. megjegyzi, hogy a cím nem az õ, hanem Zelki Jánosnak, a rá-
diómûsor szerkesztõjének a leleménye.

5 Sokszor Vekerdy szavait idézzük, ha nem is tesszük mindig idézõjel-
be.
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óvodák, iskolák, látja a hibákat is, és Waldorf-körökben
vegyes hatást keltve ezt is megírja („És most belülrõl” –
címmel.) Milyen iskola kell a gyereknek? – teszi fel a kér-
dést, és nem kijelentõ, hanem kérdõ mondatban vála-
szol: Talán a Waldorf?

A politika szenvedélyesen érdekli. „Nekem politikus-
nak kellett volna lennem”, mondja egy életinterjúban6.
Politikussá válnia az ún. létezõ szocializmusban lehetet-
len, de a vonzódás, a tudat, hogy neki ebben dolga van,
végigkíséri. Ha jogsértést lát, ennek veszélyét érzi, akkor
megszólal, leírja, elmondja, újra és újra ismétli. – Ott van
2011-ben a Parlament-közeli téren, az akkor még ott ál-
ló Kovács Béla-szobor köré szervezett tüntetésen, azok-
ban az órákban, amikor az országgyûlés a köznevelési tör-
vényrõl tárgyalt. A tüntetés vezérszónokaként kimond-
ja, hogy a készülõ törvény nem gyerek-, hanem tananyag-
központú, a tanárok, igazgatók, gyerekek szabadságát
korlátozó. – Talán télen lesz egy éve, hogy a jogállamisá-
got védõ egyik tüntetésen (ahol Bibó Istvánnak a jogál-
lam kritériumairól szóló szövegét fia olvasta fel), Tamás
is beszélt, Széchenyit idézte, aki szerint rosszul számol-
nak a tirannusok. Mit sem ér, ha az új generáció nem hall
az igazságról. A szabadság vágya és ismerete velünk szü-
letik, minden új generáció megpróbálja, megpróbálhatja
kiküzdeni magának. Beszédét Shelley Óda a nyugati szél-
hez címû versének ezekkel a soraival fejezte be: „késhet
a tavasz, ha már itt a tél?”

Amivel szembetalálkozik, abban elmélyed, ami meg-
szólítja, abban szenvedélyesen vesz részt, szinte teljes ön-
magát beleteszi. (Talán furcsa szóbahozni, de számomra
evidens, hogy idetartozik az a mód, ahogyan lektorált.
Nem egyszerûen gondos, világos véleményt ír, mint a
lektorok között a legjobbak, leginvenciózisabbak is, ha-
nem végig jegyzetekkel követi egy kézirat akár kétszáz ol-
dalát is. Szenvedélyes megjegyzésekkel kíséri: „Marha-
ság!”, „zseniális” – írja, és javít, javít fáradhatatlanul, tar-
talmi, stiláris szempontból, korrigálja akár a hibás köz-
pontozást is.) Gyerekkel, szülõvel dolgozva, a tanárkép-
zésen tanítva, elõadva, tüntetésen szónokolva, kéziratot
lektorálva „jelen van a pillanatban” (ezek az õ szavai).

Ilyesmi van a hatása mögött, és valami belsõ fény, ami
az évtizedeken átnyúló önismereti munkából és abból a
szívós szándékból származik, hogy megértse akár az élet
egészét. És a rá oly jellemzõ öniróniából is. (Ha olvasná a
fenti sorokat, olyasmit mondana, hogy köszöni, de elég
az ájult tiszteletbõl, beszéljünk inkább valami másról.)

Azért a keresés folyamatáról – amelyet átélt – idézek
néhány, engem megragadó sort: „Hosszú és kanyargós
ösvényeken – Török Sándor, Rudolf Steiner, Dante, As-
sisi Ferenc – jutottam el addig a felismerésig, hogy ben-
nem él valami, ami nemcsak igent mond az Ó- és Újtes-
tamentum teljességére, tehát a zsidó-keresztény hagyo-
mányra, hanem hogy minden abszurditással együtt, sõt
éppen ez által… nekem ez az abszurd így egészben kell.
… Az Ó- és Újtestamentumhoz való kötõdésem nem
akadályoz meg abban, hogy a nagy szellemeket, mint
Gandhi vagy bárki a nagy tanítók közül teljes érvényû-
nek ismerjem el. Világpolgárnak érzem magam ebben a

tekintetben, meg vagyok róla gyõzõdve, nincs is más út,
hozzátéve amit Széchenyi István mond, hogy az a fa tud-
ja csak magasra emelni lombkoronáját, amelyik kellõ
mélységbe fúrja gyökerét”.7 Vekerdy hozzáteszi, indivi-
dualitását is az tudja kibontakoztatni, aki ezt teszi.

A gyökereirõl, a zsidó, magyar hagyományról így
beszél8: A magyarság nagy korszakai közül az elsõ az Ár-
pád-ház, rejtélyes, ihletett családnak nevezi õket. – Az-
tán a Hunyadiak, mint kormányzók, mint királyok vol-
tak nagyok (és nagyszerû – teszi hozzá –, hogy ugyanak-
kor románok is voltak.) – Aztán Erdély, a magyarság õr-
zõje Bocskaitól Rákócziig. Erdély – Európában elõször –
minden vallást tolerált. Az utolsó nagy korszaknak
Vekerdy a Nyugat korszakát nevezi. A Nyugatot zsidók
alapították, szerkesztették, amelyben például a katolikus
Babits és a kálvinista Ady éppúgy otthonra talált. A ha-
zai zsidóság alkotott valamit, amelyben a magyar szelle-
miség tudott jelen lenni.

Vekerdy író is, költõ is, bár errõl – szakmai körökben
– sokkal kevesebbet tudunk, mint pedagógiai, pszicholó-
giai munkásságáról, oktatáspolitikai, közéleti szerepérõl. 

A Borisz és Gleb címû, történelmi tárgyú témát feldol-
gozó kisregényt 1964-ben írta9, 1975-ben jelent meg. A
forradalom utáni magyar helyzetre gondolva írt Boriszról
és Glebrõl, két 12. századi orosz szentrõl, merthogy Ma-
gyarországon a forradalom után szentekre van szükség.

Maga a Lélek-jelenlét10 is (Göncz Árpád véleménye sze-
rint) gondolati próza. Hétszáz oldalas regényt ír
Széchenyirõl11, belesûríti a Kádár-rendszer alatt átélt
„mindennapi düheit”, az írással önmagát gyógyítva. A
Nagyapám irataiban együtt van a Borisz és Gleb, a Rákó-
cziról szóló Krónika c. írással együtt. (Ezt a kötetet nevez-
te Esterházy és Nádas nagyon fontos könyvnek.)

Egyszerûen szükséglet volt számára az írás, szinte na-
ponta írt.

Ki is Vekerdy Tamás?
Van, aki reneszánsz embernek nevezte, magam egy-

szerûen Tanítónak, a jobbik énünk részének (így, jelen
idõben). Olyasféleképpen kellene élni, mint õ, kibonta-
ni mindazt, ami lehet bennünk, belõlünk, kontrollálni
magunkat lényegében minden este, és nem venni túl ko-
molyan se magunkat, ahogy õ is tette.

A halál egy másik világban való jelenlét is lehet,
mondja, amikor arról kérdezik, mit is lehet mondani a
gyerekeknek a halálról. 

Nemrég, talán egy augusztusi tv-interjúban12 az et-
ruszk hagyományt idézi, amely szerint 84 éves korában
elhagyják az embert géniuszai, jó szellemei. Nem kell
olyan sokáig élni, mondta. „Kerek” élet, megélt küldetés
birtokában – talán igaza volt.

Számomra öröm, hogy a kortársa lehettem. – Akinek
hiányzik a fizikai jelenléte, olvassa a könyveit, ha még
nem olvasta, kezdje talán éppen a Lélek-jelenléttel.

7 Vekerdy, Beszélgetõtárs Jámbor Judittal, Scolar Kiadó, 209–210. o.
8 U.o. 30–31. o.
9 Vekerdy Tamás: Borisz és Gleb, Szépirodalmi Kiadó, 1975.
10 Lélek-jelenlét, Ursa Minor Könyvek, 2000.
11 Vekerdy Tamás: Széchenyi, Szépirodalmi Kiadó, 2002.
12 Krizsó Show, ATV.6 Vekerdy, Beszélgetõtárs Jámbor Judittal, Scolar kiadó, 2003.
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Winkler Márta Vekerdy Tamásra emlékezem
Nehéz úgy gyûjteni a gondolatokat, hogy közben a kikí-
vánkozó mondanivaló erõsen terheli a lelkünket. Jó len-
ne hagyni, csendben kivárni, hogy emlékek, érzések, han-
gulatok, képek maguktól találjanak ránk; segítene az is az
emlékezésben, ha Vekerdy Tamás iránt érzett mély tisz-
teletem nem tartana fogva, s ne érezném méltatlannak
szavakba foglalni találkozásaink emlékeit. És egyáltalán,
kinek is könnyû az elmúlásról, veszteségrõl beszélni?

Fiatal tanítóként a harmadik kerületi Nevelési Tanács-
adóban kerestem fel elõször, a Meggyfa utcában. Arra kér-
tem, lépjen õ is elõ, hallassa hangját, hiszen sok a gond az
iskolában. Megnyugvás volt számomra, amikor az OPI fõ-
munkatársa- és tudományos tanácsadójaként mûködött,
s én szakmai kérdéseimmel közeledhettem hozzá.

A gyerekek örömteli életét az iskolában egyenlõkép-
pen, azonos szemlélettel vallottuk, tettünk érte. Nagy
dolog volt számomra tudni e tényt, számolni vele a küz-
delmek idején. Szerencsére közvetlen együttmûködésre
is adódott több, huzamosabb alkalom: itt a fõvárosban,
Pécsett, Pilisborosjenõn. A Duna-parton sétálva, felesé-
gével hármasban, szerettük kibeszélgetni magunkat.
Sokkal, sokkal többször szerettem volna ezt, mint ahány-
szor sikerült alkalmat találni rá!

Hasonlóképpen vélekedtünk emberekrõl, történések-
rõl, a világról, de eltérõ nézeteink is voltak, amelyeket
õszintén kimondtunk, nem fedtük le tapintatossággal.
Kedves humorral hárított ilyenkor, vagy egyszerûen csak
azt kiáltotta: „ez marhaság!” 

Széles körû tudása, a memóriája csodálatra méltó volt.
Szerettem és irigyeltem a mindig legjobban megtalált ki-
fejezéseit, amelyek pontossá, kristálytisztává tették mon-
datait, írásai egészét.

Az általam írt Kinek kaloda, kinek fészek címû könyv
elõszavába a legfontosabb fogalmakat sûrítette egymás
mellé, miközben a szükséges összefüggéseket vagy éppen
az ellenpárokat állította elénk a teljes megértés érdeké-
ben. Összekapcsolta a megvalósítandó célt a megvalósí-
tó személy fontosságával. Mint írta:

„… Ha egy társadalom nem akarja elvesztegetni a maga
legjobb erõit, akkor az iskolának éppen az egyszeri személyi-
ségek kibontakoztatásán kell fáradoznia. Erre a pedagógus
csak akkor lehet képes, ha õ maga sem fojtotta, fojtja el saját
személyiségét, ha folyton megújuló, megújított önismeretben
élni tud saját személyiségének erõivel…”

„Nem az fogja felnõtt korában jól viselni a nehézségeket,
akit gyerekkorában már megterheltek ezekkel, hanem az, aki-
nek lehetõsége volt gyerekkorában létrehoznia önmagából
önmagát, kipróbálni, gyakorolni képességeit, és megerõsödni
mindezekben.”

„S tegyük mindehhez hozzá: az örömteli tevékenység azt
hozza elõ az emberbõl, ami benne a leghasználhatóbb, legér-
tékesebb, amire a társadalomnak a legnagyobb szüksége
van.”

Méltón akkor búcsúzunk Vekerdy Tamástól, ha írása-
it olvassuk, és mérlegeljük jelentõségüket, élünk velük
mindennapi, áldásos munkánkban.

! ! !

Fejér Zsolt

Azt hiszem – pedagógiai
közhelyekrõl, mellékesnek
tûnõ részletekrõl (2.)

Elõzõ írásunk témája a béke szigetének megteremtése, az egymásra odafigyelõ
együttélés szabályainak kialakítása, ösztönzése volt, nem véletlenül említve elsõ
helyen. Mindenekelõtt olyasmikrõl volt szó, amik rajtunk, tanítókon múlnak, gya-
korlati megvalósításuk elsõsorban egyéni szakmai kompetenciánk függvénye.

Konfliktusok (1.)
A konfliktusokról gondolkodva már nem hagyhatók

figyelmen kívül azok a tõlünk független körülmények,
amelyeket adottságként vagyunk kénytelenek tudomá-

sul venni. Olyasmikre gondolok, mint például a csoport
összetétele, a fiú-lány arány, a gyerekek szocioökonómi-
ai háttere vagy a mentális érettségben tapasztalható kü-
lönbségek szempontjából. De épp így ide tartoznak a ta-
nulás- és szabadidõ megszervezésének külsõ szabályozói
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is, a Köznevelési törvénytõl a Nat-on keresztül az adott
iskola házirendjéig és íratlan szabályaiig. S végül, de nem
utolsósorban a gyerekeket körülvevõ fizikai tér és beren-
dezés. 

Az idõjárásról csupán annyiban érdemes szót ejte-
nünk, hogy mintha manapság sokkal erõsebben hatna a
gyerekekre, mint évtizedekkel ezelõtt. Azt ugyanakkor
mindenkinek tudnia kell/kellene, hogy a túlzott óra-
számok (5-6 tanóra + házi feladat elsõ osztályban), a
nagyrészt még mindig az intellektuális képességekre és
absztrakcióra építõ tantárgyi tartalom olyan szintû napi
mentális terhelést jelent a kisiskolások többségének,
amely nagyságrendekkel növeli a feszültséget a legbéké-
sebb gyerekek között is. Ha mindemellett olyan szûk az
osztályterem, hogy folyamatosan óvatosan kell közle-
kedniük, nehogy véletlenül meglökjék a másik pad-
ját/székét, könyökét – elrontva ezzel a nagy nehézségek
árán kanyarított csészevonalat, vagy nincs hely a tansze-
reknek, így minden egyes alkalommal a tömött táskából
kell gyorsan kibányászni az írásfüzetet, majd az összes
csészevonal végeztével nagyon óvatosan, hogy még vé-
letlenül se legyen szamárfüle, ugyanide kellene vissza-
tenni…, ha az ebédlõben azon szorong egy elsõs, hogy
hogyan jut el a tálcájával a tömegben az asztaláig, s örül,
ha a kilötyögõ leves csak a szalvétáját áztatja el, de leg-
alább a ruhája épségben marad…, ha az iskolaudvar is
szûk és sivár, de a játszótérre sosincs idõnk kimenni…,
no, azzal biztosan nem nekünk, tanítóknak kell valamit
kezdeni, mert ehhez eszköztelenek vagyunk. Mi türe-
lemmel próbálhatjuk csillapítani a gyerekekben felgyü-
lemlett feszültséget, simogathatjuk a hátukat, vigasztal-
hatjuk õket, de ennél több lehetõségünk nem nagyon
marad. Ugyanakkor a szakmailag elhibázott szabályozás-
ból adódó problémák jelzése és a feltételek megteremté-
se melletti határozott, közös kiállás kötelességünk volna,
azt hiszem.

Mert a konfliktusok gyakorisága és mélysége számot-
tevõen csökkenthetõ a megfelelõ körülmények biztosí-
tásával. 

Az agresszióról, 
avagy kutyafuttában nem fog menni

Nem az a kérdés, hogy elõfordulnak-e konfliktusok a
csoportunkban – hol ne fordulnának elõ –, hanem hogy
mit kezdünk velük. Mit teszünk például, ha két gyerek
összeverekszik? Szétválasztjuk õket, kiosztjuk a megfele-
lõnek és arányosnak tartott büntetést, majd továbblé-
pünk? Mert kezdõdik az óra, mert menni kell ebédelni,
mert ott a többi gyerek… Van-e idõnk, fontosnak tart-
juk-e kideríteni, hogy melyik gyerekben mi munkált?
Mitõl haragudott meg annyira, hogy ütött? Lehet, hogy
nem is megharagudott, hanem keserûségében, tehetet-
lenségében ütött? Lehet, hogy nem is a társára haragszik,
hanem valami egész más feszíti annyira, hogy az indula-
tait képtelen kordában tartani? Vajon ki fog derülni szá-
munkra mindez, s ha nem, akkor tehetünk érdemben
bármit is annak érdekében, hogy csökkentsük a hasonló
konfliktusok kirobbanásának esélyét? 

Amit sorozatunk elsõ részében általánosságban meg-
fogalmaztunk a mellékesnek tûnõ részletekrõl, a konf-

liktusok kezelésére biztosan igaz: akkor és annyi idõt kel-
lene rászánni, „amikor és amennyit szükséges. Ha kell, min-
den mást félretéve. Akár fontosabbnak vélt iskolás dolgaink –
pl. a »tananyag« és »tanítás« felsõbbrendûsége, a folytonos
tanmenetelés – ürügyén, akár lustaságból próbálkoztam oly-
kor-olykor megspórolni a fáradozást, nekem ez minden eset-
ben megbosszulta magát: végül vagy sokszoros energiába ke-
rült a következmények felszámolása, vagy nem sikerült ma-
radéktalanul.”

Lábjegyzet helyett
" Vajon ezt helyettesítheti az erkölcstan/hittanóra,

ahol nem azon melegében foglalkozunk a témával, ami-
kor kellene, s legtöbbször nem az osztály tanítójáé ez az
óra, ráadásul az érintett csoport is szanaszét van osztva?

" S az nem elgondolkodtató, hogy legfõbb szabályo-
zónkat közoktatásiról átkereszteljük köznevelési törvény-
nyé, miközben a minden eddiginél nagyobb óraszámok-
kal minden eddiginél kevesebb idõt hagyunk a természe-
tes nevelési helyzetek megfelelõ mélységû, pedagógiai
szempontból eredményes kezelésére?

Mindenekelõtt 
– a két legfontosabb szabályunk

1. szabály: „Megharagudtál valakire? Ilyesmi elõfordul a
felnõttekkel is. Bármennyire mérges vagy, verekedni, a mási-
kat bántani akkor is tilos.”

Minden csoportommal már a legelsõ találkozás alkal-
mával megbeszéljük a fent megfogalmazott szabályt,
mint együttélésünk elsõ és legfontosabb alapkövét. Az
ismertetésen túl ösztönzöm a gyerekeket, hogy minél
többen fogalmazzák meg saját értelmezéseiket, élménye-
iket. „Miért szoktál megharagudni? Rád miért szoktak meg-
haragudni? Mit csinálsz, ha megharagszol valakire? Szerin-
ted mi számít verekedésnek? Csak az számít bántásnak, ha
megütsz vagy megrúgsz valakit? Szavakkal hogyan lehet bán-
tani? Ismersz olyan gyereket, akit nem bánt, ha csúfolják? Lé-
tezhet olyan ember, aki annyira tökéletes, hogy semmivel sem
lehetne kicsúfolni?”

Tapasztalataim szerint annak a nagyon egyszerû állí-
tásnak a megfogalmazása, hogy „bárkivel, egy felnõttel is
bármikor elõfordulhat, hogy megharagszik valakire”, sok
gyerek számára már önmagában nagy segítség konfliktu-
saik kezeléséhez, indulataik kordában tartásához. In-
nentõl már nem a harag a kérdés, hanem hogy mit kezd-
hetnek vele. Gondoljunk csak bele, hány olyan gyerek
lehet a csoportunkban, aki odahaza, például kisebb test-
vérével való konfliktusait, haragját a szülõk egyoldalú
rosszallása miatt folyamatosan leplezni kénytelen – „Te
vagy a nagyobb, hogy lehetsz ilyen gonosz az öcséddel!?” –,
így õk inkább titokban, a legrafináltabb módon igyekez-
nek elégtételt venni vélt vagy valós sérelmeikért. 

Természetesen nem hat „varázsigeként” mindez azok-
ra a gyerekekre, akik még szüleik felé is ütnek, rúgnak,
ha nem tetszik nekik valami, vagy megengedhetetlen
hangot ütnek meg velük szemben akár nyilvánosan is.
(Nem tudom, ki milyen gyakran tapasztal ilyesmit, én
utóbbi két iskolám egészen eltérõ összetételû csoportjai-
ban mindig belebotlottam három-négy ilyen esetbe, ami
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szerintem rémületesen sok…) Velük az egyetlen dolog,
ami nekem mûködõképesnek bizonyult, a határozott és
következetes különbségtétel a család és az iskola szabá-
lyai és szereplõi között. Már az elsõ alkalommal, amikor
olyan hangot ütne meg velem valaki, amit szüleivel meg-
szokott, békésen, de határozottan reagálok rá; én nem az
apukája vagyok, ilyen hangon velem nem beszélhet. Ha
szeretne nekem mondani valamit, és sikerült lehiggad-
nia, akkor szívesen meghallgatom. S ugyanezt képvise-
lem minden esetben, amikor bármelyik társával enged
meg magának olyasmit, amit testvéreivel megszokott.
Van, akinél hamarabb, van, akinél lassabban, de ennek
eredményeként mindig sikerül elérnem, hogy ne az ott-
honi reakciókat hívják elõ belõlük a konfliktusok, s ha-
tározott különbséget tudjanak tenni az iskolai és családi
környezet között. 

Önmagában a verekedés, bántalmazás megtiltása ter-
mészetesen nem vezethet eredményre. Muszáj támpon-
tot adnom ahhoz is, hogy mit kezdjenek a gyerekek a ha-
ragjukkal.

2. szabály: „Ne bántsd, hanem mondd el neki, miért ha-
ragudtál meg rá! Ha segítségre van szükséged ehhez, gyere
hozzám, hogy segíthessek!”

Sosem készítettem statisztikát, de azt hiszem, az ese-
tek többségében akire haragszanak, annak fogalma sincs
róla, hogy a másik tulajdonképpen miért is haragudott
meg rá. 

Szóval nekem bizony mindig az az elsõ kérdésem, ami-
kor egy gyerek másra panaszkodva jön hozzám: „Elmond-
tad neki, mi bajod van, miért rossz az neked, amit csinál?”
Van úgy, hogy ennyi elegendõ, de persze eleinte gyakran
elõfordul, hogy közvetlen segítségemre is szükség van.
Ilyenkor sem azzal kezdem, hogy igazságot osztok, hanem
moderátorként igyekszem segíteni, hogy figyelmesen
meghallgassák egymást, megértsék, amit a másik mond.
Ha ez sikerül, már csak az a feladatuk, hogy egyezségre
jussanak a hogyan tovább? kérdésében. Legtöbbször ehhez
én már nem kellek, de ahhoz mindig ragaszkodom, hogy
nekem is elmondják, végül miben maradtak egymással.

A Kincskeresõ Iskolában a funkcionális írás egyik gya-
korlata a mindennapi örömök és bosszúságok tömör
megfogalmazása, amit egy kincsesládában és egy méreg-
zsákban gyûjtenek, majd közösen értelmeznek. Akár
írásban, akár szóban, azt hiszem az a lényeg, hogy
puffogás helyett tanuljuk meg kulturáltan megfogalmaz-
ni a problémáinkat.

Hogy elõfordul-e ennek ellenére, hogy valaki mégis
megüti a másikat? Hát persze, fõként együttélésünk kez-
detén. Ilyenkor a moderáláson túl az 1. számú szabály szi-
gorú õreként lépek fel: aki veszélyes akár a társára, akár
önmagára, azt nekem kell megóvnom a nagyobb bajtól:
mellettem kell maradnia, hogy kellõképpen vigyázhas-
sak rá, nehogy bajba kerüljön vagy bajt okozzon. Részem-
rõl nincs harag, de meg kell értse, ha nem tud vigyázni
magára és a többiekre, akkor nekem muszáj vigyáznom
helyette. Hogy kinek meddig kell mellettem maradnia,
azt eszemben sincs kõbe vésni: néhány perctõl akár a tel-
jes játékidõig bármennyi idõ lehet, mindig annyi, ameny-
nyi megítélésem szerint az adott gyereknél az adott eset-
ben a kívánt hatás elérése érdekében minimálisan szük-

séges. Együttélésünk második félévében már csak elvét-
ve fordul elõ, hogy ilyesmire kényszerülök. Hogy közös
idõnket mivel töltjük, az is nagyon különbözhet: van,
akivel beszélgetek, van, akinek a segítségét kérem bizo-
nyos dolgokban, van, akivel játékot kezdeményezek, s
olyan is elõfordul, hogy csak csendben elvagyunk egy-
más mellett.

„Õ kezdte!”, avagy 
régi sérelmek, 
mindennapi játszmák

Konfliktusok esetén tíz gyerekbõl kilenc tartja a leg-
fontosabb mondandónak, hogy „õ kezdte!” Azt hiszem,
fontos kérdés, hogy vajon miért van ez így? Életkori sajá-
tosság volna, vagy csupán a felnõttek reakcióiból táplál-
kozó szocializáció eredménye? 

Ha a gyerekek ezt tartják a legfõbb kérdésnek egy
konfliktus kapcsán, akkor minden bizonnyal a felnõttek-
tõl is ezt tapasztalták. De biztosan ez a kulcskérdés min-
den konfliktus történetében? Ha ezt állítjuk középpont-
ba, vajon kiderül, hogy igazából melyik gyerekben mi
munkált? Nem az utóbbi ismeretében tudnánk növelni
annak esélyét, hogy pedagógiai szempontból megfelelõ-
en reagáljunk?

Hányszor fordul elõ, hogy egy gyerek egyáltalán nem
szándékosan bánt meg valakit? Olyasmit csinál, amirõl
eszébe sem jut, hogy a másiknak rossz lehet: egyszerûen
csak õ akarja elõször, csak segíteni akar, csak játszani
szeretne vele, csak… 

Mi munkált benned, tudod-e, mi munkált a másik-
ban? Tapasztalataim szerint nagyságrendekkel csök-
kenthetõ az elmérgesedõ konfliktusok száma, ha a „Ki
kezdte?” helyett erre irányítjuk a gyerekek figyelmét.
Számtalanszor kiderül, hogy egész egyszerû félreértésrõl
van szó, melyet, ha sikerül tisztázni, hamar megnyugsza-
nak a kedélyek. Sokszor már az elcsitítja egy gyerek hir-
telen haragját, ha nyilvánvalóvá válik számára, hogy a
másik nem akarattal bántotta. Ugyanakkor egy olyan
közösségben, ahol az ilyesmi kiderítésének csekély a va-
lószínûsége, ott jó eséllyel halmozódnak és mélyülnek el
könnyen elsimítható konfliktusok is.

Egy helyettesítés során botlottam bele két fiúba, akik
folyamatosan „egymásra utaztak”, ott kötöttek bele a
másikba, ahol csak tudtak. Amikor utánajártam, hon-
nan ered ez a mély ellenszenv, kiderült, hogy egyikük
még elsõben, az elsõ tanítási napon nagy gyõzni akarásá-
ban fellökte a másikat. Innentõl kezdve a „sértett” min-
den lehetséges alkalommal törlesztett, miközben a má-
siknak fogalma sem volt róla, hogy mi baja van vele, de
természetesen úgy érezte, nem hagyhatja magát…

A régi sérelmekre épülõ mély ellenszenv olykor már
nem oldható fel, hiába a közös tevékenységek, játékok
szervezésével való próbálkozás. Ilyenkor nem tudok más
értelmes célt magunk elé tûzni, minthogy a „haragosok”
megtanulják a csoporton belül elkerülni a másikat, mini-
málisra csökkentve az egymás közötti érintkezési felüle-
tet. Mert azt meg kell érteniük, hogy egymással szembe-
ni folytonos harcukkal nem terhelhetik a csoport egé-
szét, nem keseríthetik meg a többiek mindennapjait.
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Lábjegyzet helyett

" Azt hiszem, Magyarországon a konfliktuskezelés te-
rén a felnõtt környezet általában sem igazán követendõ
minta a gyerekek számára: problémáinkat inkább puffog-
va hurcoljuk magunkkal ahelyett, hogy elmondanánk. 

" Amikor mégis megtesszük, akkor sem nagyon sike-
rül tárgyszerûen fogalmazni: kritikánk gyakran a személy
minõsítésében merül ki, s így az sem csoda, ha sok felnõtt
automatikusan személyes sértésnek vesz minden ellen-
véleményt, kritikát.

" Kulturált párbeszéd és együttmûködés helyett ma-
rad az adok-kapok, egyszerû félreértésekbõl adódó konf-
liktusok tömkelege, egyre terjedõ bizalmatlanság, rossz-
hiszemûség… 

" „A legáltalánosabb elv, hogy a tanult tehetetlenség, a
„segítségnélküliség” (learned helplessness) helyett a tanult le-
leményesség, sikeresség, tanult erõforrás-gazdagság (learned
resourcefulness, learned optimism) beállítódását kell elsajátí-
tani már gyermekkorban, aminek alapfeltétele a bizalom és
az együttmûködés élménye és képessége (Seligman, 2004).
Ezek a megbirkózási képességek a pozitív életminõség alapfel-
tételei, egyben jelentõs egészségvédõ tényezõk. Az együttmû-
ködés, a bizalom, a kölcsönösség, az önkéntes szervezõdés,

azaz a társadalmi tõke erõsítése alapvetõ cél kell legyen, hi-
szen a modern társadalomban ez mind az életminõség, mind
az egészség javításának alapvetõ feltétele.” (Kopp
Mária–Martos Tamás: A társadalmi összjóllét jelentõsége és
vizsgálatának lehetõségei a mai magyar társadalomban I.
Életminõség, gazdasági fejlõdés és a Nemzeti Összjólléti In-
dex, 2011)

A folytatás a következõ számban.

! ! !
A téma iránt érdeklõdõk figyelmébe ajánlott további

irodalom:
Orgoványi-Gajdos Judit: Kalauz a nehezen kezelhetõ diá-

kok tanításához szükséges nevelési-oktatási stratégiák megal-
kotásához, 2011; Dudás Margit: Konfliktuskezelési tréning,
2013; Pólya Zoltán: Konfliktuskezelõ program Csenyétén;
Korbai Katalin: Konfliktuskezelés az elsõ osztályban;
Kereszty Zsuzsa: Õ kezdte… Konstruktív konfliktuskezelés
6–10 évesek tanítói számára (sorozat)

Mindegyik elérhetõ honlapunk könyvtá-
rából is: www.tanitonline.hu # Könyvtár #
Gyakorlat, módszertan # Fegyelem, fegyel-
mezés (A szerk.)

! ! !

Dr. Suplicz Sándor–dr. Fûzi Beatrix

A tanári munka minõsége
kutatások alapján

(Részletek A mentorálás pedagógiája címû tanulmányból,
Óbudai Egyetem 2015)*

A mindennapi munkánk szempontjából elsõre talán ke-
vésbé hasznosnak tûnõ témát minden tanítónak figyel-
mébe ajánlom. A kutatás középiskolások körében ké-
szült ugyan, s pontosan tudjuk azt is, hogy az adatok ön-
magukban nem keverhetõk össze a tényekkel, az itt meg-
fogalmazott gondolatok mégis olyan összefüggéseket sej-
tetnek, melyek elgondolkodtatóak, s melyeket nem sza-
badna figyelmen kívül hagynunk. Nemcsak nekünk, pe-
dagógusoknak, hanem az iskolaigazgatóktól a tankerü-
let-vezetõkön át az oktatáspolitika döntéshozóin keresz-
tül senkinek. Mert könnyen úgy járhatunk, mint az a ke-
rékpáros, aki nagy elánnal hajtja ugyan a pedált, de nem
veszi észre, hogy a hátsó kerék a levegõben van… 

Két esztendeje folyamatban van a kisiskolások köré-
ben végzett kutatás, s amint elkészül az adatok összegzé-
se és elemzése, tájékoztatást kapunk ennek eredményé-
rõl is. (A szerk.)

1.1.2. A tanári munka 
minõsége kutatások alapján

A pedagóguskutatások kezdetektõl fogva arra keresik
a választ, hogy milyen a jó tanár és milyen alapjai, feltét-
elei vannak a pedagógiai munka sikerességének, ered-
ményességének. A következõkben azt foglaljuk össze rö-
viden, miben vélték felfedezni a jó pedagógiai munka is-
mérveit. Felfedezhetõ, hogy a személyiségre, mint a ta-
nári minõséget meghatározó tényezõre, újra meg újra rá-
mutatnak az eredmények.

A tanárok munkájának tudatos kutatása kezdetén úgy
vélték, hogy a pedagógus személyes tulajdonságainak

* Forrás: https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/
2013-0002_mentoralas_pedagogiaja/tananyag/JEGYZET-03-
1.1._ A_tanari_munka_minosege_.html
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függvénye, hogy képes-e a diákok érdeklõdését kiváltani
és teljesítményét fokozni. (Kratz és mtsi., 1896.)

A tízezer diák körében végzett, jó tanárok tulajdonsá-
gaira irányuló gyûjtés eredménye szerint a legtöbbet em-
lített, jó tanárokat jellemzõ tulajdonságok: vidám, türel-
mes, barátságos, megértõ, elfogulatlan, igazságos. (Hart,
1930.)

A múlt század közepén azt feltételezték, hogy a tan-
órákon alkalmazott készségek tökéletesítése – például a
magyarázatban elõforduló kötõszavak száma vagy a sza-
bályok és példák bemutatásának sorrendje stb. – jelentõ-
sen javíthatja a tanárok eredményességét. (Allen, Ryan,
1969; Gage, 1972.) A tanárjelöltekkel mikrotanítás ke-
retében gyakoroltatták ezeket a kiragadott elemeket,
mígnem felismerték, hogy hiába sajátítják el ezeket a leg-
tökéletesebben, mégsem biztosítható, hogy az osztályte-
remben is eredményes tanárként mûködjenek.

A fent említett elemi készségeknek túl nagy jelentõsé-
get tulajdonító kutatások kritikájaként egyes kutatók a
személyiség fontosságát hangsúlyozták. (Rogers, 1959,
1961; Asch, 1973.) Rogers a kongruenciának, önma-
gunk és mások elfogadásának tulajdonított kiemelkedõ
jelentõséget. Míg mások a tanár gondolkodását és dön-
téseit kezdték vizsgálni (Shavelson, 1976), feltételezve,
hogy a cselekvés mozgatórugói valójában ezek.

A ’80-as, ’90-es években a figyelem a pedagógiai tudás-
ra terelõdött és ennek részeként fontosnak látszottak a
gyakorlat során kialakuló rutinok, a kezdõ és gyakorlott
tanár közötti különbségek, a tartalmi és módszertani tu-
dás. (Falus, 1986, 2001.) Más kutatások azokat a speciá-
lis képességeket igyekeztek feltárni, amelyek a tanári mes-
terséghez nélkülözhetetlenek, pl. a kommunikációs és
konfliktuskezelési képesség. (Sallai, 1996; Hegyi, 1996.)

A ’90-es évektõl irányult a figyelem a reflektív gondol-
kodásra, melyben a tanári munka önfejlesztésének kulcsát
vélték felfedezni. (Schön, 1983; Kimmel, 2002, 2006.)

Századunk eleje óta a fent leírtak közül többet is egy-
beolvasztó kompetenciák hivatottak a tanári minõség
leírására.

Fontos!
Jelenleg a tanárokkal szemben támasztott követelmé-
nyeket a tanárképzés során elsajátítandó és fejleszten-
dõ kompetenciákba tömörítik a képzési és kimeneti kö-
vetelmények:
– a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bá-
násmód érvényesítése;
– a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segí-
tése, fejlesztése;
– a szakmódszertani és a szaktárgyi tudás;
– a pedagógiai folyamat tervezése;
– a tanulás támogatása, szervezése és irányítása;
– a pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése;
– kommunikáció, a szakmai együttmûködés és a pá-
lyaidentitás;
– autonómia és a felelõsségvállalás.

Definíció
A kompetencia abban tér el pl. a képességektõl, hogy

egyesíti az adott területtel kapcsolatos ismereteket, ké-
pességeket és attitûdöket, mint ahogy ezek az alkalmazá-
suk során sem válnak el egymástól.

Az utóbbi években egyre erõsödõ affektív pszichológi-
ai és pedagógiai irányzat a figyelem középpontjába he-
lyezte a tanítás és a tanulás eredményességének hátteré-
ben meghúzódó érzelmi elemeket, melyek a diákok fejlõ-
désének motorjai vagy fékjei lehetnek. (Gombos, Bá-
nyai, Varga, 2009.)

Fontos!
Legújabb kutatások szerint a személyiségnek a tanári
szerepben megnyilvánuló elemei meghatározóak.
(Suplicz, 2011a.)

A személyiség negatív hatást akkor gyakorol a tanári
minõségre, ha a diákokkal kialakítandó kapcsolatot meg-
rontja, a tanári szerepmodellt torzítja, például pszichés
egyensúlyzavarok, betegségek vagy feldolgozatlan, diák-
ként átélt traumatikus élmények esetén. Meglepõ módon
excentrikus személyiségjegyekkel rendelkezõ pedagógu-
sok, akiket személyiségtesztjeik alapján nem gondolnánk
jó pedagógusnak, kiváló tanárként képesek mûködni.
Esetükben a személyiség olyan elemei vonódnak be és
rendezõdnek össze a tanári szerepben, melyek támogat-
ják, hatékonnyá teszik a tevékenységet. (Suplicz, 2011a.)

A tanári minõség rétegei
A hosszú tulajdonság- és kompetencialisták csaknem

teljesíthetetlen elvárások elé állítják a tanárjelölteket és
tanárokat.

Fontos!
Kutatásaink rávilágítottak arra, hogy nincs olyan tu-
lajdonság- vagy kompetencialista, amelynek való tel-
jes megfelelés garanciát jelentene a jó tanárrá válásra.

A jó tanárok sem felelnek meg minden tekintetben az
elvárásoknak, de abban mégis hasonlítanak, hogy ered-
ményesek, tehát képesek számottevõen hozzájárulni nö-
vendékeik tudásának gyarapításához, és diákjaik elfoga-
dását bírják.

Fontos!
Kutatásaink szerint a tanár személyiségének azon ele-
mei lényegesek, amelyek a tanári szerepben, a tante-
rem társas közegében megnyilvánulnak.

Életünk során egymással párhuzamosan több szerepet
is betöltünk, melyek más-más személyiségvonásainkat
mozgósítják, ezért lehetséges, hogy valaki egy idõben re-
mek tanár, nem túl jó szülõ, bosszantóan kritikus kolléga
és barátként mókamester.

Diákvéleményeken alapuló kutatásaink alapján a „jó
és rossz tanárság” hátterében meghúzódó elemek közel
60%-a összefügg a személyiséggel. Ugyanakkor ezek a ta-
nári szerepben megnyilvánuló néhány területen kon-
centrálódnak, amelyek elsõsorban a tanár-diák kapcso-
latban öltenek testet, a tanterem szociális terében mani-
fesztálódnak.

A tanári minõséget meghatározó elemek rétegei
Az egyes elemek a tanári minõséget meghatározó ré-

tegekbe szervezõdnek. Minél mélyebben van egy adott
elem, annál meghatározóbb a tanári minõségre nézve és
annál nagyobb erõfeszítés árán fejleszthetõ.
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Az erõsen személyiségfüggõ, érzelmi-kapcsolati ele-
mek szintje

Ezek a tanári munka minõségét legmélyebben meg-
határozó tényezõk, amelyek nem vagy nehezen tanul-
hatók.

Fontos!
A következõ személyiségfüggõ tényezõk fontossága
körvonalazódott markánsan:
– morális elemek,
– érzelmi elfogadás,
– szociális és kulturális dominancia,
– humor.

Emellett számos korábban fontosnak tartott elemrõl –
pl. pedagógiai, módszertani ismeretek – derült ki, hogy
bár meglétük szükséges, de szerepük csak mérsékelt a ta-
nári minõségben.

Morális elemek
A morális elemek egyfelõl alapját képezik a kiegyen-

súlyozott tanár-diák viszonynak, másfelõl következmé-
nyei is annak.

Fontos!
A tanár érzelmi viszonya a diákokhoz azért lénye-
ges, mert ha fontosak számára, sok hasonlóságot fe-
dez fel önmaga és tanítványai között, egyenrangú-
nak, partnernek érzi õket, akkor etikusabban visel-
kedik velük, ellentétben azzal, ha önmagánál ala-
csonyabb rendûnek, idegennek definiálja õket.
(Kohlberg, 1999.)

A diákok számára fontos a korrektség, igazságosság,
tekintettel arra, hogy a tanár feladata az õ ellenõrzésük,
értékelésük, és ez a minõsítés befolyással van a tanulmá-
nyi elõmenetelükre, vagyis a tanári hatalomgyakorlás
eszköze lehet.

Érzelmi elfogadás
A kölcsönös érzelmi elfogadás a diákok alapvetõ igénye.
Fontos!

A diák akkor nyílik meg a nevelhetõ hatások és ta-
nító szándék elõtt, ha érzelmileg legalább semleges,
de inkább pozitív viszony van a tanár és diákok kö-
zött, ha jelent számára valamit a tanár és mondani-
valója.

A tanár és diákok viszonyának aszimmetriájából faka-
dóan a tanár meghatározó a diákokkal, az osztállyal ki-
alakítandó kapcsolat minõségében: kezdeményezési le-
hetõsége van.

Példa
Gyakorlatok során megtekintettünk egy bemutató-

órát, ahol az osztály szinte kezelhetetlen volt az osztály-
fõnök számára. A megfigyelõ tanárjelöltek észrevételez-
ték, hogy a tanár negatív, lekicsinylõ, ironikus megjegy-
zéseket tett az osztályára és a tanári asztaltól nem állt fel
az óra végéig. Az osztályfõnök felhívta a figyelmünket ar-
ra, hogy ha valaki az õ osztályában szeretne gyakorlóórát
tartani, az készüljön rá, hogy „kemény kézzel kell bánni
az osztállyal”. Az órát egy csendes, szelíd, kedves tanárje-
lölt hölgy tartotta, aki az óra elején kifejezte, hogy kíván-
csi az osztály véleményére, szeretné, ha segítenének neki
a téma feldolgozásában, szerette volna a nevükön szólí-
tani õket és közelsétált hozzájuk. Az osztály csendben fi-
gyelte minden szavát, a feladatba erõsen bevonódtak és
aktívan dolgoztak rajta.

Óralátogatások során jól megfigyelhetõ, hogyan tük-
rözik a diákok, az osztályok a tanár irántuk mutatott at-
titûdjét.

A pozitív kapcsolat nem jelenti azt, hogy nincsenek
konfliktusok a tanár és az osztály között.

Fontos!
A pozitív kapcsolat teremt alapot ahhoz, hogy a konflik-
tus megoldása etikus és minden érintett számára meg-
nyugtató legyen, a sérülések orvosolhatóak legyenek.

A diákok az érzelmi elfogadás hatására úgy érzik, hogy
tanáruk része az õ csoportjuknak. Ez a kötõdés etikusabb
viselkedésre ösztönzi a feleket. (Kohlberg, 1999.) Rogers
szerint csak az nem fél megérteni másokat, még akkor
sem, ha azok tõle eltérõen gondolkodnak, aki önmagá-
val szemben is elfogadó és saját értékének tudatában
van.

A jó tanár-diák kapcsolat nem jelent cimboraságot
vagy barátságot. A diákok legjobb tanáraikkal való vi-
szonyukat sem barátinak élik meg. Az alábbi ábra azt mu-
tatja, hogy a diákok milyennek ítélik jó és rossz tanáraik-
kal való viszonyuk jellegét. 
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Szociális és kulturális dominancia
Csányi Vilmos (2003) szerint az egyedek csak egy má-

sik domináns egyedtõl hajlandóak tanulni. Az emberek
esetén nem (csak) a fizikai erõ, hanem a szociális és kul-
turális dominancia is megfigyelhetõ.

Definíció
A kulturális dominancia nem szakmai tudást jelent,

hanem ezen jóval túlmutató életfilozófia, használható
és értékes gondolati keret, melybõl a diákok meríteni
tudnak. Ez az, amit a diákok a „tananyagon túl” tanul-
nak az adott pedagógustól és kutatásaink szerint ez ké-
pes leginkább tanulásra ösztönözni a diákokat.
(Suplicz, 2012.)

Még a rossznak tartott tanárok közül is a kulturálisan
dominánsabbak diákjai tanultak többet kulturálisan ke-
vésbé domináns kollégáik tanítványainál.

Példa
A „Tanultál-e valamit jónak tartott taná-

rodtól?” kérdésre adott tanulói válaszokból
merítettünk néhány példát a kulturális do-
minancia bemutatására.

„A tananyagon kívül megtanultam tõle,
– hogyan viszonyuljak a dolgokhoz és másokhoz”
– mit mondjak magamnak, ha valami nem sikerül”
– mennyire lehet élvezni a mûhelymunkát”
– hogyan prezentáljam, amire képes vagyok”
– hogy nem foghatom mindig másra, hogy miért nem

tanulok”
– hogy vállalnom kell a konfliktusokat, ha nem aka-

rok szorongani.”

Humor
Bár a humor nem feltétele a jó tanárrá válásnak, a jó-

nak tartott tanárok jelentõs része – 90-95%-a – rendel-
kezik humorral.

Fontos!
A humor jó lehetõség a diákokkal való összehangoló-
dásra, feszültségoldásra, konfliktuskezelésre, ugyan-
akkor a humorban tudattalanul is kifejezésre jut, és a
diákok számára is nyilvánvalóvá válik, hogy tanáruk
miként vélekedik róluk.

Kutatásaink során sikerült kimutatni, hogy igen eltérõ
az elfogadott és elutasított tanárok humora. Utóbbiak a
diákok kárára humorizálnak, míg az elõbbiek szinte soha.

Fontos!
A jó tanárok a diákokkal nevetnek, a rosszak pedig a
diákokon, rajtuk ironizálnak, gúnyolódnak, esetleg a
viccmesélést erõltetik. 

A téma iránt érdeklõdõk figyelmébe ajánlott további mûvek:
Fûzi Beatrix: A tanári munka sikerességének vizsgálata a
pedagógiai attitûdök, a tanár-diák viszony és az iskolai él-
mények összefüggésrendszerében 2012; Fûzi Beatrix: A
tanaìri szerepmodell fejleszteìseìben rejlõ lehetõseìgek
2015; Suplicz Sándor: Tanaìrok pszicholoìgiai jellemzõi
diaìkszemmel 2012.
Mindhárom tanulmány elérhetõ honlapunk könyvtárából
is: www.tanitonline.hu $ Könyvtár $ Gyakorlat, mód-
szertan $ Módszertanról általában (A szerk.)

! ! !

Dobokai Róbert Lászlóné Simon Dóra

A gyermekvédelmi szakellátásban élõ tanulók
iskolai esélyteremtésének, személyiségfejlesztésének
és tanulássegítésének lehetséges megoldásai

A gyermekvédelmi szakellátásba vont – gyermekotthon-
ban, nevelõszülõknél élõ – tanulók esetében az oktatási
és a szociális szektor közötti szoros együttmûködés mel-
lett fokozottabban szükség van inkluzív iskolák jelenlé-
tére, befogadó szemléletû pedagógusokra, és ezzel össze-
függésben a gyermekek alapos ismeretére. E szemlélet
meghonosítása megköveteli a megfelelõ pedagógiai esz-
köztár ehhez történõ hozzárendelését is, hiszen a gyer-
mekvédelmi szakellátásban felnövõ tanulók alacsony
társadalmi státuszú családokból érkeznek, kevés mobili-
tási eséllyel rendelkeznek (Varga, 2012), és az iskolai
eredményesség területén kevésbé motiváltak, sikeresek.

Egy 2014–2018 között Bács-Kiskun megyében, általá-
nos iskolában tanító pedagógusok körében végzett empi-
rikus kutatásom alapján megállapítottam, hogy a választ
adó pedagógusok közel 80%-a szerint nehézséget jelent e ta-
nulók oktatása-nevelése. E nehézség elsõsorban magatartási,
tanulmányi, értékorientációs, illetve motivációs probléma-
ként definiálható. A kollégák 87%-a sem a pedagógusképzés,
sem a továbbképzések soraìn nem kaptak célirányos képzést e
nehézségek megoldására.

Az alábbiakban olyan pedagógiai módszerek, jó meg-
oldások, fejlesztõ eszközök után kutatok a hazai szakiro-
dalomban, amelyek nem, vagy csak kevés anyagi ráfordí-

Gyermekvédelem és esélyteremtés
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tást igényelnek, általuk azonban növelni tudjuk e tanu-
lók iskolai esélyét, eredményességét. 

A nevelésnek, tanulásnak több területét ismerjük. Be-
szélünk formális, nem formális és informális tanulási le-
hetõségekrõl, melyek együttese – jó esetben – pozitív irá-
nyú személyiségváltozást hoz létre. A gyermekvédelmi
szakellátásban élõ tanulók esetében mindhárom terüle-
tet érdemes kiaknázni. Mind a formális, azaz iskolai ne-
velés-oktatás, mind a nem formális – gyermekek eseté-
ben itt gondolhatunk sportoktatásra, különbözõ szak-
körökre –, illetve az informális tanulás alkalmai tartogat-
nak olyan lehetõségeket, melyek beépítése megfonto-
landó a mindennapi oktató-nevelõ tevékenységbe. Az
informális tanulás érdekében bátran kivihetjük tanuló-
inkat az iskola falain kívülre is. Ezek együttese növeli az
iskolai eredményességet.

Az iskolai eredményesség növelése érdekében Réthyné
a legfontosabb módszerek között említi a kreativitásra, a
kooperativitásra és a reformpedagógiákra támaszkodó stra-
tégiákat. Ezek hozzásegítenek a differenciált oktatáshoz, az
individualizációhoz. Fontos a kirekesztés prevenciója, a
pozitív teljesítményelvárás és légkör, az együttmûködés, a
tevékenykedtetõ oktatási formák, a gyakorlatra orientált-
ság, a motiválás, a komplex értékelési formák. Pozitív gya-
korlat az egyéni fejlesztési terv, a differenciált tanterv és
követelmények. (Réthyné, 2004, In: Varga, 2008.)

A fentiek közül vizsgálom a pozitív iskolai légkör fon-
tosságát, mint alapvetõ háttértényezõt, majd a koopera-
tív tanulásszervezést, melyet a formális tanulás terén ab-
szolút eredményesnek tartok, mint lehetséges tanórai
eszköztárt, valamint a kirekesztés prevenciójaként is
használható. A differenciált oktatás megvalósulása ér-
dekében végzett egyéni bánásmód, felzárkóztatás és te-
hetséggondozás lehetséges terepe lehet az utóbbi évti-
zedben hazánkban is elterjedt Tanoda program. Végül
vizsgálom a performansz módszerét, ezt a reformpedagó-
giák is alkalmazzák. A fentiek – pozitív iskolai légkör, ko-
operatív tanulásszervezés, tanodák, performansz mód-
szer – alkalmazása a gyermekvédelmi szakellátásban élõ
tanulók esetében különösen hasznos lehet.

Halász Gábor az iskolában uralkodó klímát úgy viszo-
nyítja magához az iskolához, mint az emberi személyiséget
magához az emberhez. Olyan sajátos egyéni arculatot, bel-
sõ légkört ért iskolai klíma alatt, mely az iskolában tartóz-
kodók tevékenységét, közérzetét meghatározza, és melyet
az oda belépõk hamarosan érzékelnek. (Halász, 1980.)
Balázs László rámutat az iskolai klíma és a tanulói teljesít-
mény közötti összefüggés meglétére. Szakirodalmi feltárá-
sa során több külföldi és hazai munkát is elemez, melyek
megállapítják, hogy a pozitív iskolai légkör segíti a koope-
ratív tanulást, általa erõsödik a csoportkohézió, kialakul a
kölcsönös tisztelet és bizalom, valamint hat a diákok isko-
lai teljesítményére, énképére, az esetleges mulasztott órá-
ik csökkentésére is. A vizsgált kutatások rávilágítanak ar-
ra is, hogy biztonságos, gondoskodó, rugalmas iskolai lég-
körben az egészségfejlesztési és kockázatmegelõzési erõfe-
szítések is hatékonyabbak. (Balázs, 2014.)

A pozitív iskolai légkör hozzájárul ahhoz is, hogy tanu-
lóink elsajátítsák a társadalomban elfogadott együttélési
kultúrát, valamint megfelelõ lelki egészséggondozásban
is részesülnek. Ez igen fontos, hiszen a diákok nem meg-

felelõ idõbeosztása, a túlzott leterheltség, a megoldatlan
konfliktusok, a teljesítési kényszer, az agresszió mind ne-
gatívan hatnak a tanulók teljesítményére, viselkedésére.
(Hegedûs, 2006.) Széll kutatása is rávilágít arra a fontos
összefüggésre, mely szerint az iskolai légkör és az eredmé-
nyesség között pozitív irányú kapcsolat áll fenn: „a ked-
vezõbb légkördimenziók megléte valószínûsíti az ered-
ményesebb pedagógiai munkát is.” (Széll, 2018:185.)

A gyermekvédelmi szakellátásban felnövekvõ tanulók
esetében az iskolai klíma lényeges eleme a tanulói ered-
ményességnek, valamint a társadalomba való eredmé-
nyes integrálódásnak, hiszen az agresszió, a konfliktus-
helyzet, a negatív énkép és az alacsony iskolai teljesít-
mény fokozottan jellemzi e gyermekeket. A szakirodalom
rámutat azokra az összetevõkre, amelyek „gondozása” po-
zitívan befolyásolja a gyermeki személyiségfejlesztést. Fo-
kozottan központi kérdés az oktatási-nevelési intézmény
bizalmi légköre, hiszen e tanulók bizalmi kapcsolatai a ki-
emelés után – gyakran elõtte is – sérülést szenvedtek.

A pozitív iskolai atmoszféra mellett motivációs hatás-
sal bírnak a tanulókra az egyes tanulási technikák is. A
kooperatív tanulásszervezés a gyermekvédelmi szakellá-
tott tanulók oktatása, nevelése során különösen fontos,
hiszen Varga szerint az inkluzitás szemléletét a gyakor-
latban a kooperatív eszközrendszer jelenti (Arató és mtsi,
2011), illetve a társadalmi együttélés alapját is képezi az
együttmûködés, a kooperáció. 

Francis Parker alkalmazta elsõként az iskolai koopera-
tív tanulást. John Dewey és tanítványa – Kilpatrick –
Parker követõjeként dolgozták ki magát a projektmód-
szert, majd Peter Peterson Jena-plan tízosztályos reform-
iskolájában eredményesen alkalmazták a differenciált ok-
tatás során. Az Amerikai Egyesült Államokban Aronson
nevéhez fûzõdik a kooperatív technikák elterjedése, ami-
kor a hetvenes évek során megszûnt az iskolai faji elkülö-
nítés, és a heterogén csoportokban az addig használt taní-
tási módszerekkel már elképzelhetetlen volt az eredmé-
nyes oktatás. (Hanák, 2007.) Az Aronsonék által kitalált
mozaikmódszer lényege, hogy a tananyag csoportban tör-
ténõ feldolgozása, elsajátítása csak együttes munkával le-
hetséges, melyért minden csoporttag felelõsséget vállal. 

„A kooperatív tanulás a résztvevõk együttmûködésén
alapuló kiscsoportos tevékenység, mely különbözõ célok
elérésére szervezõdhet, segítheti az egyes tanulók tanul-
mányi fejlõdését, illetve hozzájárulhat az együttmûkö-
déshez szükséges képességek és készségek kialakulásá-
hoz, a reális önértékelés és a problémamegoldó gondol-
kodás fejlesztéséhez.” (Hanák, 2007.)*

Hanák négy pontba sorolja a kooperatív tanulás jel-
lemzõit, melyek révén azonosítható, hogy a tanulási fo-
lyamat valóban kooperatív-e. Ezek az alábbiak:

1. A pedagógus-tanuló interakciójában a pedagógus
megfigyelõ, segítõ szereplõ.

2. A tanulók közötti interakció közös felelõsségen ala-
pul, megerõsít, támogat, ellenõriz.

3. A csoportokon belül és a csoportok között a feladatok
megtervezése, elosztása, koordinálása, szervezése közös.

* Internetes forrás, oldalszám nem adható meg. http://www.
hefop.ektf.hu/anyagok/kooperativ_modszertan.htm
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4. A csoporton belül különbözõ szerepek alakulnak ki –
mint például jegyzõk, nyomolvasó, idõfigyelõ, bátorító –,
melyek szociális készségeket fejlesztenek. (Hanák, 2007.)

A Varga–Arató szerzõpáros hét kooperatív alapelvet
azonosított, mely alapján vizsgálható a tanulási-tanítási
folyamat valódi kooperatív volta. A kooperatív tanulás-
szervezés általános modelljeinek kulcselemei, strukturá-
lis kooperatív alapelvei röviden:

– Rugalmas és inkluzív tanulásszervezési struktúrák
– Párhuzamos és mindenkire kiterjedõ interakciók 
– Építõ és ösztönzõ egymásrautaltság
– Egyéni felelõsségvállalás és számonkérés
– Egyenlõ részvétel és hozzáférés
– Lépésrõl lépésre biztosított kooperatív nyilvánosság
– Tudatosan fejlesztett személyes, szociális, kognitív,

tanulási kompetenciák (Arató és mtsi, 2011).
A Varga– Arató szerzõpáros azonosított kooperatív

alapelveinek sokoldalú megközelítése árnyaltabb képet
ad a kooperatív tanulási technikáról, mint Hanák jel-
lemzõi. Ugyanakkor a pedagógus segítõ, támogató, úgy-
nevezett facilitátori szerepköre, a közös interakció, a kö-
zös feladatelosztás, -megoldás, ellenõrzés mindkét meg-
közelítésben tetten érhetõ.

A kooperatív tanulási eljárás tehát kimondottan aján-
lott és alkalmas a gyermekvédelmi szakellátásban élõ ta-
nulók iskolázottságának, iskolai esélyeinek növelése ese-
tében. A heterogén csoportkialakítás és a fenti alapelvek
a tanulásszervezés során strukturális garanciaként törté-
nõ beépítése lehetõvé teszi a szociokulturális háttértõl
függetlenül való tanulói személyiségfejlesztést, megvaló-
sul az integráció, lehetõség van inklúzióra, valamint elõ-
segíti az egyén társadalmi beilleszkedését.

A tanítási órán és azon kívül is alkalmazható módszer-
nek tartom a performansz módszerét.

A performansz jelensége, jelentõsége a társadalmi
vagy közösségi színházhoz kapcsolható. A hagyományos
értelemben vett színház itt csak kulturális modellként
funkcionál, tehát nem valódi színházról van szó. E közös-
ségi színház igen hasznos, hiszen – a társadalmi problé-
mák sûrítésével – olyan tapasztalatokra tesznek szert az
egyének, melyek a társadalomban való eligazodásukat
segítik. A színház itt az a hely, ahol az egyes társadalmi
rétegek közötti elmozdulás megvalósítható, és egyszerre
lehetnek jelen különbözõ kultúrák, mentalitások. (Di
Blasio, 2013.) Mivel a gyermekvédelmi szakellátásba ke-
rült tanulók vér szerinti családja gyakran nem a társadal-
mi normáknak megfelelõ életvitelt folytat, ezért Di
Blasio megjegyzése a társadalmi problémák sûrítése so-
rán megtapasztalt problémák megoldásának modellezé-
se különösen hasznos a szakellátott gyermekek vonatko-
zásában. 

„A színjátszás pedagógiai jelentõségét … már a reform-
pedagógiák is felismerték, majd a kritikai pedagógia
ugyancsak rátalált a társadalmi színházban rejlõ lehetõsé-
gekre. A performansz különbözõ diszciplínák, úgymint
mûvészeti, társadalom- és humán tudományok találkozá-
si csomópontjában értelmezhetõ. A színház az interdisz-
ciplináris dialógusok helyszíne.” (Di Blasio, 2014:44.) Így
kapcsolódik össze az oktatás és a performansz. 

A szakértõk és a résztvevõk – iskolai vonatkozásban
pedagógusok és tanulók – együttmûködésének célja a

személyes kompetenciák fejlesztése, fõleg az önismeret
és önreflexió területén. A tanulási folyamat során formá-
lódik az identitástudat, a kreativitás, a kognitív képessé-
gek tárháza, és e folyamat segíti a késõbbi egyéni dönté-
seket, a cselekvést. A szakértõk olyan szerephelyzeteket
alakítanak ki e társadalmi színházban, melyek a valós
életet imitálják, és a színházi helyzet befolyásolhatja is
azokat. E szerephelyzetek az egyén számára a nyilvános
konstrukciós folyamat lehetõségét kínálják fel, mely so-
rán alkotóan részt tud venni problémamegoldásban,
döntésekben. Eközben azt is megtanulják, hogy a cso-
portos tevékenység hatékonyabb, mint az egyéni. (Di
Blasio, 2013) 

E módszer segíti a cselekvések tudatosítását, a magatar-
tásformák, érzelmek pontosítását, a döntések elõkészíté-
sét, a személyes értékek, erõsségek felismerését, mely az
önbecsüléshez vezet. Az önbecsülésnek a felelõsségválla-
lásban, értékítéletek kialakításában van nagyon fontos
szerepe, mert az egyén ezek alapján dönt. Az önbecsülés
mellett fontos fogalom az önszabályozás. (Di Blasio, 2013.)

A gyermekvédelmi szakellátottak érzelmileg minden-
képpen sérült tanulók, ezért a különbözõ szerepek elját-
szása, gyakorlása – melyet a mindennapi élet is megköve-
tel – fokozott nehézséget okoz számukra, hiszen több sze-
repben kell léteznünk, jól teljesítenünk esetleg biztonsá-
got nyújtó háttér nélkül is.

A folyamatos dialógus, a megbeszélés segít a problé-
mák megoldásában, és az értõ figyelem gyakorlásában.
Erre minden embernek szüksége van. A performansz so-
rán gyakorolt konfliktuskezelési technikák alkalmazása
a társadalmi beilleszkedést is elõsegítik, hiszen a valós
élet számos érdekegyeztetést, érdekütköztetést kíván,
melyet emberhez méltóan kell megoldani. A döntést, az
állásfoglalást a legtöbb szerep kikényszerítette. 

Igen hasznosnak ítélem meg e társadalmi színházak,
performanszok jelenségét, hiszen viszonylag rövid idõ
alatt olyan széles körû tárházát vonultatja fel a személyi-
ségfejlesztõ lehetõségeknek, amelyek kiaknázása mind a
szakemberek, mind a csoportokat alkotó személyek ki-
hagyhatatlan, nagy lehetõsége. 

Az alábbiakban a tanodák hasznosságára fókuszálok,
mint a gyermekvédelmi ellátásban részesülõ tanulók le-
hetséges egyéni fejlesztési terepére – természetesen a
tanórán túl –, ahol lehetõség van felzárkóztatásra, tehet-
séggondozásra, egyéni bánásmódra. 

Mi is indokolja a tanodák létét? Mi az, ami létjogosult-
ságuk mellett szól? Vizsgálatok bizonyítják, hogy Magyar-
országon az általános iskola nem képes az átlagtól lemara-
dó, lassabban fejlõdõ tanulókat felzárkóztatni. Gazsó Fe-
renc településfüggõ általános iskolai teljesítményhanyat-
lásról beszél, ezért a magasabb presztízsû középiskolákba
a bekerülési esély szelekcióra ad lehetõséget, melyet erõ-
sít az alsóbb társadalmi csoportba való tartozás is. A ked-
vezõ anyagi és kulturális erõforrás egybekapcsolódása
elõnyt jelent az iskolában, így hátrányba kerülnek a fenti-
ekkel nem rendelkezõk gyermekei. (Gazsó, 2006.)

Az iskoláztatás évei alatt a társadalmi egyenlõtlensé-
gek újratermelõdnek. Ennek oka lehet az eltérõ idõori-
entáció, a viselkedésbeli egyenlõtlenségek és a teljesít-
ményorientáció különbözõsége. Az iskola elõnyt biztosít
a jövõorientált, normakövetõ, teljesítményorientált ma-
gatartásnak. (Meleg, 2009.)
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A társadalmi esélyegyenlõtlenségi rendszer megjele-
nik az oktatásban is. Az iskola konzerválja az alsóbb tár-
sadalmi rétegek és az etnikai környezetbõl valók alacsony
iskolázottságát. A kedvezõtlen szociokulturális háttér
növeli a lemaradást, valamint az általános iskolai tagoza-
tos oktatás is fokozza az esélykülönbségeket. A falusi is-
kolák gyermekei kisebb eséllyel tanulnak tovább maga-
sabb presztízsû gimnáziumokban, mint városi kortársaik,
és a szülõk anyagi helyzete – például a különórák eseté-
ben – is befolyásolja az esélyeket. Az iskolai expanzió
sem adott nagyobb esélyt az alsóbb társadalmi csopor-
toknak a felemelkedésre. (Gazsó, 2006.)

Gazsó Ferenc és Meleg Csilla rámutatnak azokra a té-
nyezõkre, melyek az iskolai esélyeket egyértelmûen ront-
ják – kistelepülési lét, iskolai szelekció, társadalmi egyen-
lõtlenség, kedvezõtlen szociokulturális háttér –, és jel-
lemzik a gyermekvédelmi szakellátott tanulókat is. A
szerzõk azt is bizonyították, hogy sem a család, sem az is-
kola nem képes e hátrányokat csökkenteni, tehát szük-
ség van olyan megoldásra is, mely nem iskolai keretek
között – e tanulók az iskolai teljesítményben sem moti-
váltak –, de mégis tudásszerzést biztosít. Az ilyen kezde-
ményezésnek ad helyet a tanoda. 

„A tanoda (...) a hátrányos helyzetû gyerekek iskolai
sikerességét hivatott elõremozdítani.” (Kerényi,
2005:22.) „A tanodák fõ célja diákjaik iskolai eredmé-
nyességének növelése kell legyen.” (Kerényi, 2005:25.)

A tanodák Magyarországon a kilencvenes években ci-
vil kezdeményezésre kezdtek megalakulni elsõsorban
adományokból. Az ezredforduló után pályázati források-
ból hozzák létre és tartják fenn, miután 2003-tól a köz-
oktatási törvény nevesíti. Célcsoportjuk a hátrányos
helyzetû, gyenge tanulmányi eredményû, antiszociális
tanulók, de tehetséges, motivált, önkéntes alapon bejá-
ró tanulókat is várnak. Céltevékenységeik közé sorolják
a továbbtanulásra, érettségire való felkészítést, a korre-
petálást, az iskolai eredményesség növelését, az integrált
oktatás támogatását, a szabadidõ hasznos eltöltését, a te-
hetséggondozást, a hiányzás, lemorzsolódás csökkenté-
sét, a hátrányos helyzetû családokkal való szorosabb
együttmûködést, a kompetenciafejlesztést és az egyéni,
kiscsoportos fejlesztést. (Fejes, 2014.)

Ennek érdekében olyan iskolai légkört teremtenek,
melyben a tanár-diák kapcsolat optimista, a feladatok
inkább magasabb elvárásokat céloznak, hangsúlyos a fej-
lesztés, a pozitív szerepminták felmutatása, a többirányú
gondolkodás, az ítéletmentes válaszkészség fejlesztése,
valamint a hatékonyság, kompetenciafejlesztés erõsíté-
se. A tanulásszervezésnek köszönhetõen a pedagógusok
a tudást nem átadják a gyermekeknek, hanem a tanulók
aktívan megszerzik azt, és a megszerzett ismereteket az
általuk már birtokolt tudásba beépítik, valamint erre ref-
lektálnak. Az egyéni konstrukciós folyamat a tanodában
általában társas folyamatban zajlik. (Kerényi, 2005.)

E gyermekeket nem lehet frontális oktatással tanítani,
csak differenciáltan. A differenciálás során az egész ta-
nulói személyiséget figyelembe veszik, az elõzetes tudást,
az eddigi tantárgyi eredményességet, képességeket, ta-
nulói sajátosságokat. Fontos, hogy a pedagógus ne csak
tevékenységében, hanem szemléletében is a differenciá-
lás elkötelezettje legyen, hiszen természetes, hogy a ta-
nulók között nem csak életkori, hanem számtalan egyéb

különbség is van. A tanodákban tehát alapfeltétel a dif-
ferenciáló oktatás, mely a tehetségfejlesztésre éppúgy fó-
kuszál, mint a felzárkóztatásra. Emellett hangsúlyos a
mûvelõdési önképzés, a színház, múzeum, mozi látogatá-
sa, a sport, a kirándulás, a nyelvtanulás. Fõ fejlesztési te-
rület az interperszonális és szociális képességfejlesztés.
Ennek érdekében mûködnek a mentor és patrónus prog-
ramok, valamint a demokratikus közösségi együttmûkö-
dési formák. (Kerényi, 2005.)

A tanodák egy része a másnapi iskolai felelésre készít
fel – folyamatos kapcsolatban vannak a gyermeket taní-
tó pedagógussal –, más része olvasási, matematikai kész-
séget fejleszt, valamint olyan speciális tanulási készsége-
ket, mint például a térkép-, szótár-, lexikonhasználat,
szókincsfejlesztés. (Kerényi, 2005.)

A házi magántanári és a segítségnyújtási program mel-
lett igen hangsúlyos a mentorok, tutorok, segítõk mód-
szertani tevékenysége. Több iskolában gyakorlat, hogy a
diákok az iskolában dolgozó tanárok közül mentorokat
választanak, akik kapcsolatot tartanak mind az iskola,
mind a tanodák tanárai között, és segítenek a gyermek
iskolai, illetve egyéni problémáinak megoldásában. A
tutorok jó képességû felsõbb évfolyamon tanuló diákok,
akiknek a feladata, hogy a jól elsajátított tananyagot el-
magyarázza a kisebbeknek. (Kerényi, 2005.)

A tanodák szívesen alkalmazzák a projektmódszert is.
Ennek lényege, hogy valamiféle valóságos tárgyi vagy szel-
lemi produktum születik, mely tényleges cselekvés, akti-
vitás során jön létre. E produktumba a diák beleviszi sze-
mélyes tapasztalatait, tudását. Nagyon lényeges a projekt
létrehozásának folyamata, melynek során megtanulja a
diák magát az alkotótevékenységet. (Kerényi, 2005.)

Hatékonyan alkalmazott tanodai tanulási módszer-
nek számít a kooperatív tanulás, melynek létjogosultsá-
gát fentebb már szakirodalmak alapján igazoltam. 

Számos esetben azonban az iskola és a tanoda nem
dolgozik együtt hatékonyan, melyért Csovcsics elsõsor-
ban az iskolát teszi felelõssé. A pedagógusok nem tartják
„komoly dolognak a tanodát” (Csovcsics, 2016:31.), pe-
dig a tanoda igen nagy erõfeszítéseket tesz a sikeresebb
iskolai elõmenetel terén. Információcserével, rendszeres
kommunikációval, a pedagógusok programokba való be-
vonásával közösen segíthetik e tanulók fejlõdését. Közös
képzések, tréningek alatt lehetõség van a tanodai dolgo-
zók, segítõk és az iskolai oktatásban részt vevõ pedagó-
gusok megismerkedésére, tapasztalatcseréjére. (Csov-
csics, 2016.)

A gyermekvédelmi szakellátásban élõ tanulók eseté-
ben a tanodai tevékenységet igen pozitívnak, hasznos-
nak ítélem meg, hiszen e tanulók lemaradások halmazá-
val küzdhetnek, iskolai kapcsolataik sérülhetnek, ered-
ményességük esetleg nem megfelelõ színvonalú. A neve-
lõszülõk alacsony iskolai végzettsége is hozzájárulhat ah-
hoz, hogy otthoni tudásszerzésük, tanulásuk, fejleszté-
sük nem elég hatékony. 

Bíró nem iskolai, hanem gyermekotthoni – Tolna Me-
gyei Gyermekvédelmi Igazgatóság IV. Számú Hõgyészi
Gyermekotthona – jó gyakorlatról ír könyvében. Az al-
kalmazott módszereket a gyermekotthon szakemberei
dolgozták ki. Alkalmazzák a mentori rendszert, a pro-
jektpedagógiát, a családi napot, a nyitott kapuk napját, a
mentálhigiéne, rekreáció elméletét és gyakorlatát, vala-
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mint szakmai tanácskozásokat és konferenciákat is szer-
veznek. (Bíró, 2017.)

E jó gyakorlatok elemei jó eséllyel átmenthetõk, be-
építhetõk az oktatási-nevelési intézmények mindennapi
pedagógiai munkájába. A mentori rendszert különösen
jónak tartom, hiszen e tanulók bizalmi kapcsolatai sérül-
tek. Egy mentor – a tanulóval és a nevelõszülõvel együtt-
mûködve – hatékony segítõje lehetne a tanulók iskolai
problémamegoldásában.

Tanulmányom a gyermekvédelmi szakellátott tanu-
lók iskolai esélyteremtésének, személyiségfejlesztésének
és tanulássegítésének olyan lehetséges megoldásait ku-
tatta, melyek nem igényelnek anyagi ráfordítást, persze a
tanodát kivéve. Réthyné útmutatásai alapján kerestem e
lehetõségeket, és ezeket vonatkoztattam a gyermekvé-
delmi szakellátásban részesülõ tanulók sajátos igényeire.
Így jutottam el a pozitív iskolai légkör, a kooperatív ta-
nulásszervezés, a performansz módszer, illetve a tanoda –
mint potenciális tudásszerzõ fórum – fontosságához.
Ezek komplex volta fejleszti mind a kognitív, mind a sze-
mélyes, mind a szociális kompetenciát, melyek e tanulói
réteg esetében fokozott fejlesztésre szorulnak.

A iskolai esélyek növelésének lehetséges pedagógiai
eszközei a feldolgozott szakirodalom alapján: 

– gyermekek alapos ismerete, pozitív kapcsolat, haté-
kony kommunikáció,

– követelõ-büntetõ szemlélet visszaszorítása, konflik-
tus kezelése, bizalom építése,

– iskola falain túli tanulásszervezés, tanodai programok,
– új tanítási stratégiák, differenciálás, interaktív tanóra, 
– „face to face” típusú óravezetés, 
– reformpedagógiai módszerek, gyakorlatra orientált-

ság, kreativitás fejlesztése, 
– felzárkóztatás, tehetséggondozás, sport, zene, mûvé-

szet, szabadidõ szervezése,
– kooperatív technikák, individuális technikák, per-

formansz módszer,
– pozitív diszkrimináció, inkluzív légkör, méltányos

pedagógia.
Minden pedagógus kiemelt feladata a gyermekvédelmi

szakellátásban élõ tanulók iskolai esélyeinek megteremté-
se. A gyermekvédelmi szakellátásban felnövõ tanulók ese-
tében ugyanakkor a puszta esélyteremtés nem elég, méltá-
nyosan kell kezelni e tanulókat. Az iskolai esélyteremtõ
képességrõl pedig különbözõ módon vélekednek a kuta-

tók. Egyesek szerint az iskola növeli a társadalmi egyenlõt-
lenségeket, és nem képes esélyt teremteni a társadalom al-
só rétegében élõ családok gyermekeinek. Mások szerint
viszont óriási az iskola felelõssége, és az oktatás a felemel-
kedés egyetlen esélye. Ehhez alapvetõen megváltozott is-
kolai szemléletre, méltányos pedagógiára van szükség, va-
lamint a gyermek alapos ismeretére. Ezek megvalósítására
a pozitív iskolai légkört, a kooperatív tanulási technikák
alkalmazását, a performansz módszerét, valamint a tano-
da programot kiváló lehetõségeknek tartom.
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Számolás vagy gondolkodás?

A gondolkodás fejlesztése mindig az iskolai nevelés ki-
tüntetett feladatai közé tartozott, még ha gyakran meg-

hirdetett cél, vágyálom maradt is csupán. A korszerûsítõ
irányzatok mind többet próbáltak tenni azért, hogy az is-
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kola e fontos feladata ne csak papíron valósuljon meg. A
megvalósításhoz vezetõ út azonban számos ellentmon-
dással volt terhes. Itt van mindjárt a számolástanulás,
amely hosszú évszázadokon keresztül szinte teljesen ki-
töltötte a tartalmat: a matematika más területei alig-alig
kaptak teret, s amelyrõl egyes irányzatok azt tartották,
hogy tanulása nem hozható összefüggésbe a gondolkodás
fejlesztésével.

„Jelentõs kutatómunka folyt és folyik a számolási
készségek fejlesztése terén, de ezzel nem foglalkozunk.
Már szó volt arról, hogy ez a könyv fõleg a megértést
elõsegítõ módszereket tárgyalja; feltesszük, hogy a
megfelelõ technikai készséget a gyerekek a szokásos ta-
nítási módszerekkel is elsajátítják.” (Kiemelés a szer-
zõtõl.) Az idézet Dienes Zoltán Építsük fel a matemati-
kát! címû könyvébõl való (1973. 110. o.). Az idézet vi-
lágos módon kifejezi, hogy a számolás technikai kész-
ség, amely a megértés fejlesztésével nincs kapcsolat-
ban. Dienes munkássága a hazai matematikatanítás
modernizációjának fontos forrása. Ez látható a követ-
kezõ idézetben is. 

„Nem esnénk kétségbe, ha egy kicsit kevésbé tudnák
a gyerekeink a formális, inkább a begyakorláson és az
emlékezésen, mint a megértésen alapuló ismereteket, hi-
szen bõven van többlet, ami ezt ellensúlyozza. Hivatkoz-
hatnánk arra, mégpedig joggal, hogy nálunk nagyobb
hangsúly van a matematika késõbbi, nehezebb fejezetei-
nek elõkészítésén, ezért elhanyagoljuk a mechanikus szá-
molást.” Ez az idézet Varga Tamástól származik, megje-
lent a Néhány hazai és külföldi kísérlet címû kötetben
(1972. 157. o.). Ez az idézet is jól mutatja, hogy a számo-
lástudást mechanikus, formális ismeretnek tekintik,
amely nem hozható összefüggésbe a magasabb rangú ma-
tematikai képességekkel. 

Most nem foglalkozom azzal, hogy a számolástanu-
lás késõbb hogyan és miért foglalta vissza a fenti meg-
közelítés miatt elvesztett szükséges helyét az alsó ta-
gozatban. Két kérdést vetek fel az idézetekkel kapcso-
latban. 

Az egyik kérdés az, hogy nem tudjuk elõre megállapí-
tani, kinek mi probléma, mert a probléma szubjektív fo-
galom, amely nem ítélhetõ meg külsõ szempontok alap-
ján, csak a megoldó személy hozzáfûzõdõ viszonyában.
Errõl részletesen olvashatunk Lénárd Ferenc hat kiadást
megért A problémamegoldó gondolkodás címû könyvében.
A számolni tudó felnõtt könnyen értékelheti mechani-
kus ismeretnek a számolást, figyelmen kívül hagyva a 6-
8 éves gyerek szubjektív kapcsolatát. 

A másik kérdés, hogy a korábbi számtant és annak
mechanikus tanítási módját azonosították egymással
oly módon, mintha a kettõ szükségképpen járna együtt.
Valójában semmi nem mond ellent annak, hogy a szá-
molástanulást gondolkodásfejlesztõ módszerekkel
kapcsoljuk össze. A számolási feladattal kapcsolatos
problémamegoldásra ezúttal is bemutatom azt a meg-
oldást, amely kifejezõn bemutatja a számolás problé-
majellegét.

L. M. hétéves fiú a második osztály megkezdésekor,
szeptemberben egy élethelyzetben azzal a feladattal ta-
lálkozott, hogy mennyi 14· 7. A gyerek még nem tanult
sem szorzás-osztást, sem írásbeli mûveleteket, de termé-
szetesen voltak élettapasztalatai, amelyek túlmutattak

az elsõ osztályban tanult húszas számkörön és az össze-
adás-kivonás mûveletkörön. 

A gyerek gondolatmenetét érdemes megvizsgálnunk!
Miután kijelölte a feladatot, a kétszerezés útján haladt.
(Érdekes, hogy a gyerekeknek a paritás, a kétszerezés, a
szimmetrikusság a feladatban könnyítést jelent. Errõl ír-
tam A tanulás gazdaságossága c. cikkben. Tanító, 2019. 5.
8–9.) Elõször kiszámította a 2·7-et, majd a 4·7-et, végül a
8·7-et. A rendelkezésére álló szorzatok összegébõl meg-
kaphatta volna a 14·7-et, itt azonban nehézségbe ütkö-
zött. Össze akarta adni a 14-et és a 28-at, de nem ismer-
te az írásbeli mûveletek elvégzésének algoritmusát. Elõ-
ször összeadta a tízeseket, kapott 3-at, majd az egyeseket,
itt 12-õt kapott. Az összeg 312 lett. Ezt azonban sokallta:
egy tizen... és egy huszon... számból nem lehet százas
nagyságrendû szám. Érdekes mozzanat következett ez-
után, a problémamegoldás legérdekesebb fázisa, az, ame-
lyik „felelõs” a gondolkodás sikeres vagy sikertelen vol-
táért. Ez a második, ún. feladatmódosító vagy -variáló fá-
zis. Kiegészítette a 28-at 30-ra, a többletként megjelenõ
2-õt levonta a 14-bõl, s a 12-õt és a 30-at már könnyû-
szerrel össze tudta adni. Most már rendelkezésére állt a
7·8 és a 7·6, a kettõ összegezésébõl megkapta a 14·7-et.
Közel harmincpercnyi munkával a gyerek helyes ered-
ményre jutott.

L. M. (fiú, 7) 2. o.

Végigmenve a gondolatmeneten, észre kell vennünk,
hogy azon a problémamegoldás valamennyi fázisa meg-
található, még a gondolkodást kísérõ érzelmekre is kö-
vetkeztethetünk. Egyfelõl abból, hogy a hétéves gyerek
majd harminc percig kitartóan dolgozott, ami arra utal,
hogy érdekelte a feladat megoldása, továbbá abból, hogy
áthúzva a hibás megoldást, új utat keresett, az adatok va-
riálásával módosított a feladaton. Abramova–Markova
pszichológus szerzõpáros szerint a tanulási-megismerõ
motívumok fejlettségének egyik mutatója, ha az ered-
mény elérése után a tanuló visszatér a gondolatmenet
vizsgálatára. 

A számolás akkor formális, mechanikus ismeret, ha
annak tartjuk és akként tanítjuk. Kísérleti tanításaink-
ban igazoltuk, hogy a számolástanulás együtt jár a gon-
dolkodásfejlesztéssel, ha problémahelyzetbõl kiindulva
variált gyakorláson keresztül foglalkozunk vele, és ha
nem tanítjuk és követeljük meg a kincstári gondolatme-
netet, hanem teret adunk a gyerek egyéni megoldásmód-
jának. Ebben az esetben a címben feltett kérdésre így kell
válaszolnunk: számolás és gondolkodás.
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Jelen tanulmány az MTA-SZTE Természettudomány
Tanítása Kutatócsoport munkáját bemutató cikksorozat
harmadik része, amely a kutatócsoport Biológia munka-
csoportjának tevékenységébe enged bepillantást.

A Biológia munkacsoport – az OFI kísérleti tanköny-
veit elemzõ kutatás eredményei és a természettudomá-
nyos gondolkodás szakirodalmának áttekintése alapján
– az alábbi gondolkodási képességek, készségek fejleszté-
sét tûzte ki célul a biológia tananyaghoz kapcsolódóan:
rendszerezési képesség, induktív gondolkodás, analógiás
gondolkodás, oksági gondolkodás, kutatási készségek,
kritikai gondolkodás és valószínûségi gondolkodás. Ez a
tanulmány az analógiás gondolkodásra fókuszál.

A tudás egyik kontextusból egy másikba történõ átvi-
tele közismerten nehéz feladat a gyerekek és a felnõttek
számára egyaránt. Jelentõs kihívás a tanulók számára,
hogy felismerjék és megtanulják a korábban elsajátított
információk alkalmazását az új szituációkra. Ez a képes-
ség, amit analógiás gondolkodásnak nevezünk, kritikus a
sikeres oktatás szempontjából.

Ebben a rövid cikkben bemutatásra kerül, hogyan se-
gíthetõ elõ leginkább a gyerekek analógiás gondolkodá-
sa azzal a céllal, hogy gyakorlati javaslatokat nyújtson az
osztálytermi tanításhoz. Elõször az analógiás gondolko-
dás értelmezésérõl és fejlõdésérõl lesz szó, amit az analó-
giás gondolkodást osztálytermi kontextusokban támo-
gató releváns kutatások fontosabb eredményeinek be-
mutatása követ. Végül konkrét javaslatok következnek
a pedagógusok számára, hogyan erõsíthetik tanítványaik
spontán analógiás gondolkodását és növelhetik ez által
tanulásuk eredményességét.

Az analógiás gondolkodás
értelmezése

Az analógiás gondolkodás értelmezhetõ úgy, mint ösz-
szehasonlításon alapuló gondolkodás (tágabb értelem-
ben) (Good, 1981), illetve mint az elemek közötti ha-
sonlósági relációkról való gondolkodás vagy másképpen
relációs összehasonlítás (szûkebb értelemben) (Rosser,
1994). Az analógiás gondolkodás egy olyan gondolko-

dásfajta, amit specifikus példák vagy esetek között alkal-
mazunk, amikor tudunk valamit az egyik példáról, és azt
használjuk az új információ kikövetkeztetésére a másik
példáról. Az analógiás gondolkodás képesség két szituá-
ció vagy esemény közötti relációs hasonlóság felismeré-
sére és használatára (Nagy L.-né, 2006, 2013). Az analó-
gia legtipikusabb esetében egy ismerõs terület (a forrás)
szolgál modellként, mely által megérthetõk és felvázol-
hatók az új következtetések egy kevésbé ismerõs terület-
re (a célra) (Gentner és Smith, 2012).

Mit értünk az alatt, hogy analógiásan gondolkodni?
Több lépést is feltételeznek az analógiás gondolkodás-
ban. Magában foglalja a releváns információra figyelést,
a relációs összefüggések kinyerését és a megfelelõ terü-
leteken keresztüli leképezések kivitelezését, következ-
tetések generálását és/vagy közös alapelvek megtanulá-
sát (Holyoak, 2012). E lépések mindegyikének alapjául
szolgáló kulcskomponens azokra az összefüggésekre vo-
natkozó figyelés, amelyek mindkét területben közösek.
A relációs leképezési folyamat kritikus az analógiás gon-
dolkodás számára, bár egy területen kezdõk gyakran az
analógok észlelhetõ tulajdonságain alapuló hasonlósá-
gokra figyelnek, és azokat képezik le a mögöttes össze-
függések helyett. Az analógiás gondolkodásban egy
kulcsváltozás a területek közötti mélyebb strukturális
összefüggésekre figyelés megtanulása azok irreleváns
perceptuális hasonlóságaival szemben (l. Nagy L.-né,
2006, 2013; Vendetti, Matlen, Richland és Bunge,
2015).

Az analógiás gondolkodás
fejlõdése

Az analógiás gondolkodás fejlõdése képessé teszi a
gyerekeket a kapcsolatok megfigyelésére és következte-
tések levonására a kapcsolatban álló hasonló jelenségek-
rõl a kontextusokon keresztül. Ez növeli a gyermekek ta-
nulási transzferre és sémaabsztrakcióra való képességét,
a gyerekek tanulásának és kognitív fejlõdésének két lé-
nyeges aspektusát (Morrison, Doumas és Richland,
2011). 

Nagy Lászlóné

Az analógiás
gondolkodás
fejlesztésének
lehetõségei kisiskoláskorban
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Mikor kezdik a gyerekek az analógiás összehasonlí-
tást, és hogyan fejlõdik ez a képességük? Bár az analógia
kezdetleges alakjai a korai években is jelen vannak, a
gyerekek gondolkodása nem a felnõttekéhez hasonló a
késõ serdülõkorig. Ez azt jelenti, hogy segítségre (struk-
turált útmutatásra) van szükségük az analógiás összefüg-
gések megfigyeléséhez (észrevevéséhez) és az analógiás
gondolkodás tanulási kontextusokban való sikeres hasz-
nálatához (Richland, Morrison és Holyoak, 2006).

Ez azt mutatja, hogy környezeti (oktatási) és belsõ (ne-
urológiai) okai egyaránt vannak annak, hogy a gyerekek
analógiás gondolkodása fejlõdik egész gyermekkoron át.
A gyerekek 6 éves korra ugyanazt az agyrégiókészletet
képesek alkalmazni az analógiás gondolkodás során,
mint a felnõttek. Így, ahogy a gyerekek elkezdik az álta-
lános iskolát, már rendelkeznek az analógiák feldolgozá-
sához alkalmas neurális hálózattal, habár ez a gondolko-
dási hálózat folyamatosan finomodik egészen a serdülõ-
korig, ahogy a gyerekek fejlõdnek (érnek) és tapasztala-
tot gyûjtenek az analógiákkal való gondolkodásban. Ez
azt jelenti, hogy nem csak a tartalom analógiás gondol-
kodás általi megtanulása jelent elõnyt a gyerekeknek, de
az analógiás gondolkodási rendszerük használat általi
fejlesztése is. Az alapvetõ relációs gondolkodás (a tár-
gyak vagy azok készletében talált mintázatok közötti ha-
sonlóságok és különbségek) az óvodában vagy az iskolai
oktatás korai szakaszában kiépíthetõ; ez egy erõs alapo-
zása az analógiás gondolkodásnak az elemi iskolában és
azon túl. Minden bizonnyal a gyerekek már 6 évesen na-
gyon különböznek a gondolkodási készségek fejlettsé-
gében, amely jelentõs különbségeket idézhet elõ a korai
tudományos (tanulmányi) felkészültségükben (a tan-
anyag elsajátításában) is (Vendetti, Matlen, Richland és
Bunge, 2015).

Az analógiás gondolkodás
elõsegítése

Bár a fiatal gyerekek is képesek analógiával gondol-
kodni, de készségeiket jelentõs mértékben fejleszteni kell
az elemi iskolában és azon túl. A gyerekek nagyon hajla-
mosak az irreleváns elterelésekre – gyakran perceptuális
sajátságokat figyelnek meg (vesznek észre) az analógia
lényegét jelentõ relációk helyett. Hogyan segítheti a pe-
dagógus legjobban, hogy tanulóinak figyelme a kapcsola-
tokra fókuszáljon? Alkalmas stratégia lehet a tanulók se-
gítése az analógiák hasznosságának észrevételében és ab-
ban, hogy a kulcsösszefüggésekre figyeljenek inkább,
mint az irreleváns perceptuális információra.

Az információ egy példakontextusból egy másikba tör-
ténõ alkalmazása hasznosságának észrevétele valódi ki-
hívás a gyermekek részére. A tanárok gyakran feltétele-
zik, hogy a problémák és a kontextusok közötti hasonló-
ságok nyilvánvalók, de ez nem így van a területen újon-
cok esetében. Egy megfelelõ és hatékony stratégia expli-
citen és nagyon direkten sugalmazni a tanulóknak az
analógiás példák összehasonlításának elkezdését. Az ösz-
szehasonlítás elvégzése segítésének explicit gyakorlata, a
kritikus analógiás összefüggéseket kihangsúlyozó gon-
dolkodás elõsegíti a tanulók absztrahálási képességét, az

analóg esetek felismerését. Az összehasonlítási folyamat
támogatása ezért kritikus a sikeres analógiás gondolko-
dáshoz az osztályteremben.

Kidolgoztak számos, kutatáson alapuló stratégiát, ami
segítheti a tanulókat a hatékony összehasonlítások el-
végzésében (Vendetti, Matlen, Richland és Bunge,
2015). A kutatási adatok azt mutatják, hogy ha több út-
mutatásban részesül egy tanuló az összehasonlítási folya-
mat során, valószínûbb, hogy figyelni fog az analógiák-
ban az összefüggésekre. Ez az útmutatás megoldható ösz-
tönzõ kérdések formájában, amelyek expliciten struktu-
rálják (szervezik) az összehasonlítási folyamatot, vagy vi-
zuális segítségek formájában.

Egy hasonlóan hatékony stratégia lehet, hogy kihasz-
náljuk a gyerekek természetes hajlandóságát a percep-
tuális tulajdonságokra való figyelésre, mint utat a kulcs-
analógiás összefüggések kiemelésére.

Az analógiás összehasonlítás használható nem csak a
hasonlóságok, de a különbségek kiemelésére is egy forrás
és egy cél között. Például, amikor a tanulók megtanul-
ják, hogyan tervezzenek kontrollált kísérleteket, a he-
lyes és helytelen példák összehasonlítása, amelyek csak
egy sajátosságban különböznek, segítheti õket a kontrol-
lált kísérletezést jellemzõ alapelvek azonosításában.
Amikor a különbség a mindennapokból ismert közös
struktúrához kapcsolódik, a tanulók gyorsabban észre-
veszik a releváns különbséget.

Míg az analógiás ellentétek egy használható utat je-
lentenek az analógiás tanulás elõsegítésére, néhány kü-
lönbség az analógiák között nem szándékoltan serkent-
heti olyan következtetések levonását, amelyek támogat-
ják a tévképzetek kialakulását. Azokban az esetekben,
ahol a nevelõk számítanak nem kívánatos leképezések-
re, fontos tisztázni az analógia korlátait. Kifejezetten in-
dokolt, ahol az analógiák „részekre oszlanak”, mert köz-
vetlenül elõmozdíthatják a tanulók figyelmének a rele-
váns leképezésre irányultságát, és megvédenek a közön-
séges vagy megérzett tévképzetekkel szemben.

Az analógiás gondolkodás elõsegítésének egy további
útja a relációs nyelv használata, amely megengedi az
absztrakt terminusokban megállapított kulcsalapelvek
vagy egyszerûen a relációs szavak használatát az összeha-
sonlítás során. A relációs nyelv elõsegítheti az analógiás
összefüggések enkódolását és az összefüggések további
feladatokba való transzferét.

Analógiafeladatok megoldásával, hasonlóságok meg-
keresésével, felhasználásával, ötletek transzferálásával,
tankönyvi és tanári magyarázatokba épített analógiák-
kal, asszociációs játékokkal, kérdésekkel (pl.: mi hason-
lít ehhez a dologhoz?, miben hasonlítanak?, mi az, amit
az egyik dologról tudsz, és igaz lehet a másikra is?) segít-
hetünk a gyerekeknek abban, hogy kapcsolatokat fedez-
zenek fel a különbözõ dolgok, jelenségek között (l. Ko-
rom és mtsai., 2012; Nagy L.-né, 2006, 2013; Nagy L.-né
és mtsai., 2015).

Különösen jól használhatók erre a célra az ún. a : b :: c
: d típusú szóanalógia-feladatok, amelyek két fogalompár
közötti azonos összefüggésen alapulnak. Ezek a válasz-
adás módja szerint lehetnek feleletválasztásosak és fele-
letalkotók. A feleletválasztásos feladatok esetében – at-
tól függõen, hogy hány elem adott, illetve, hogy hány
elemû válaszalternatíva közül kell a helyeset kiválaszta-
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ni – is többféle típus különböztethetõ meg (1. ábra). Mi-
nél kevesebb elem adott, illetve minél több elemû a vá-
laszalternatíva, annál nehezebb a feladat. A feleletalko-
tó szóanalógia-feladatok esetében a feladatmegoldónak
magának kell kitalálnia a választ, vagyis megadnia a
hiányzó analógiatagot. Tartalmukat tekintve a szóana-
lógia-feladatok két típusba sorolhatók: vannak egy té-
mán belüli, és különbözõ témák közötti fogalmak össze-
függéseit felismertetõ feladatok.

széles : keskeny :: kérdés : ?
(próba, kijelentés, válasz, feladat)

2. gyõz : veszít :: ?
(utál : gyûlöl; fül : hall; élvez : szeret; felett : alatt)

3. gyenge:
(beteg :: kerek : forma; erõs :: szegény : gazdag;
kicsi :: kert : termeszt; egészség :: 
megbízható : szilárd)

1. ábra. Az  a : b :: c : d típusú feleletválasztásos szóanalógia-feladatok
típusai (Sternberg és Gardner, 1982)

(Zárójelben a válaszalternatívák, a helyes válasz aláhúzva.)

A gondolkodási készségek fejlesztésénél továbbá fi-
gyelembe kell venni, hogy vannak olyan kognitív kész-
ségek, amelyek bármilyen feladat, probléma megoldá-
sához nélkülözhetetlenek (l. a 2. ábrán az „1. Alapok a
problémamegoldáshoz”), továbbá, hogy a kognitív
készségek megfelelõ sorrendben, egymásra épülve ala-
kulnak ki (2. ábra). Az ábráról leolvasható, hogy az ana-
lógiák megértése az összehasonlítási folyamatokra épül.
A leírás, az összehasonlítás és az osztályozás mûveleteit
a tanulók valamennyi tantervi területen, a tanulási fel-
adatok széles körében alkalmazhatják. Az összehason-
lító gondolkodás feltételezi az analizálás és a szintetizá-
lás készségeinek kellõ fokú fejlettségét, valamint azo-
kat az alapvetõ tanulási készségeket és attitûdöket,
amelyek ezek megvalósítását megalapozzák. Ilyenek
például: az impulzivitás csökkentése, releváns informá-
ciók gyûjtése, az információk szervezése, a probléma
felismerése, vizsgálódás és összpontosítás, a probléma
meghatározása. Ahhoz azonban, hogy a tanulók maguk
is képesek legyenek analógiák alkotására, ismerniük
kell azokat a technikákat és stratégiákat is, amelyek
elõsegítik a memorizálást, a felidézést és a különbözõ
tananyagok megértését, továbbá kellõ önbizalommal
kell bírniuk. Fontos továbbá a dolgok, események idõ-
ben és térben való elhelyezésének, az idõbeli és térbeli
minták, mintázatok létrehozásának képessége is (Nagy
L.-né, 2013).

A képességfejlesztés eredményességében kulcsfon-
tosságú szerepet játszik az életkor, amelyben a fejlesztés
történik, mivel minden képesség elsajátításában meg-
különböztethetõ olyan érzékeny (szenzibilis) idõszak,
amelyben az adott képesség könnyebben elsajátítható,
fejleszthetõ (Korom és Nagy L.-né, 2016). Az analógiás
gondolkodást vizsgáló kutatások a 6–8 és 10–12 éves
korban mutattak ki jelentõs ugrásszerû változást e gon-
dolkodásfajták fejlõdésében. Ezért célszerû a célzott
fejlesztést ezekre az idõszakokra tervezni (Nagy L.-né,
2006, 2013).

2. ábra. A gondolkodási készségek hatékony fejlesztésének alapjai
(Blagg, 1991 alapján)

Példák analógiás gondolkodást
fejlesztõ program feladataiból

A 8. évfolyamos biológia tananyaghoz és a 2. évfolya-
mos környezetismeret tananyaghoz korábban kidolgo-
zott analógiás gondolkodást fejlesztõ program a kipróbá-
lás során eredményesnek bizonyult (Nagy L.-né, 2006,
2013). A továbbiakban a 2. évfolyamra készült program
területspecifikus feleletválasztós szóanalógia-feladatai-
ból láthatnak két konkrét példát (3. ábra) és olvashat-
nak a feladatok javasolt osztálytermi alkalmazásáról.

1. csontváz : a test támasztása :: szem : ?
érzékszerv, belsõ szervek védelme, látás, érzékelés)
(megoldás: látás; az összefüggés típusa: funkció)

2. látás : hallás :: kézmosás : ?
(tisztálkodás, érzékelés, egészség, fürdés)
(megoldás: fürdés; az összefüggés típusa: 
azonos halmaz tagjai)

3. ábra. Példák területspecifikus feleletválasztós szóanalógia-feladatokra
a 2. évfolyamra készült, 

analógiás gondolkodást fejlesztõ programból
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A területspecifikus szóanalógia-feladatokban hasz-
nált szavak/kifejezések ez esetben a 2. évfolyamos kör-
nyezetismeret tananyagból kerültek ki, biológiai fogal-
mak. A feladatok a bennük szereplõ fogalmak közötti
összefüggések (relációk) felismerésének és alkalmazásá-
nak direkt gyakorlását szolgálják, elõsegítve a fogalmak
megértését, a tananyag elsajátítását és az analógiás gon-
dolkodás fejlõdését.

Az elõzõ részbõl ismert, hogy a szóanalógia-feladatok
két fogalompár közötti azonos összefüggésen alapulnak.
Itt az egyik fogalompár és a másik fogalompár egyik tag-
ja van megadva, amit a tanulóknak kell kiegészíteniük,
a megadott válaszalternatívák közül helyesen választva.
A megoldás menete: elõször meg kell állapítani a meg-
adott fogalompár tagjai közötti viszonyt, majd a másik
fogalompár megadott tagja alapján – a megállapított vi-
szonynak megfelelõen – ki kell választani a megadott
négy válaszlehetõség közül a legmegfelelõbbet. A foga-
lompárok tagjai közötti viszony lehet: halmazba tartozás
(magasabb rendû fogalom megnevezése, alacsonyabb
rendû fogalom megnevezése), rész-egész (a rész megne-
vezése, az egész megnevezése), idõrend (az elõbbi meg-
nevezése, az utóbbi megnevezése), ok-okozat (az ok
megnevezése, az okozat megnevezése), ellentét, szino-
nima, tulajdonság, funkció, átalakulás/származás (ami-
bõl lesz megnevezése; amivé lesz megnevezése), hely,
azonos halmaz tagjai.

A feladatokat úgy célszerû alkalmazni, hogy minden
összefüggéstípusra mintaként legalább egy feladatot jól
strukturált tanári útmutatással, közösen old meg az osz-
tály. A tanár megbeszéli a tanulókkal a megoldás mene-
tét, az összefüggéstípust és a kontrollstratégia alkalmazá-
sát. A cél az, hogy a feladatok gyakorlásának eredménye-
ként végül a tanulók önmaguk is fel tudják ismerni és
meg tudják nevezni a tanult fogalmak közötti összefüg-
gések típusait. A feleletválasztásos feladatoknál a válasz-
alternatívákat úgy célszerû összeválogatni, hogy – a meg-
oldáson túl – alkalmasak legyenek a megadott fogalmak-
kal kapcsolatos egyéb összefüggések és az esetleges tév-
képzetek megbeszélésére is. Ezt is érdemes kihasználni a
tanulásra a közös feladatmegoldás során.

Az 1. feladat (3. ábra) az emberi test részeinek (szer-
veinek) feladatát igyekszik tudatosítani a tanulókban.
A feladatot felírhatjuk a táblára, kivetíthetjük projekt-
orral, de használhatunk akár szókártyákat is erre a cél-
ra, vagy egy lapon kinyomtatott formában is kiadhatjuk
a feladatot a tanulóknak. Elsõ lépésként megnézzük,
hogy a megadott fogalompár tagjai között milyen össze-
függés van. A csontváz feladata a test támasztása, tehát
ez egy funkciótípusú összefüggés. Ezután a tanulók a
válaszalternatívák elolvasása nélkül megpróbálhatják
kitalálni, mi lehet a helyes fogalom, szakkifejezés a má-
sodik fogalompár hiányzó tagja esetében. Azt keressük,
mi a szem feladata. Ha kitalálták a tanulók, akkor meg-
nézzük, hogy szerepel-e ez a fogalom a válaszlehetõsé-
gek között. Ha így nem megy, akkor sorban elolvasunk
minden válaszlehetõséget, és megkeressük, hogy a má-
sodik fogalompár megadott tagjához (szem) melyik
megoldási alternatíva lesz jó. Azt a kifejezést keressük,
amelyik a szem feladatát jelöli. Ez a „látás”, tehát ez a jó
megoldás. A megoldás kitalálása, megtalálása után
kontrollstratégiaként végignézzük a többi válaszalter-

natívát is. Megvizsgáljuk, hogy ezek miért nem lehet-
nek jó megoldások. Az „érzékszerv” azért nem jó, mert
ez halmazba tartozás viszonyban van a szem fogalom-
mal (a szem egy érzékszerv). A „belsõ szervek védelme”
azért nem jó, mert ez a csontok egy másik feladata és
nem a szemé. A „érzékelés” azért nem jó, mert túl álta-
lános fogalom, ezt a feladatot nemcsak a szem végzi, ha-
nem valamennyi érzékszervünk, tehát a fül, az orr, a
nyelv és a bõr is.

A 2. feladat (3. ábra) a tisztálkodási tevékenységek
megnevezésének elsajátítását segíti. Elsõ lépésként azo-
nosítjuk az elsõ fogalompár tagjai közötti viszonyt. A
látás és a hallás is érzékelés, tehát ezek a fogalmak azo-
nos halmazba (ugyanazon fogalom alá) tartoznak (az
összefüggés típusa azonos halmaz tagjai). A tanulók
megpróbálhatják kitalálni, hogy mi lehet a második
fogalompár hiányzó tagja. Azt keressük, hogy milyen
fogalom, kifejezés tartozhat ugyanabba a halmazba
(ugyanazon fogalom alá), mint a kézmosás. Több ilyen
is lehetséges: pl. fürdés, fogmosás. A tippelés után meg-
nézzük, hogy a felsoroltak közül szerepel-e valamelyik a
felkínált válaszlehetõségek között. Igen, a fürdés, tehát
a megoldás a „fürdés”. Ha ez így nem megy, akkor sor-
ban elolvassuk a válaszlehetõségeket, és kiválasztjuk
azt, amelyik ugyanolyan viszonyban van a második
fogalompár megadott tagjával (kézmosás), mint ami-
lyen viszonyban az elsõ fogalompár tagjai (látás és hal-
lás) vannak (azonos halmaz tagjai). Ugyanoda jutunk:
a megoldás a „fürdés”, mert a kézmosás és a fürdés is
tisztálkodási tevékenység. Ezután végignézzük, hogy
miért nem jó a többi válaszlehetõség. A „tisztálkodás”
azért nem lehet, mert a kézmosás egy tisztálkodási tevé-
kenység (ez halmazba tartozási viszony). Az „érzékelés”
azért nem lehet, mert ez nem a kézmosással kapcsolatos
fogalom, hanem a látással és a hallással (elsõ fogalom-
pár), azok magasabb rendû fogalma. Az „egészség” a
kézmosás, illetve a többi tisztálkodási, egészség-
megõrzési tevékenység következménye (ok-okozati
összefüggés van közöttük).

Érdemes megemlíteni, hogy a területspecifikus szó-
analógia-feladatok többféle tanulási célt, didaktikai fel-
adatot szolgálhatnak a tanórán. Az óra elején alkalmaz-
va alkalmasak az elõzõleg megtanult tananyag átismétlé-
sére, rendszerezésére. Használhatók a tanulók érdeklõ-
désének felkeltésére, motiválásra, az új anyag bevezeté-
sére, az új ismereteknek a már megtanult ismeretekhez
való kapcsolására. Segíthetik az új fogalmak megértését,
a fogalmak tartalmi és terjedelmi jegyeinek elsajátítását,
a fogalmak közötti összefüggések felismerését, az össze-
függéstípusok tudatosulását. Egy-egy órarészlet (logikai
egység) összefoglalására (részösszefoglalásra), az addig
átvett tananyag megértésének ellenõrzésére is jól hasz-
nálhatók, de az óra végi összefoglalásokat is változato-
sabbá tehetik. Alkalmasak a témakör végén is áttekintõ,
rendszerezõ ismétlésre. Célszerû minél többféle cél el-
érésére használni a feladatokat.

A feladatok a frontális munkán kívül csoport-, pá-
ros vagy egyéni munkában is megoldhatók, és bármi-
lyen módszerrel (pl. játék, megbeszélés, projektmun-
ka) kombinálhatók. Célszerû váltogatni a munkafor-
mákat és a módszereket, már csak a változatosság
miatt is.
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Összegzés
A gyerekek már a korai években mutatják az analógiával gondolko-

dás képességét. A kulcskihívás a nevelõk számára a megfelelõ segítség
(támogatás) nyújtása az analógiás gondolkodási folyamat struktúrájá-
nak fejlesztéséhez. A tanulók ösztönzése analóg példák összehasonlí-
tására egy hatékony stratégia az analógiás gondolkodás és a transzfer
támogatására, de az összehasonlítási folyamat eredményesebbé tehetõ
a fent említett stratégiák által.

Tény, hogy az analógiás gondolkodás neurális struktúrái már 6 éves
korban rendelkezésre állnak, ha nem korábban, de ki kell hangsúlyoz-
ni, hogy lényeges, hogy rendszeresen biztosítsuk a gyerekek számára az
analógiák használatának irányított gyakorlását, ami támogatja egy ki-
finomult gondolkodási rendszer kifejlõdését, és elõsegíti a fogalmak
mély megértését a tudományok széles tartományán keresztül.

A bemutatott konkrét fejlesztõ feladatok a felhasználási javaslat
alapján kipróbálhatók, de a megadott magyar nyelvû irodalmakban
(Korom és mtsai., 2012; Korom és Nagy L.-né, 2016; Nagy L.-né,
2006, 2013; Nagy L.-né és mtsai., 2015) még számos ötlet, feladat ta-
lálható az analógiás gondolkodás fejlesztéséhez és egyéb gondolkodá-
si készségek fejlesztéséhez is. 

A kutatást a Magyar Tudományos Akadémia Tantárgy-pedagógiai
Kutatási Programja támogatta.
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Bevezetés
Az Európai Unió 2010-ben már „digitális paradigma-

váltást” hirdetett, amely a társadalom minden alrend-
szerét érinti, és különösen fontos szerepet tölt be az okta-
tási közegben, hiszen a munkaerõpiaci igényekre való
felkészítés és az új alapkészségek, kompetenciák fejlesz-
tése iránti elvárás a formális tanulási környezet szintjén
fokozottan megjelenik. A nemzetközi trendek is azt mu-
tatják, hogy az IKT-mûveltség, az angol nyelv, az
interkulturális kommunikáció ma belépési küszöböt je-
lentenek a munkaerõpiacra (Radó, 2017. 81. o.).

E felismerés hatására az utóbbi évtizedben számos el-
várás fogalmazódott meg a jövõ munkavállalóival szem-
ben, az elvárt kompetenciák és a jövõ tanulási környeze-
te kapcsán, és több olyan modell látott napvilágot (pl.:
P21; LEAP21; ISTE 2014; World Economic Forum 2015,
DigCOMP 2.1 2017), amelyek az új alapkészségek, elvárt
kompetenciák rendszerét vázolta fel. Ezek célja közös: az
eredményes tanuláshoz és a munkavállaláshoz nélkülöz-
hetetlen készségek jellemzése a digitális technológiák vi-
lágában és egy új szemléletû, az információs társadalmak
iskolájának koncepcionális megalapozása.

Az általános referenciakeretek mellett számos kutatás
(pl. DigComp 2.1; Mozilla Web Literacy 2.0; Digitális Ál-
lampolgárság Kompetenciamodell; U-Teacher) kereté-
ben készültek olyan mérési-értékelési, fejlesztési szten-
derdek, indikátorrendszerek és mérõeszközök, amelyek
elsõsorban az oktatási közeg humántõkéjének felkészült-
ségét mérte olyan tekintetben, hogy az egyének (a tanu-
lók és a tanárok) milyen digitális kompetenciatérképpel
rendelkeznek. Ezen modellekben kiemelt szerepet kap-
nak az új évezred tanulóinak (NML – New Millenium
Learners) igényei, amely a személyre szabható technoló-
giai alapú, élményekre építõ, innovatív elektronikus ta-
nulási környezetben érhetõ tetten. (Langridge, 2003, idé-
zi Groff, 2013.) Ennek ellenére a digitális forradalom az
oktatást eddig nem hatotta át teljes mértékben és rend-
szerszinten, aminek az okát abban látjuk, hogy a digitális
átállásra sok esetben egyszeri beavatkozásként tekinte-
nek az oktatáspolitika szereplõi a folyamatelvû megvaló-
sítás helyett, valamint e változásnak csak egy-egy indiká-
tora került a fejlesztés fókuszába, amely szigetszerû és
egyenetlen kivitelezést eredményezett (pl. felszereltség-
ben, pedagógusok felkészültségében) e területen.

Ezen jelenségekkel összhangban tehát digitális kom-
petenciák fejlesztése az EU 2020 stratégia egyik kulcspri-

oritása, amelynek megléte az életben való sikeres érvé-
nyesülés egyik alapfeltétele. A köznevelés napjaink digi-
tális átalakulásában jelentõs figyelmet kap, és stratégiai
szinten a fejlesztések középpontjában áll, hiszen az okta-
tás jövõre irányuló volta miatt fokozott elvárások ke-
reszttüzében áll, másrészt általános, mindenki számára
kötelezõ jellege miatt nagy szerepe van a társadalom
hosszú távú boldogulásának alakulásában.

Az iskola pozíciója az újabb kultúraváltás hatására át-
alakult, a jelenlegi rendszer átmenetet képez ugyanis az
ipari társadalmak és az információs társadalmak oktatási
rendszerének felfogása között. Ehhez kapcsolódik továb-
bá, hogy a mai tanulók már úgy kerülnek be e rendszer-
be, hogy az információs és kommunikációs technológia
(továbbiakban IKT) eszközeinek használata a minden-
napos tevékenységeik közé tartozik, azonban az így ki-
alakult rutinok elsõsorban az eszközök és bizonyos alkal-
mazások használatára korlátozódnak. A digitális kultú-
rába való bekapcsolódásuk és az ehhez szükséges tudás
megszerzésének forrása elsõsorban a kortársaktól való ta-
nulás, valamint az interneten elérhetõ virtuális források,
tehát a tanári szerepkör is jelentõs változáson esik át.

Az alprogram filozófiája és céljai
Alprogramunkban e tendenciákat figyelembe véve

arra fókuszálunk, hogy a pedagógusok az alprogram se-
gítségével olyan referenciaszemélyekké váljanak a tanu-
lók számára, akik az IKT eredményes osztálytermi hasz-
nálata révén segítik õket a digitális állampolgárként való
viselkedésben és produktív munkában.

A fejlesztés fókuszában álló digitális kompetencia alatt
azonban nem elsõsorban az eszközhasználatot és az in-
formatika tantárgy keretében elsajátítandó szoftverhasz-
nálatot jelenti. Egy olyan struktúrában gondolkodunk,
amely az IKT-mûveltség fejlesztését helyezi a középpont-
ba, és azt kereszttantervi, transzverzális elemként alkal-
mazza, és a tanulástámogatást, valamint a személyes ta-
nulási környezet fejlesztését célozza meg.

Az IKT-mûveltség tekintetében a technológiai, a kog-
nitív és a szociális aspektust tekintjük irányadónak, me-
lyek alatt az alábbiakat értjük: 

1. a technológiai mûveltséget, tehát az eszközök hasz-
nálatának módozatait; 

2. a kognitív aspektust, a tartalmak rendszerezésének
és integrálásának módjait; 

3. a szociális aspektust, vagyis az együttmûködési és
kommunikációs készséget; illetve 

Racsko Réka A Digitális alapú alprogram
módszertana, innovációja
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4. az információ felelõsségteljes használatát, vagyis a
jogi-etikai és személyes biztonságra vonatkozó felhasz-
nálási módjait. (Tongori, 2012. 43. o.)

Az IKT-mûveltséghez kapcsolódó tudáselemek ma-
gas szintû elsajátítása és folyamatos fejlesztése elenged-
hetetlen a 21. században tanuló gyermekek számára. Ez-
zel összhangban áll, hogy az IKT-eszközök iskolai alkal-
mazása segíthet a végzettség nélküli iskolaelhagyás és is-
kolai lemorzsolódás csökkentésében, mind a tanulásmo-
tiváció megteremtése és fenntartása, mind az élethosszig
tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák kialakítása,
mind a tanulást támogató digitális környezet megismeré-
se és alkalmazása terén, a digitális esélyegyenlõség foko-
zása és a digitális kirekesztõdés csökkentése révén. 

Koncepciónkban ezért kiemelt szerepet kap mind a
pedagógusok, mind a tanulók digitális területen történõ
fejlesztése, figyelembe véve az IKT-mûveltség szintjét, az
intézményi eszközellátottsági profilokat, valamint a ta-
nulás-tanítás célját. E tevékenységben kiemelt szerepe
van a digitális környezetben történõ önszabályozó tanu-
lás támogatásának, a személyes tanulási környezet meg-
teremtésének és a digitális esélyegyenlõség megteremté-
sének. Képzésünk hosszú távú célja, hogy a pedagógusok
IKT-használati szokásai és tudása szervesen épüljenek
be az oktatás módszertani kultúrájába is.

A digitális alapú alprogramban úgy tekintünk a gyer-
mekre, mint az információs és kommunikációs techno-
lógiát tudatosan és kritikusan, adott probléma megoldá-
sára használni képes, leendõ digitális állampolgárra, aki-
nek az ehhez szükséges készségek, kompetenciák fejlesz-
tését a köznevelés formális oktatási rendszere támogatja. 

Az információs társadalom iskolájának megvalósulásá-
hoz tehát illeszkedik a Komplex Alapprogramon belül a
„Digitális Alapú Alprogramja” (a továbbiakban DA),
amelynek feladata egy olyan komplex módszertani reperto-
ár kidolgozása, amely az IKT-mûveltség fejlesztését a transz-
verzáliskompetencia-felfogásban valósítja meg, olyan pe-
dagógiai módszertani kultúra meghonosításával, amely az
elektronikus tanulási környezet alapelveit alkalmazza.

Az alprogram felépítése
és a pedagógus-
továbbképzés elemei

A Digitális Alapú Alprogram szorosan kapcsolódik a
Komplex Alapprogram és a Differenciált Fejlesztés He-
terogén Tanulócsoport elveihez, valamint összhangban
áll a többi alprogrammal.

A megvalósuló mentorált innováció során az alpro-
gram szerves részeként egy 30 órás pedagógus-tovább-
képzést valósítunk meg kevert (blended) módszerrel,
amely során a 20 óra jelenléti képzés mellé 10 óra online
felkészülést biztosítunk egy távoktatási keretrendszer-
ben, medializált elektronikus tananyag segítségével.
Ezen túlmenõen egy módszertani eszköztár fejlesztésével
segítjük az alprogram sikeres megvalósítását, amelyben
egy online, zárt repozitóriumban (Tudástár1) a délutáni

foglalkozásokhoz készített tervezetekkel, délelõtti
komplex órákhoz fejlesztett feladatokkal, Tankockákkal
és egy folyamatosan bõvülõ linkgyûjteménnyel2 segítjük
a pedagógusok munkáját. 

A fejlesztés során figyelembe vesszük a hazai közneve-
lési rendszer digitális területen jelentkezõ sajátosságait,
amely az eszközellátottsági profilok különbözõségében,
valamint a pedagógusok eltérõ IKT-mûveltségi szintjé-
ben jelenik meg. 

A képzés esetében ezt úgy valósítjuk meg, hogy az
online tananyagban a technológiai jellegû, eszközhasz-
nálattal kapcsolatos ismeretek elmélyítésére helyezzük a
hangsúlyt, amelyben a különbözõ típusú és operációs
rendszerrel rendelkezõ táblagépek sajátosságait mutat-
juk be, valamint a felhõtechnológia, a kreatív médiaal-
kotás és a tanulást-tanítást támogató digitális taneszkö-
zök témákat érintjük. Úgy gondoljuk ugyanis, hogy ezen
területek ismerete nagyban függnek az elõbb bemutatott
két tényezõtõl. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy e
tananyagtartalmak elsajátítását mindenki egyéni igé-
nyei, tudása és a rendelkezésre álló eszközök függvényé-
ben sajátítsa el.

A kontakt képzések tartalmában az IKT-mûveltség
elemeit feleltettük meg a pedagógiai tevekénységeknek
és e vezérfonal mentén mutatjuk be a virtuális környezet
adta lehetõségeket. Ennek megfelelõen az alábbi terüle-
tekre helyeztük a hangsúlyt:

• A felhõtechnológia kollaborációs lehetõségei 
• A tanulást-tanítást segítõ digitális taneszközök

– Óraszervezést segítõ alkalmazások
– Tanulást segítõ alkalmazások
– Tankocka, Okosdoboz
– Összefoglalást, megértést támogató vizuális meg-

oldások: szófelhõkészítés, fogalomtérkép-készí-
tõk, interaktív faliújság

– Tudásellenõrzés és értékelés online módszerekkel 
– Prezentációkészítés a felhõben

• A pedagógusok önfejlesztését támogató digitális le-
hetõségek

Az eltérõ eszközellátottságot a pedagógusok módszer-
tani kultúrájának széles körû fejlesztésével kívánjuk
kompenzálni, mivel a rendelkezésre álló infrastruktúrá-
hoz igazodva segítünk olyan megoldások keresésében és
kidolgozásában, amellyel áthidalhatják a nehézségeket,
amelyhez stabil felhasználói ismeretekre és módszertani
tudásra van szükség.

Az alprogram megjelenése 
az iskolai környezetben

A Digitális Alapú Alprogram elemei a Komplex Alap-
program alapján mûködõ iskolában makro- és mikrosz-
inten is megjelennek mind a tanulók, mind a pedagógu-
sok mindennapi munkájában. 

A tanórákon megjelenõ digitális technológia eszközei
és annak virtuális dimenziója beépülnek a kötelezõ tan-
tárgyi órákba, mint „komplex tanórák”, amelyek során a

1 Komplex Alapprogram Tudástár: http://komplexalapprogram.hu/ 
2 Komplex Alapprogram Digitális alprogram Linkgyûjtemény:

https://www.diigo.com/user/kapdigialprogram
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digitális terület transzverzális, kereszttantervi elemként
épül be a többi tantárgyba. Ezen a szinten az alprogram
ajánlásai beépülnek a tananyagtartalmak közé, valamint
a tanórákon megjelennek az alprogramok közötti kap-
csolatok (például szófelhõkészítés történelemórán; foga-
lomtérkép készítése biológiaórán). 

Az iskolai alkalmazás során a digitális pedagógiai mód-
szerek és az IKT-mûveltség fejlesztése minden tantárgy-
ban megjelenik egy-egy konkrét helyzet, jelenség kap-
csán, amelynek megoldásához a digitális technológia esz-
közeit alkalmazzuk úgy, hogy a tanulók számára e tudás-
elsajátítás élményszerû legyen. A módszereknél kiemelt
szerepet szánunk a felfedezéses és más tevékenységekbe
ágyazott tanulásnak, amelyben a tanulók másokkal
együttmûködve vesznek részt. Ennek során megtapasz-
talják, hogy a mobileszközök és a virtuális világ milyen le-
hetõségeket nyújtanak a tanulás és az önfejlesztés terén. 

Hiszünk abban, hogy e szemlélet hozzásegíti a tanuló-
kat a komplex problémamegoldás szemléletének elsajá-
tításához, valamint hosszú távon a digitális technológia
segítségével az élethosszig és az élet minden területén
megvalósuló sikeres tanuláshoz.

Nagyon lényegesnek tartjuk, hogy célunk nem a tan-
órák digitalizálása, azaz nem a teljes tanítási óra minden
tevékenységének IKT-eszközökkel való lefedése, hanem
olyan módszertani megoldások tanórai alkalmazása,
amely az adott tanulási-tanítási célnak megfelelõ, és hoz-
záadott értéket ad a tudásátadás, és -elsajátítás folyama-
tában a digitális átállás filozófiája alapján. Ehhez szüksé-
ges a pedagógusok módszertani eszköztárának fejlesztése
és folyamatos támogatása.

A készülõ segédanyagok során figyelembe vesszük az
intézményekre jellemzõ heterogén eszközellátottsági
profilokat, és ennek megfelelõen differenciált megoldá-
sokat kínálunk mind az eszközök, mind az alkalmazások,
mind a pedagógusok IKT-mûveltsége, mind a tanulók
életkori sajátosságainak figyelembevételével. A külön-
bözõ infrastrukturális profilok ugyanis eltérõ lehetõsége-
ket biztosítanak, ezért fontos, hogy a tanárok a megfele-
lõ módszertani eszköztár birtokában legyenek és alkal-
mazzák a Bring Your Own Device (BYOD), illetve az 1:1
modell gyakorlatban történõ megvalósítását. 

A tanórai kereteken túlmutatva, a délutáni digitális
foglalkozásokon egy-egy aktuális témakör köré épülõ té-
mák digitális eszközökkel történõ élményszerû, gyakor-
lati példákon keresztüli feldolgozására kerül sor (pl.: ál-
hírek felismerése a közösségi médiában). Az élményala-
pú, kreatív médiahasználatot és a tudatos és kritikus mé-
diafogyasztást elõtérbe helyezõ foglalkozások során fon-
tos szerepet kap a tanulói autonómia, azaz önkéntesen
vehetnek rajta részt az érintettek. Ehhez a heti óraszá-
mot az iskola határozza meg, a Komplex Alapprogramot
bevezetõ iskolában minden évfolyamon legalább heti 1
foglalkozás ajánlott. A pedagógusok munkáját e terüle-
ten foglalkozásterveket tartalmazó módszertani eszköz-
tárral és feladatbankkal segítjük.

A délutáni foglalkozásokon az egyéni, személyes tanu-
lási igények, illetve a differenciált fejlesztés tárháza sok-
kal tágabb keretek között történik, és pedagógusok kre-
ativitása is jobban kiaknázásra kerülhet. 

Mind a délutáni foglalkozásokon, mind a pedagógus
digitális módszertani kultúraváltását elõsegítõ tovább-

képzésen és a készülõ segédanyagokban tûzzük ki célul a
Komplex Alapprogram és a Differenciált Fejlesztés He-
terogén Tanulócsoportban elveinek alkalmazását és a
digitális környezetbe történõ adaptálását.

Összegzés: Az alprogram újszerûsége
A Komplex Alapprogram Digitális Alapú

Alprogramja nagyban hozzájárul az oktatás digitális
transzformációjához, amely folyamat során „[…] az IKT-
mûveltség kiteljesedése valósul meg a humán teljesítménytá-
mogató technológia eszközrendszerének alkalmazásával, az
információs társadalom technológiáinak (IKT-eszközök) el-
terjesztése és integrálása révén. Ennek során kiemelt szerepet
kapnak az eszközök és azok virtuális környezetei (applikáci-
ók, internet), illetve azok a készségek és kompetenciák, ame-
lyek által ezek az elemek magabiztos, kritikus és probléma-
centrikus alkalmazása valósul meg a tanulás-tanítás céljá-
ból, a tartalomhoz való kötöttség nélkül, a megfelelõ oktatási
célokhoz kapcsolódó új tanulási környezetek kialakításával.”
(Racsko, 2017. 23.)

Összességében elmondhatjuk, hogy a Digitális Alapú
Alprogram a pedagógiai kultúra komplex, intézményi
szintû fejlesztését tekinti feladatának, amelyben a peda-
gógus és a tanuló szimbiózisban, egymást segítve valósít-
ja meg e célt, egy komplex, pedagógus-továbbképzésre és
a mentorált innováció elemeire épített rendszer által.
Ennek részei 1. az alprogramok eszköztárának alkalma-
zást segítõ tartalmi-módszertani elemek (pl.: alprogrami
kézikönyv és módszertani eszköztár és elektronikus
repozitórium); valamint 2. a bevezetést és megvalósítást
támogató szolgáltatások (pl. elektronikus és jelenléti
Szakmai Támogató Rendszer), valamint 3. a hosszú távú
fenntarthatóságot és tudásmegosztást szolgáló iskolahá-
lózat kialakítása. (Jobbágy és mtsai, 2019.)

Hiszünk abban, hogy e sokrétû támogatás hosszú tá-
von elõsegíti az iskolák szerepváltásának sikeres megva-
lósulását a módszertani kultúraváltás révén és hozzájárul
a pedagogikum digitális átállásához.

! ! !
A program keretében készült óravázlatok elérhetõk

honlapunk Olvasóink küldték gyûjteményébõl. (A szerk.)
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Bevezetés
A hazai gyakorlatban a ritmustanítás jellemzõen az

ének-zene órákon a Kodály által javasolt ritmusnevek-
kel, a hangszeres órákon pedig számolással vagy a kettõ
kombinációjával történik. A kodályi szótagok nagyon jól
alkalmazhatók kezdõ zenetanulók körében, a számolá-
sos módszerrel viszont komplex ritmusképletek, illetve
azok ütemen belüli kontextusának megértése válik
könnyebbé. Hazánkban a ritmustanulás már a kezdetek-
tõl együtt jár a kottaolvasás elsajátításával is, ami a szim-
bólumok és hangok egymásnak való megfeleltetését, egy
komplex szimbólumrendszer dekódolását jelenti. A
szimbólum és hang közé ékelõdik egy harmadik összete-
võ, a beszéd, amely segítségével a feldolgozási folyamat
minden irányban könnyebbé válhat.

Mi az oka a különbözõ módszerek alkalmazásának az
ének-zene és hangszeres órákon? Hogyan tanítható meg
egy ritmusképlet egy gyermeknek, aki még nem tud ol-
vasni? Milyen számolási módozatok léteznek, és melyi-
ket válasszuk? A cikk ilyen és hasonló kérdésekre kere-
si a választ, bízva abban, hogy egyúttal sikerül rámutat-
ni a ritmus és nyelv zenepedagógiai vetületû kapcsolatá-
ra is.

Mi a célja a ritmikai 
rendszereknek, 
szótagos számolásnak?

Közel kétszáz évig zenepedagógusok sora vallotta azt a
tanuláselméleti modellt, amely szerint a zenetanulást
elõször a hangok elsajátításával kell kezdeni, majd csak
ezután lehet a szimbólumokkal (kottaolvasás, -írás) foly-
tatni. A modell legismertebb képviselõi Johann Heinrich
Pestalozzi, James Mursell, Jerome Bruner, Robert Gagné
és Edwin E. Gordon. Ennek ellenére a kezdõk részére ké-
szített zenepedagógiai munkák nagy többsége a zenei
írás-olvasás tanításával indul, és csak nagyon kevés szak-

irodalom hangsúlyozza a kezdetekben kialakítandó
hangzásbeli eszköztár, egyfajta hangzás-szótár fejleszté-
sét (Ester, Scheib és Inks, 2006). A ritmikai, számolási
rendszerek erre a problematikára alapozva jöttek létre
úgy, hogy a ritmushallás és ritmusolvasás folyamatát ver-
bális eszközökkel segítik. A ritmusszótagok egyfajta meg-
erõsítõ funkciót töltenek be a zenei hallás és értelmezés
kognitív folyamatai között (Palkki, 2010). Ester (2010) a
ritmusszótagok mediátori szerepét hangsúlyozza a hang
és szimbólum között, mely feladatot a szótagok a verbális
asszociáció megismerõ funkció mûködésével érik el.

Gordon (1971, 73.o. idézi Grunow, 1991) részletezi a
ritmusszótagok fõbb tulajdonságait, szabályait is:

1. alapvetõen eltérõ szótag legyen a páros, a hármas
lüktetésû, valamint a szokatlan metrumokban,

2. alapvetõen eltérõ szótag legyen a lüktetés makro- és
mikroszintjeiben is,

3. alkalmas legyen minden szokványos és szokatlan
ritmusmotívumhoz,

4. könnyen kiejthetõ legyen,
5. a szótag ne kapcsolódjon kizárólag egyetlen ritmus-

értékhez,
6. ne keveredjen a tonális szótagok (szolmizációs, ábé-

cés nevek) ismeretével.

Hoffmann, Pelto és White (1996), a Takadimi szótag-
rendszer megalkotói szintén megfogalmazták a ritmikai
rendszerek, mint a hatékony ritmustanítás egyik eszkö-
zének alapelveit, jellemzõit:

1. Segítse elõ a pontos és muzikális elõadásmódot.
2. Segítse elõ a ritmikus struktúrák megértését, vala-

mint a lüktetés és a zenei súlypontok felismerését.
3. Meg kell könnyítenie a ritmusképletek (motívu-

mok) és metrikus felosztások hallás utáni felismerését.
4. Precíz és következetes nyelvezetet kell biztosítania

az idõbeli jelenségek leképezéséhez. 
5. Foglalkoznia kell olyan ritmikai problémákkal, mint

például az aszimmetrikus metrumok, metrum- és tempó-
modulációk, komplex szinkópálások, komplex triola cso-
portosítások, és mindazon ritmikai képletek, melyek a
fentiek kombinációit újszerûen alkalmazzák. 

Mucsi Gergõ Ritmikai rendszerek,
ritmusnevek 
– A ritmusszótagolás 
lehetõségei (1. rész)
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6. A hangmagasság-elnevezésekhez hasonlóan olyan
rendszernek kell lennie, amely könnyen, széleskörûen és
egy életen át alkalmazható.

A ritmikai rendszerek három csoportra oszthatók: 1. a
ritmusmotívumokat szavakkal megfeleltetõ, 2. számala-
pú és 3. eredeti szótagokat használó számolási módsze-
rekre (Palkki, 2010). E három csoport további két típus-
ra osztható. A lüktetésközpontú számolási metódusok a
metrikus hierarchia, azaz a ritmusértékek ütemen belül
elfoglalt helye alapján rendszerezik szótagjaikat. A szim-
bólumközpontú módszerek ezzel szemben az egyes ritmus-
értékeket nevezik meg különbözõ szótagokkal, függetle-
nül a metrumtól.

A fõbb ritmikai rendszerek
rövid fejlõdéstörténete

A következõkben a ritmusszámolás történetének fon-
tosabb állomásait, jelentõs személyiségeit, és módszereit
tekintjük át kronológiai sorrendben.1

Az 1800-as években Pierre Galin francia matemati-
kus és zenetanár dolgozta ki elsõk között a ritmusszámo-
lás rendszerét. Módszerét halála után kissé módosítva
tette közzé 1844-ben Aimé Paris és Émile Chevé, melyet
így a szakirodalom késõbb francia idõnevekként, vagy
Galin–Paris–Chevé-módszerként jegyez (Gordon, 2007).
A ritmikai rendszer francia szavakat használ a ritmusér-
tékek kimondásához, úgymint „noir” (negyed), „bla-
anch” (fél), „cro-che” (két nyolcad) vagy „dou-ble cro-
che” (tizenhatod).

A módszert késõbb többen is honosították hazájuk-
ban, habár már egyszerûsített, egyedi szótagok létrehozá-
sával. A Galin–Paris–Chevé-módszert Angliában John
Curwen, Amerikában Lowel Mason, valamint nem utol-
sósorban hazánkban Kodály Zoltán használta fel saját
rendszerének kialakításához. A sok módosítás és javítás
után a Galin–Paris–Chevé-módszer nevekkel történõ
számolási rendszere lényegesen leegyszerûsödött, és már
csak külön szótagok és ritmusértékek párosítását hasz-
nálta (1. kottapélda). Így ezt az újabb számolási rendszert
már egyszerûsített francia idõneveknek nevezzük.

1. kottapélda. a) Galin–Paris–Chevé 
b) Egyszerûsített francia rendszer

A híres svájci zenepedagógus, Émile Jaques-Dalcroze
nevelési rendszere, az „euritmia”, amely a zene és a ritmi-
kus mozgás összekapcsolásával a szabad önkifejezést
hangsúlyozta (Daragó 2012). A mozgás és a ritmus fon-
tossága Kodály zenepedagógiai koncepciójában is meg-
jelenik. Dalcroze a ritmusértékekhez szavakat társít,
amelyek elsõsorban emlékeztetõ szerepet töltenek be,
nincs standardizált ritmusrendszer (pl. slow a negyed,
run-ning a nyolcadpár).

Németországban Carl Orff az 1920-as években kidol-
gozott zenepedagógiai módszere szintén neveket hasz-
nál a különbözõ ritmuskombinációk megfeleltetésére.
A módszer a szavak, a beszéd természetes ritmusát hívja
segítségül az egyszerûbb ritmusképletek pontos énekel-
tetéséhez, de ritmuskotta olvasásához már ez a rendszer
nem megfelelõ. Orff metódusában szintén nincsenek
„egyezményes” ritmikus szavak, minden pedagógus
más-más szót használ a ritmusok kifejezésére (2. kotta-
példa).

2. kottapélda. Ritmikus beszédgyakorlat Orff:
Musik für Kinder c. munkájából (Orff és Keetman, 1950)

Az Egyesült Államok máig legnépszerûbb, legelterjed-
tebb ritmusrendszere a számokkal történõ számolás, me-
lyet – egyértelmû adatok híján – feltételezhetõen Haskell
W. Harr ütõhangszeres fejlesztett ki 1937-ben. A mód-
szer a lüktetés alapjául szolgáló ütemsúlyokon számokat,
a köztes ritmikai felosztásokra pedig egyéb szótagokat
használ (3. kottapélda).

3. kottapélda. A Harr-féle 1 e a számolás

Az 1940-es években Kodály Zoltán által kialakított
ritmusszámolási rendszert Magyarországon minden bi-
zonnyal nem lenne szükséges bemutatni, azonban egy-
két jellemzõt érdemes kiemelni, amivel a módszert job-
ban beilleszthetjük a többi ritmusrendszer közé. Kodály a
ritmusértékek megnevezésére szolgáló szótagokat az egy-
szerûsített francia ritmusnevekbõl származtatta. Az álta-
la használt szótagok az egyes ritmusértékekhez közvetle-
nül kapcsolódnak, tehát függetlenek az ütemen belül el-
foglalt helyüktõl, funkciójuktól.

1945-ben tette közzé az Egyesült Államokban McHose
és Tibbs saját módszerét, amely elkészítéséhez Herr szá-

2 Allen Irvine McHose és Ruth Northrup Tibbs az Eastman School
of Music tanáraiként 1945-ben adták közre a „Sight-Singing
Manual (Lapról éneklés kézikönyve) c. pedagógiai munkájukat. A
munkában található ritmusolvasási és ritmuséneklési módszer az-
óta Eastman-rendszerként vált híressé.

1 A cikk csak a Nyugati kultúrában elterjedt ritmusszámolási rendsz-
ereket vizsgálja. 
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molásának jellemzõit vették alapul. Az azóta Eastman-
rendszerként2 híressé vált ritmusszámolási módszer szin-
tén számokból és különbözõ szótagokból áll, de bizonyos
szótagok ismétlõdésével a súlytalan ritmusértékek he-
lyét is jelöli. Így ez a módszer már alkalmas a hangok üte-
men belül betöltött szerepérõl, illetve helyérõl is infor-
mációt nyújtani. Ezt a ritmusszámolási rendszert megal-
kotói fõként iskolájukban, illetve konzervatóriumi szin-
ten zenét tanulók részére fejlesztették ki.

Edwin Gordon McHose és Tibbs módszerére támasz-
kodva 1971-ben publikálta „The psychology of music
teaching” c. munkáját, amelyben részletezte új ritmus-
számolási modelljét, valamint számos meghatározó rit-
muselméleti fogalmat is definiált.

James Froseth és Albert Blaser hatására Gordon 1980-
ban megújította saját rendszerét, valamint megváltoz-
tatta a szótagokat is. A fõbb ütemsúlyokra mondott szá-
mokat szótagokká változtatta, valamint a szótagok kez-
dõ mássalhangzóját is lecserélte könnyebben kiejthetõ
és a késõbbi hangszeres játékot jobban segítõ hangokra.
A módosított számolási rendszert Gordon/Froseth-rend-
szerként tartjuk számon (4. kottapélda).

4. kottapélda. Gordon/Froseth-szótagok

A hazai ütõhangszeres oktatás két kiemelkedõ alakja
Zempléni László és a nemrégiben elhunyt Balázs Osz-
kár. Az 1982-ben kiadott „Ritmusgyakorlatok kezdõk-
nek” címû kottájuk nemcsak kiváló ritmusgyakorlato-
kat, etûdöket tartalmaz, hanem ritmusszámolási mód-
szertant is. A nyolcados és tizenhatodos számolás segít-
ségével könnyen meghatározható a hangok helye az üte-
men belül. A módszer fõként az ütõhangszeresek között
használatos, de adaptálása – bizonyos kritikai szemlélet
alkalmazása mellett – más hangszerekre is lehetséges.
(5. kottapélda). 

5. kottapélda. Nyolcados és tizenhatodos számolás
alkalmazása 4/4-ben

A legújabb és egyre inkább teret hódító módszer a
Takadimi, melyet Richard Hoffmann, William Pelto és
John White 1996-ban publikált elõször. A szerzõk a már
ismert ritmusszámolási rendszereket tanulmányozva arra
a felismerésre jutottak, hogy habár minden módszer meg-
felelõ a ritmusmotívumok elsajátítására, mégis mind a rit-
mustanulás folyamatának csak egy-egy aspektusát erõsí-
tik, míg a többi folyamatot nem segítik egyáltalán, vagy
akár gyengítik is. Ennek megoldására egy kutatási ered-
ményeken és jó gyakorlatokon alapuló komplex ritmus-
rendszer kidolgozásán fáradoztak. Módszerükben a ta-ka-
di-mi szótagokat használják fel úgy, hogy a szótagokat nem

konkrét ritmusértékekhez, hanem ritmikai egységekhez,
felosztási szintekhez társítják (6. kottapélda).

6. kottapélda. Takadimi szótagok

Befejezés
A ritmikai rendszerek áttekintése során látható, hogy

az egyes számolási metódusok közel azonos céllal, de
más-más szakmai háttérbõl táplálkozva jöttek létre. A
ritmusszótagolás, vagy számolás egy igen fontos területe
a zenetanulásnak, de ez a sokszínû, változatos terület
egyáltalán nem, vagy csak alig ismert hazánkban. A cikk
nem titkolt célja volt, hogy - a tantervnek megfelelõen -
kizárólag kodályi szótagokat használó, ének-zenét
tanító pedagógusok módszertani eszköztárának
bõvítéséhez járuljon hozzá.

A cikk elsõ részében a Nyugati kultúrában elterjedt
ritmikai rendszereket tekintettük át. A részletes bemu-
tatásra, és felhasználási lehetõségeik ismertetésére a
második részben kerül sor, melyben néhány ritmikai
rendszert mélyebben is megismerhetünk majd.
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Sok éven át tanítottam mint angoltanár kezdõket és ha-
ladókat, iskolában és iskolán kívül, de tíz év alattiakat
sosem, így nincs tapasztalatom alsó tagozatosokkal.
Módszertani tanácsokat nem tudok adni, csak nyelvész-
ként mondhatom el gondolataimat – nem is arról, hogy a
tanító mit tanítson, hanem inkább, hogy mit gondoljon.

Nyelv és helyesírás
Könnyû azt hinni, hogy a nyelv voltaképpen azonos az
írott formával, melyet a mindennapi érintkezésben jól-
rosszul kiejtünk. Tehát például hogy a folyó és tojó sza-
vakban a két magánhangzó között más mássalhangzó
van (a j és az ly), csak egyformán ejtjük õket. Ez tévedés:
ugyanarról a [j] hangról van szó, melyet hagyománytisz-
teletbõl néha ly-nal írunk. Azért olyan nehéz megtanul-
ni az ly-os szavakat, mert a nyelvérzékünk, a fülünk nem
ad megbízható eligazítást ez ügyben. 

Pár éve láttam, hogy valaki azzal torkolta le a levelezõ-
társát, aki árboc helyett ezt írta: árbóc, hogy „elõbb tanulj
meg magyarul, aztán kotyogj bele”. A sors fintora, hogy a
Magyar Tudományos Akadémia, aki a helyesírás szabá-
lyait gondozza és kiadja, nemrég egy tollvonással úgy
döntött, hogy a kérdéses szót ezentúl árbóc-nak illik írni
– most akkor hirtelen azok nem tudnak magyarul, akik
árboc-nak írják? Ez nyilván abszurd gondolkodásmód. A
helyesírást valóban lehet nem tudni, és ha sokat hibázik
valaki, az mûveletlenségre vall, de arra nem, hogy az ille-
tõ ne tudna magyarul. Gondoljunk bele, hány egészséges
felnõtt ember él a világban, aki nem tud írni-olvasni, de
egy (vagy akár több) nyelvet folyékonyan beszél. A ke-
reszténység felvétele elõtt a magyarok is analfabéták vol-
tak, mégis szépen örökítették tovább a finnugor nyelv-
kincset. Az írás: tananyag; a nyelv nem az. Az írás olyas-
mi, mint az öltözködés: társadalmilag szabályozott dolog,
van benne egy csomó önkényes, hagyományos, logikai-
lag nem indokolható elem. Például: miért veszünk feke-
te ruhát a gyászhoz, míg más kultúrákban éppen a fehér
a gyász színe? Nyilván egyikre sem mondhatjuk, hogy lo-
gikus vagy természetes vagy kézenfekvõ volna. 

Hasonló példák bõven adódnak a helyesírásban is,
amikor az egyik nyelvben szabályként elõírt dolog a má-
sik nyelvben éppen hibának számít. Hasonlítsuk össze
egybe-, különírási szempontból a magyar és a szlovák
nyelvet. Mindkettõben gyakori, hogy a tagadószót (ma-
gyar nem vagy ne, szlovák ne) valamilyen ige követi, ilyen-
kor mindkét nyelvben egyetlen szóként ejtjük a tagadó-

szó + ige kapcsolatot, mert az ige elveszti hangsúlyát. A
két nyelv tehát egyformán mondja az ilyen kapcsolato-
kat. Nem úgy a két nyelv helyesírási hagyománya, mely
pont ellenkezõleg alakult. A magyar helyesírásban ma
szigorú szabály, hogy a tagadó-tiltó nem/ne szótól külön
kell írni az igét (a csillag a helytelen alakot jelöli): ne sza-
ladj (*neszaladj), nem tudom kinyitni (*nemtudom kinyit-
ni). Ezzel szemben a szlovák helyesírás az ellenkezõjét ír-
ja elõ: nebe í ’ne szaladj’ (nem *ne be í), nemô em to otvorit
’nem tudom kinyitni’ (nem *ne mô em…). Most akkor
kinek van igaza? A magyar, vagy a szlovák tudományos
akadémiának? Olyan ez, mint a fehér vagy fekete gyász-
ruha: konvenció kérdése. Egyébként vegyük észre, hogy
a szlovák szabály jobban tükrözi a természetes beszédet,
hiszen a tagadószó + ige kapcsolatokat – a kiejtést tük-
rözve – egybeírják, míg a magyarban – a kiejtéssel szem-
be menve – külön. (A szlovák tanítónak ennyivel köny-
nyebb a dolga, nem kell javítgatnia a *neszaladj, *nemtu-
dom-féle írásmódot, amit a magyarok a nyelvérzékükre
támaszkodva gyakran produkálnak.)

A tanítónak tudnia kell, hogy a helyesírás: illemsza-
bály. Neki valóban dolga ezt az illemszabályt megtaníta-
ni, de éreznie – sõt érzékeltetnie – kell, hogy ha valaki ezt
nem tartja be, még ugyanolyan egészséges magyar nyelv-
használó, mint a többi. Kérem, ne lepõdjenek meg, ha
egy nagyon pórias biológiai párhuzamot hozok: ez pedig
a szellentés. Természetes, egészséges dolog? Igen. Lehet
bárhol, bármikor szellenteni? Orvosi értelemben igen,
társadalmi konvenció szerint viszont nem, mert ezt a
funkciónkat illemszabályok korlátozzák: mikor, hol, ki-
nek a jelenlétében stb. Tanítsuk a gyerekeket ezen illem-
szabályokra? Persze, de közben egy percig se szabad azt
sugallanunk, hogy maga a szellentés valami helytelen,
természetellenes, az egészséges szervezettõl idegen dolog
volna. Tanítsuk, hogy a *neszaladj, *nemtudom ellenke-
zik a helyesírás szabályaival? Persze, de mutassunk rá,
hogy a magyar beszédben ezeket tényleg egy szónak
mondjuk, így szép és helyes.

Nyelvváltozatok
Hasonló illemszabály-nyaláb szabályozza a nyelvtani vál-
tozatok használatát is: melyik az „illedelmes” vagy „jólfé-
sült”, melyik nem az. Magyarul, van-e vajon ez a mon-
dat: Maga aztat nem tudhassa, hogy én mire volnák képes?
Igen, ez egy természetes, jól formált magyar mondat a
maga szabályai szerint, milliók beszélnek így. Lehet ezt

Nádasdy Ádám

A liliom szebb, mint a hagyma?

RÉZ EDÉNY (sic!) ÉS NYELVTAN
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bárhol, bármikor mondani vagy írni? Kommunikációs
értelemben igen, hiszen jelentése egyértelmû és világos.
Társadalmi konvenció szerint viszont nem, mert ha pél-
dául banktisztviselõnek jelentkezünk, akkor jobb, ha
nem így beszélünk, ott ugyanis a mûvelt normát várják el
tõlünk, aminek a fenti mondat nem felel meg. Ahol nem
a mûvelt normát várják el, például egy egyszerû család
otthonában, ahol mindenki így beszél, ott a fiú az apjá-
nak nyugodtan mondhatja (és mondja is). 

A tanítónak nem szabad azt közvetítenie, hogy a fenti
Maga aztat… mondat helytelen vagy pláne magyartalan
volna, mert ez nem igaz. Ez egy nyelvváltozat, amelynek
megvannak a maga pontos szabályai. A suksükölés és a
nákolás egy-egy jól leírt és a nyelvészek által számon tar-
tott szabály, csak éppen e szabályok mûködése más, mint
a mûvelt köznyelvben követett szabályoké, ahol ez a
mondat így hangzana: Maga azt nem tudhatja, hogy én mi-
re volnék képes, tehát suksükölés helyett „tjuktjükölés”,
nákolás helyett „nékelés”. Meg kell-e mondani a gyere-
keknek, hogy ez utóbbi mondat a mûvelten hangzó, míg
az elõbbi a házias, bizalmas, népies? Igen, de azt nem sza-
bad mondani, hogy a tudhatja meg a volnék „szebb”, mint
a tudhassa meg a volnák, mert ez egyrészt nem igaz (a lili-
om szebb, mint a hagyma?), másrészt ugyanolyan peda-
gógiai hiba, mint amikor régebben a balkezeseket arra kí-
vánták rászorítani, hogy „a szép kezükkel” csináljanak
mindent, azt sugallva, hogy a jobb kezünk szebb, mint a
bal kezünk. (Ami nem csak hogy alaptalan, de – mint ma
már tudjuk – sokféle pszichológiai zavarhoz vezetett, saj-
nos teljesen fölöslegesen.)

Ajánlom, hogy a gyerekekkel szedjük össze az általuk
hallott nyelvváltozatokat, ugyanúgy, ahogy a természetbe
kivisszük õket és mindenféle növényt – virágot, gyomot,
zöldséget – összegyûjtünk és megfigyelünk. Tárjuk eléjük
a fenti Maga aztat… mondatot és kérdezzük meg, kinek a
szájából, hol hallható? Tudnak a gyerekek még hasonló
különbséget? Ki melyiket mondja, milyen foglalkozáshoz
vagy szituációhoz társítjuk egyiket és másikat. Hasonló
példák bõven vannak a nyelvhasználat kettõsségére, lásd:
ehhez – ehhöz; sokat eszem – sokat eszek; jön Sanyi bácsi – jön
a Sanyi bácsi; kórházban van – kórházba van stb. Hasonló-
képp a kiejtési változatokat is, bár azokat itt csak szögletes
zárójelben tudom érzékeltetni, például hûtõ – [hüttõ]; állat
– [álat]; miért nincs – [mé nincs]; vízért megyek – [vízé me-
gyek] stb. Az iménti felsorolásban a másodikként adott
változatokat a nyelvészet vulgarizmusnak, azaz köznépi
vagy közönséges változatnak nevezi. Szokták „pongyola-
ságnak” is nevezni, de ez félrevezetõ, mert a vulgáris beszé-
lõ egyáltalán nem biztos, hogy pongyola, hiszen lehet, hogy
neki csak ez az egy „nyelvi ruhája” van. Pongyolaságról ta-
lán akkor lehet beszélni, ha valaki választja az adott szitu-
ációban a pongyola alakot. A vulgáris beszélõ lehet össze-
szedett, fegyelmezett és megfontolt, csak neki éppen ilyen
a nyelvváltozata. Hiszen a fiú lelkiállapota, aki az apja sze-
mébe vágja, hogy Maga aztat… (lásd fent), egyáltalán nem
nevezhetõ pongyolának.

A világ osztályozása
A nyelvek osztályozzák a világ dolgait, mintegy „katalo-
gizálják” a tárgyakat, színeket, érzéseket, cselekvéseket

stb. (Minden nyelv másképp, de most csak a magyarról
beszélek – bár a határon túl, kisebbségi területeken nyil-
ván érdemes a többségi nyelvvel párhuzamba állítani
ezeket.) Ezt fontos tanítani, hasznos együtt kitalálni, mi
a különbség a megbánt – megsért – megharagít szavak ér-
telme között, vagy a dolgozik – dolgozhat – dolgozhatna
nyelvtani alakok értelme, használata között. (A nyelvta-
ni terminológiát javaslom a minimumra korlátozni vagy
elhallgatni a gyerekek elõl.) Nyilvánvaló, hogy e nyelvi
finomságok, különbségtételek feltárása segíti, cizellálja a
gondolkodást.

Fordítva azonban nem így van. Könnyû beleesni abba
a tévedésbe, hogy ha valaki olyan nyelvi alakot használ,
amely elmos vagy felszámol valamely különbségtételt, az
„szegényíti a nyelvet” és – még nagyobb tévedés – „szegé-
nyíti a gondolkodást”. A nyelvészet nem tud „szegény”
és „gazdag” nyelvekrõl, nem tudja értelmezni a „szegé-
nyedés/gazdagodás” fogalompárt. A nyelv és a gondol-
kodás kapcsolata korántsem ilyen egyszerû. A románban
például van hím- és nõnem, a magyarban nincsen. Ugye
nem gondoljuk komolyan, hogy a magyar gyerekeknek
nehezebb megérteni, hogy vannak fiúk és lányok, nénik
és bácsik, hogy az õ gondolkodásukban e különbségtétel
kevésbé éles? 

Nézzünk egy reálisabb példát. A magyar közbeszéd-
ben a -ban/-ben rag végérõl már jó két-háromszáz éve el-
hagyható az -n hang, tehát Sopronba vagyok és nem Sop-
ronban vagyok. A helyesírás errõl nem vesz tudomást, te-
hát meg kell tanítani az -n betû kitételét a megfelelõ ese-
tekben. Ám sokan úgy vélik: ez nemcsak helyesírási kér-
dés, hanem szegényíti a gondolkodást, hiszen így elmosó-
dik a különbség Sopronba (megyek) és Sopronba (vagyok)
között, azaz a gyerek gondolkodása csorbul, összekeveri
a hová? és a hol? fogalmát, ami – e téves nézet szerint –
olyan szegényedés, mint ha mondjuk a cseresznyét és a
meggyet nem tudnák többé megkülönböztetni. Csak-
hogy ez nem így van, mert ugyanaz a gyerek hibátlanul
meg tudja különböztetni a Szolnokra (megyek) és Szolno-
kon (vagyok) alakokat, ezeket nem keveri senki, vagyis a
beszélõk fejében igenis elkülönül a két kategória, a hová?
és a hol? A -ban/-ben > -ba/-be változásnál tehát csak az
-n hang esik le, nem a két kategória mosódik egybe.

Az ellenkezõjére is van példa, amikor a kevésbé mû-
velt beszélõ (szakszóval „szubsztandard” nyelvhasználó)
vezet be olyan különbségtételt, amit a mûvelt köznyelv
nem használ. Ezeket a fentiek szerint üdvözölni kellene,
csakhogy itt meg a konzervativizmus állja útját a dicsé-
retnek. Ha azt mondja a gyerek: Láttuk, hogy egy kisbusz
fel van borulva, nehéz szívvel javítanám ki arra, hogy Lát-
tuk, hogy egy kisbusz felborult, ugyanis a kettõ mást jelent
– és mi ugyebár azon igyekszünk, hogy finom nyelvi esz-
közökkel a világ finom különbségeit megragadjuk? Az el-
sõ leír egy állapotot, a második egy történést, amelynek
tanúi vagyunk. Lássuk be, a fel van borulva alak gazdagít-
ja a nyelvet – persze valamikor meg kell mondani, hogy
nem igazán elegáns, de mi a fontosabb: az elegancia, vagy
a gondolati finomság? Még egy szép példát hallottam
nemrég: Amikor megkaptuk az értesítést, apukám el volt
utazva. – Ezt nem lehet arra kijavítani, hogy … apukám
elutazott, hiszen az azt jelentené, hogy az értesítés meg-
jöttekor fogta magát és elutazott. Javaslom, hogy ilyen
különbségeket együtt fedezzünk föl a gyerekekkel.
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A legvisszásabb az ikes igék esete. Ugyebár a magyar
nyelv egyik egyedi vonása, mely sok más nyelvtõl meg-
különbözteti, az általános/határozott (= alanyi/tárgyas)
igeragozás megléte. A hallok valamit – hallom azt, keverek
valamit – keverem azt különbségtétel alapvetõ a magyar-
ban, mindenki használja, nincs is ezzel gond. Ám az ikes
igék egy csoportja a mûvelt használatban összemossa ezt
a különbségtételt az E/1-ben, és mindkét ragozásban -m
ragot használ: eszem valamit – eszem azt, alszom egy jót –
átalszom a reggelt. A kevésbé mûvelt beszélõ és gyakran
a gyermek ezt inkább így mondja: eszek valamit, alszok
egy jót – azaz kiterjeszti ezen igékre is a nyelv általános
szabályát, hogy más legyen az alanyi és más a tárgyas ra-
gozású alak. Figyelem: azt nem mondja senki, hogy
*eszek azt vagy *átalszok a reggelt (ilyet csak külföldi
mond), a beszélõk tehát fenntartják a különbségtételt:
az elõbb kifejtettük, hogy sokak szerint az ilyesmi üdvös,
mert a gondolkodást finomítja; aki tehát azt mondja:
eszek valamit, alszok egy jót, annak – ha e nézetet komo-
lyan vesszük – a fejében tisztábban van meg a kétféle ra-
gozás ideája. Meg kell mondani elõbb-utóbb a gyerekek-
nek, hogy ezen igék esetében éppen a szabálytalanság a

mûvelt, konzervatív használat (tehát E/1 alanyi rago-
zásban a -k helyett a tárgyas -m), de hogy mennyire kell
ezt tõlük aktívan megkívánni, az nyilván helytõl, társa-
dalmi háttértõl, országhatártól függ. Ez már módszerta-
ni, didaktikai kérdés is, amit rá kell hogy bízzak a tisztelt
tanítókra.

Az iskolai anyanyelvi nevelésnek van bizonyos stan-
dardizáló funkciója – ahogy általában is közvetítünk il-
lemszabályokat, viselkedési normákat. De a lényege ne
ez legyen, hanem a nyelv titkainak kifürkészése (mint az
erdõ titkainak az erdei séta alkalmával). A nyaralásban
egy esõs napon 8-9 éves rokonaimmal a -gat/-get toldalé-
kot „fedeztük föl”, észrevettük, hogy mi az alapjelentése
(ismételten vagy felületesen vagy komolytalanul csinál:
ütöget, sétálgat, próbálgat, internetezget), de bizonyos ese-
tekben már nagyon mást jelent (mosogat, látogat), és fél
órát eltöltöttünk a példák keresésével, és rácsodálkoz-
tunk a simítgat és simogat, borítgat és borogat kettõsségére.
Talán érdemes az órán is néha ilyen rácsodálkozós „sétá-
kat” tenni a nyelv sûrûjébe. És ne feledjük: minden nö-
vény szép, ha természetesen, a maga módján nõtt, csak
legföljebb nem való mindenhova.

Berg Judit Nyelvtantanítás
az általános iskolában

Fotó: Kenéz Kíra

Én azok közé a furcsa, kicsit más világban élõ gyerekek
közé tartoztam, akik már általános iskolában is szerették
a nyelvtant. Na jó, nem a szabályok magolását, hanem a
feladatok többségét. Élveztem a megfelelõ ragok megta-
lálását, az éppen gyakorolt szavak mondatba foglalását,
még a mondatelemzést is, mert olyan volt, mint egy rejt-
vény. Utólag visszagondolva, szerettem játszani a sza-
vakkal, a nyelv adta lehetõségeimmel, és élveztem azt,
hogy rendet, rendszert teremtek abban a nagy kuszaság-
ban, amit az általam öntudatlanul elsajátított anyanyelv
gomolygása jelent a fejemben.

Aztán végigkísértem mind a négy gyerekem szenvedé-
sét, nyûglõdését, vonakodását és hõbörgését az iskolai
nyelvtanleckék miatt. Utálták a szabályokat, az elvont
kategóriák magolását, a látszólag semmire (csak gyerek-
kínzásra) alkalmas unalmas feladatok megoldását, a he-
lyesírási szabályok és kivételek tanulását. Ám amikor le-
ültem melléjük, és két perc alatt játékká alakítottuk a
kötelezõ feladatot, mind a négyen megszelídültek, és
idõnként még hangos kacagást is sikerült produkálniuk

nyelvtanleckeírás közben. Pedig nem történt más, mint
hogy kicsit más kontextusba kerültek a feladatok, és ki-
hívást, felfedezni való érdekességet vagy éppen poénfor-
rást találtunk ott, ahol addig csak szürkének tûnõ téglák
tornyosultak. 

Hiszen a nyelvvel igazán jókat lehet játszani! A han-
gok, szóösszetételek, igekötõk változása során módosuló
jelentésváltozás, az azonos alakú és többjelentésû szavak
titkai, a toldalékok variálása mind lehetõséget teremte-
nek a nyelvi játékokra. És persze van még ezer másik szó-
és nyelvi játék, hiszen szinte bármi játékká, felfedezéssé,
izgalmas kísérletté alakulhat.  

Íróként, édesanyaként és tanárként is úgy gondolom,
hogy a nyelvtan nagyon is fontos. Egész gondolkodásun-
kat a nyelv teszi lehetõvé, mûködésének, összefüggései-
nek, szabályainak ismerete segíti elvont gondolataink
formába öntését, véleményünk szabatos megfogalmazá-
sát; áttekinthetõbbé, kezelhetõvé teszi a helyesírás sza-
bályait, arról nem is beszélve, hogy egy nyelv mûködésé-
nek és struktúrájának ismerete felnõttként nagyban se-

! ! !
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gíti más nyelvek megértését és tanulását (amennyiben
nem anyanyelvi környezetben, ösztönösen tanuljuk). 

Hangsúlyoznám a szót: felnõttként. Vagy legalábbis
onnantól kezdve, hogy már kellõképpen kifejlõdött az
absztrakciós készségünk, fogalmi gondolkodásunk stb.,
tehát képesek vagyunk átlátni és megérteni a rendszer
mûködését, sõt, akár a benne rejlõ szépséget is meglát-
juk, felfedezzük különlegességeit, más szóval a vele való
foglalkozás érdekes kihívás, szórakozás, örömforrás. 

A gyerekek legtöbbször azért vannak elkeseredve
nyelvtantanulás közben, mert nem látják értelmét a szá-
mukra unalmas és érdektelen erõfeszítésnek. „Mi hasz-
nom lesz az életben abból, ha tudom, hogy ezt a megta-
nulandó hülyeséget beálló melléknévi igenévnek hív-
ják?” Tulajdonképpen jogos a kérdés. Nem mindegy,
hogy melyik életkorban mit tanítunk! A jelenlegi nyelv-
tantanítás nem veszi figyelembe a gyerekek életkori sajá-
tosságait, és bonyolult fogalmakat, elvont kategóriákat
akar megértetni és bemagoltatni, miközben a gyerekek
erre még nem érettek, és ezáltal a tanulandó anyagra
cseppet sem kíváncsiak. 

Úgy vélem, ahhoz, hogy a nyelvtantanulás ne szenve-
dés és kényszer legyen a gyerekek számára, néhány alap-
vetõ szempontra oda kell figyelnünk. Fontos, hogy az
anyanyelvvel való foglalkozás örömöt szerezzen. Ezt az
életkornak megfelelõ sok játékkal, érdekes feladatokkal,
rejtvényekkel, szórakoztató formába öntött gyakorlással
lehet elérni. Hatalmas feladat a helyes beszéd megtanu-
lása és a szókincs fejlesztése, kisebb korban valószínûleg
elég volna ezekre koncentrálni. Csak akkor kezdjük el az

absztrakt fogalmak bevezetését, amikor már valóban
megértik azokat, és az elvont gondolkodás nem jelent
komoly próbatételt számukra. 

Úgy vélem, a fentieken kívül nagyon fontos volna már
a kezdet kezdetén tudatosítani a gyerekekben, hogy mi a
célja a nyelvtantanulásnak. A helyes, választékos beszéd
és jó helyesírás alapvetõ igénnyé válhat számukra, ha er-
re kellõ hangsúlyt helyezünk, vagyis belátják, hogy a „jó
ügy” érdekében érdemes erõfeszítéseket tenniük. Az én
gyerekeim mindig megértették és elfogadták, amikor el-
magyaráztam nekik, miért kell megküzdeniük az adott
feladattípussal. „Ha meg tudod keresni a szótõt és felis-
mered a toldalékot, akkor nem gy-vel fogod írni például
azt, hogy mondjad, és általában sokkal jobb lesz a helyes-
írásod.” Tapasztalataim szerint a pontosan kitûzött cél
komoly motivációt jelenthet, és nagyban segíti a tanulást. 

Anyanyelvünk mûködése fontos és érdekes. Jó lenne,
ha ez nem poros, unalmas, elkeserítõ tananyag, hanem
egy izgalmas játék lehetne a gyerekek számára, ahol szó-
rakoztató, humoros, elgondolkodtató feladatok révén, a
felfedezés örömével érhetnék el a saját maguk elé kitû-
zött célt: átlátni a nyelvünk struktúráját, megérteni és
elsajátítani a nyelv mûködését, ismerni és jól alkalmazni
szabályrendszerét, illetve megtanulni helyesen írni.

! ! !
Ön tudta? Honlapunkon gazdag nyelvi játékgyûjte-

mény található: Feladatbank " Játékgyûjtemény "
Nyelvi játékok (A szerk.)

Magyar Kinga–Petik Ágota–Ruzsa Ágnes Talált kincsek (6.)
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

Petik Ágota

Színek, hangok,
hangulatok

Az alábbiakban itt ismertetett foglalkozások egy konkrét
múzeumi élménybõl nõttek ki, ami felkeltette a gyerekek
és a tanítójuk érdeklõdését. A motiváció nyújtotta elõ-

nyöket kihasználva a kisiskolások szociális és érzelmi
kompetenciáinak fejlesztését segítõ feladatokat igyekez-
tem csokorba gyûjteni. Arra fókuszáltam, hogy a gyere-

! ! !
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kek alaposabban megismerkedjenek a korosztályuknak
megfelelõ érzelmekkel és azok árnyalataival. 

Tanítóként nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy az
érzelmek az iskolában is jelen vannak és minden pilla-
natban hatnak ránk. Egyebek mellett tanítványaink ér-
zelmi képességeinek tudatos fejlesztése is fontos felada-
tunk, hiszen ezek hatással vannak többek között a figyel-
mükre, a viselkedésükre, az egész tanulási folyamatra. A
gyermekek érzelmi képességei társas kapcsolataikat is
befolyásolják, például a kapcsolatok kialakításának vagy
az indulatok, a konfliktusok kezelésének képességén ke-
resztül. Tehát ha tanítványaink társas készségein szeret-
nénk javítani, a munkát az azokat felépítõ képességeknél
kell elkezdenünk.

1. Hangvadászok a képtárban
Ez volt az elnevezése annak a múzeumpedagógiai fog-

lalkozásnak, amin osztályommal részt vettem.
Már a program címe is felkeltette az érdeklõdésün-

ket. Milyen hangokra lehet vadászni a Magyar Nemze-
ti Galéria kiállítóterében? Lehet-e hangok, zajok és
hangszerek segítségével ismerkedni a képzõmûvészet-
tel? Hiszen a mûalkotásokat rendszerint a szemünk se-
gítségével ismerjük meg. Hogyan tesszük hallhatóvá a
látottakat? Egyáltalán, szabad-e zajt csapni, zenélni a
képtárban? 

Nem csalódtunk. Kedves és felkészült múzeumpeda-
gógusunk irányításával elõször a képeken ábrázolt han-
got adó tárgyakat, természeti jelenségeket fedeztük fel.
Megpróbáltuk magunkban felidézni a hangjukat, majd
testünkkel és különbözõ zajkeltésre alkalmas tárggyal
„meg is szólaltattuk” a mûalkotásokat. Megpróbáltuk
egy-egy kép hangulatát hangeffektekkel is visszaadni.

A rendhagyó tárlatvezetés témájához kapcsolódva ér-
demes saját zajkeltõ eszközöket, „hangszereket” készíte-
ni. Mi a múzeum alkotómûhelyében esõbotot gyártot-
tunk, szépen kidíszített, marék rizzsel megtöltött, majd
lezárt papírhengerekbõl. Az esõhang „elõvarázslásához”
az szükséges, hogy a henger belsejében lepergõ magok
útjába akadályok kerüljenek, amik lassítják a szemek le-
felé mozgását. Ennek érdekében kívülrõl szögeket ver-
tünk a hengerbe, mielõtt megtöltöttük volna. A botot
megdöntve a lepergõ magokkal különbözõ esõhangokat
imitálhattunk. Kellemes, megnyugtató elfoglaltság e fi-
nom hangok létrehozása, hallgatása.

A kreatív foglalkozás újabb ötletekre sarkallt, amiket
már az iskolában próbáltunk ki. Ízelítõül álljon itt né-
hány.

2. Nézzünk zajokat, 
ízeket, illatokat!

Ehhez a feladathoz rajzlapokra, festõeszközökre és né-
hány elõzõleg összeválogatott kellemes és zavaró hang-
hatásra lesz szükségünk. (Pl. esõcseppek kopogása, ten-
ger hullámzása, szélfúvás, varrógép zakatolása, csiszoló-
gép zaja, madárdal, kukorékolás, különbözõ állathang-
ok…) Többféle fejlesztõeszköz is kapható, ami a hallási
figyelmet fejleszti. Válogathatunk ezek közül is, de az

interneten is vadászhatunk zajokra, sokfélét találunk.
Használhatjuk az esõbotot, különbözõ hangszerek hang-
ját, de a saját környezetünkben is gyûjthetünk zajokat
(kavicsok zörgetése, összedörzsölése, ajtó nyikorgatása,
olló csattogtatása…)

Játsszunk le a gyerekeknek 5-6 hangeffektet, mind-
egyiket néhány percig. Miközben hallgatják, már festik is
a hangokat, azok erejét, ritmusát, lüktetését, hullámzá-
sát, selymességét, érdességét… Alkotás közben nem be-
szélgetünk egymással, csak a zajfestés után nézzük meg,
hasonlítjuk össze a munkákat. Érdekes a hasonlóságokat
és a különbségeket megfigyelni egymás alkotásaiban. Ki
milyen színekkel, vonalakkal jelenítette meg az egyes za-
jokat? Ki lehet-e találni a festménybõl, kellemesnek vagy
kellemetlennek ítélte-e meg az alkotó azokat? 

Elképzelhetjük és színekkel, vonalakkal, foltokkal
meg is jeleníthetjük a különbözõ illatokat, ízeket is. Sze-
rencsés, ha a gyerekek nem látják az illatozó dolgot, így a
színük, formájuk, textúrájuk nem befolyásolja a képi
megjelenítést. Pl. gézlappal letakart gyógyszeres fiolákba
rejthetünk jellegzetes illatú fûszereket, darált kávét, ned-
ves homokot… Behunyt szemmel égõ gyertya, füstölõk,
virágok, ételek illatát is szagolhatjuk. Arra figyeljünk,
hogy az orrunk belsejében található szaglóhám hamar ki-
fárad, 4-5 illatmintánál többet ne szagoljunk egy alka-
lommal.

Az ízek kóstolása és képi megjelenítése talán még az il-
latok ábrázolásánál is nehezebb szervezési feladatot igé-
nyel, inkább kisebb csoportban, pl. szakköri keretek közt
érdemes ezzel kipróbálni, vagy segítõ felnõtteket von-
junk be ezekbe az érdekes kísérletekbe. 

3. Lássuk, hogy érzed magad!
Színekkel a hangulatunkat, érzéseinket is kifejezhet-

jük. Ezzel kapcsolatos megfigyeléseket a képtárban is tet-
tek már a gyerekek, amikor a festõ által használt színek
hangulatát próbálták megfejteni, ebbõl következtetve a
mûvész lelkiállapotára.

A saját hangulatukat is megkísérelhetik vizuálisan
megjeleníteni. Tanítványaim a nap folyamán változó
hangulatuk színeit ábrázolták festéssel egy nagyobb kör
alakú rajzlapon. A váltakozó színû festékcsíkból egy-egy
tarka színgombolyagot hoztak létre. 

A színeket mindenki szabadon használhatja, nem
szükséges elõtte értelmezésüket leszûkíteni, dekódolni.
Amit viszont fontos végiggondolni, mi minden történt a
nap folyamán, amihez érzelmek kötõdtek. Az elkészült
gombolyagokat társaikkal „le is bonthatják”. (Mindig
ilyen kéket érzel reggelenként? Vajon hol kezdõdik a mai
matek felmérõ? Ha jól látom, örültél, hogy gyõztetek a
focimeccsen…)

Ha kedvünk tartja és sokféle színû, vastagságú és tex-
túrájú fonallal rendelkezünk, ezekbõl is összeállíthatunk
egy fonallabdát, melynek legombolyításával idõben visz-
szafelé haladva elmesélhetjük a gyerekeknek a napun-
kat.

Nem csak farsang táján lehet érdekes feladat egy olyan
álarc készítése, ami valamilyen érzelmet fejez ki. Az elõ-
zõ festõs feladatokban a gyerekek kipróbálhatták, mi-
lyen színekkel, vonalakkal tudják megjeleníteni az egyes
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hangulatokat. Hogyan tehetik láthatóvá kellemes és kel-
lemetlen érzéseiket. Ilyen elõkészítés után nem lesz ne-
héz megoldani ezt a vizuális feladatot sem. 

Választhatjuk azt a megoldást, hogy mindenki eldönt-
heti, milyen érzelmet jelenít meg.

A feladat változata, hogy a gyerekek hangulatkártyá-
kat kapnak, amit ábrázolniuk kell. Érdekes összehasonlí-
tásra ad alkalmat, ha többen kapják ugyanazt a kártyát.

Az érzelmek intenzitását is megjeleníthetjük a színek
segítségével. Adjunk a gyerekeknek egy kis papírdara-
bot, pl. Post-it lapot, és biztassuk õket arra, hogy önálló-
an színezzék ki olyanra, amilyennek elképzelik a harag
színét. Nem kell semmilyen formát rajzolni, csak színezés
a feladat.

Lázár Ervin Szegény Dzsoni és Árnika meséjében ol-
vashatunk Östör király haragjáról:

,,Hegyen innen, völgyön túl, völgyön innen, hegyen túl
volt egy kerek tó.
A kerek tó mellett királyi kastély, harminchat tornyú,
háromszáz ablakos. Ebben a kastélyban lakott Östör ki-
rály meg a lánya, Árnika. Nagyon igazságos ember volt
Östör király. Azt büntette, akit kellett, és azt jutalmazta,
aki megérdemelte. De legeslegvilágosabban abból látszik,
hogy milyen jó király volt, hogy dühösen soha nem pa-
rancsolt senkinek semmit. Ha fölmérgesítették – és ez a
királyokkal is elég gyakran megesik –, behúzódott a trón-
terembe, és azt mondta:
– Most akármit mondok, ne törõdjetek vele, haj, de mér-
ges vagyok, legjobb, ha nem is kerültök a szemem elé, ku-
tya teremtette, mert hátrakötöm a sarkatokat! Tûnjetek
el, és számoljatok ezerig, s akkor nézzétek meg, hogy mér-
ges vagyok-e még.
Na, takarodott is mindenki a trónterembõl, a lábuk se ér-
te a kopott perzsaszõnyeget! Az udvari fõszámolnok meg
odakint a várudvaron szép tempósan elszámolt ezerig.
Akkor bekukkantottak Östör királyhoz, többnyire bát-
ran tehették, mert addigra elpárolgott a mérge. Ha még-
sem, akkor elordította magát, amikor meglátta, hogy kuk-
kantgatnak rá:
– Takarodjatok, kutyák! – Ilyenkor aztán az udvari
fõszámolnok még ezerig elszámolt. A király legtöbbször

már nyolcszáznyolcvannyolcnál kijött a trónterembõl, és
azt mondta: – Ne haragudjatok, ha azt mondtam volna,
hogy kutya teremtette meg kutyák, de kutya mérges vol-
tam.
De az ilyen kétezres, vagyis hogy ezernyolcszáznyolcvan-
nyolcas haragok fehérholló-ritkák voltak, mert bölcs em-
ber volt Östör király, hamar elszállt a haragja.”

Az író arra utal, a harag intenzitása mérhetõ. Talán
egy skálán is el lehet helyezni a mértékét. 

Legyen most az a feladat, hogy a harag színeit megje-
lenítõ kis lapocskákat a gyerekek csoportmunkában
helyezzék el sorrendben a dühösség mértéke szerint.
Ha akarják, számokkal is kiegészíthetik a „düh-skáláju-
kat” vagy egy „düh-egyenes” mentén is elhelyezhetik a
színezett lapokat. Aki akarja, elmesélheti, mikor érezte
magát úgy, ahogy az általa kiválasztott színkártya mu-
tatja.

4. Halljuk, hogy érzed!
A gyerekek válasszanak egy hangszert vagy valami-

lyen zajkeltõ eszközt, és szavak nélkül, a hangszeren játsz-
szák el, hogy milyen hangulatban vannak. Vidámak, szo-
morúak, fáradtak, izgatottak stb. A többiek pedig a hal-
lottak alapján próbálják meg kitalálni, hogy érzi magát a
társuk. 

Felhasználhatók egyszerû ritmushangszerek (dobok,
csörgõk, ritmusfák, triangulum, cintányér stb.), kendõk,
ceruzák, dióhéj, kavics, saját maguk által alkotott hang-
szerek.

5. Mutasd, hogy érzed!
A pároknak az a feladatuk, hogy állítsák be társukat

úgy, hogy valamilyen érzelmi állapotot jelenítsen meg
(pl.: félelem, aggódás, büszkeség, szenvedés, kitörõ öröm
stb.). 

Az osztály többi tagja értelmezze, milyen érzelmet je-
lenít meg a szobor.

A szobor témáját megadhatjuk cédulára leírva is.

Felhasznált irodalom
Éliane Whitehouse–Warwick Pudney: Mint egy vul-

kán forrok, és …MINDJÁRT FELROBBANOK!
(Geobook Hungary Kiadó, 2013)

http://mek.oszk.hu/kiallitas/lazar/html/mesek_szege-
ny_dzsoni1.htm

! ! !
Ön tudta? Honlapunk Feladatbankjában gazdag

hang- és zörejgyûjtemény, valamint Zenetár található.
www.tanitonline. hu " Feladatbank " Szövegértés-szö-
vegalkotás " Beszédhangok, zörejek; Feladatbank  "
Zenetár
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Ha tehetem, mindennap felolvasok az osztályomnak.
Hol verseket, hol meséket, hol meseregényeket, folyta-
tásban. Ahogy nõnek – most negyedikesek –, úgy válto-
zik a téma. A népmese napját elsõs koruk óta minden év-
ben megünnepeljük – ez nem változik. Évek óta szerve-
zem a Meseforgó1 nevû projektet, ahol a szereplõ bõrébe
bújva járják végig a gyerekek a mese helyszíneit, élik újra
a feladatok által a próbatételeket, s jutnak el a végén a
boldog befejezéshez, a közös lakomához. 

Tavaly, a Mátyás-évhez2 kapcsolódva bõvítettük a
projektet két újabb helyszínnel – a könyvtárral és a tor-
nateremmel. Immár két osztály is részt vett az évfolyam-
ból a mesés kalandban, és ezt még emlékezetesebbé tet-
tük azzal, hogy bent aludtunk az iskolában.

Idén, készülve a népmese napjára, a választás az olva-
sókönyvben szereplõ mesék közül a Medvebocs királyfi3

címû mesére esett. A Meseforgó-projekt helyett most
szabadulószoba tette érdekessé a mesejárást. Olyan rejt-
vényeket, feladatokat kellett keresni, amelyek könnyen
elkészíthetõk több példányban is. A tervek szerint két
szinten, négy-négy tanteremben, párhuzamosan vesznek
részt a 6 fõs csapatok a rejtvényfejtésben. A feladatok
megoldásai mind kapcsolódnak a meséhez. 

A párhuzamos kezdés szükségessé tette, hogy a gyere-
kek olyan menetlevelet kapjanak, aminek segítségével
egyedül is tájékozódnak az állomások között. Ehhez jött
az ötlet, hogy - az iskolánkban nagy népszerûségnek ör-
vendõ - Bee-Bot-pályán alkossam meg a mese helyszíne-
it. A Bee-Bot4-tal, vagyis padlórobottal most kezdtünk
ismerkedni. A padlórobot alkalmas a diákok motiválásá-
ra. Fejleszti a problémamegoldó gondolkodást, a térlá-
tást, a szerialitást, a különbözõ kompetenciákat. 

Ebben a projektben a mese helyszínein való haladási
sorrendet segítette.

Elkészült a pálya, amelyekre a mesehelyszíneknek
megfelelõ képek kerültek, s nehezítésképp még három
kakukktojáskép is. A képekhez tetszõleges számokat ren-
deltem, ezek adták a szabadulókódot, ha helyes sorrend-
ben járták végig az állomásokat a gyerekek.

A termekben a Bee-Bot-pályán lévõ képeket rejtet-
tünk el, közelükben pedig a feladványokat tartalmazó
borítékokat, eszközöket, rejtvényeket. Az elsõ állomást
jelöltük a menetlevélen, valamint elõzetesen felhívtuk a
csapatok figyelmét arra, hogy csak megfelelõ sorrendben
fogadjuk el a számokat, a kódot. Természetesen a mesé-
vel korábban megismerkedtek a gyerekek, és tudták,
hogy erre épül a szabadulójáték.

Kövesd (Zümi helyett) Szépséggel az utasításokat!

Kiinduló állomás:

Kezdõdhetett a játék.

1. mesehelyszín: „valahol… ahol a zergetollat bog-
lyába rakják”

A kellékeknél
még arra is figyel-
tem, hogy a hely-
színt ábrázoló kép-
hez is kapcsolód-
jon. Vagyis a bog-
lyához a spatulá-
kat választottam.

Kellékek: spatula, rajta betûk, nyilak. Helyes sorrend
esetén a megfejtés: szabó és a három lánya. Az így kapott

Oszoli-Pap Márta Lássuk a medvét!

1 In: Tanító LVI. évfolyam, 2018. április 4. szám p. 17.
2 In: Tanító LVI. évfolyam, 2018. november 9. szám.
3 In: Olvasókönyv I. kötet EKE-OFI p.25.
4 https://dpmk.hu/wp-content/uploads/2017/08/KP_also_Bee.pdf
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irányok a pályához: J, E, E, E, E, J, E. A menetlevélen ta-
lálható pályán kellett követniük az irányokat.

Figyelniük kellett arra a szabályra is, hogy a robot –
vagyis itt a Szépség – amikor jobbra vagy balra fordul,
akkor csak irányt változtat, de még nem lép, majd csak
a következõ utasításban. Ha helyesen jelölték a pá-
lyán az irányokat, papíron eljutottak a következõ állo-
másig. Ennek megfelelõ képet kellett keresniük a te-
remben.

2. mesehelyszín: vásár

A vásári forgataghoz illett a papírforgó. Kellék: 3
különbözõ nagyságú koncentrikus kör, rajta betûk,
nyilak.

Helyes forgatás esetén a megfejtés: kötény, cifra pa-
pucs, tearózsa. Ezeket kérték a mesében a leányok az ap-
juktól, hogy hozzon a vásárból nekik. Az irányok a pályá-
hoz: H, H, H, J, E. Így jutnak el papíron a következõ hely-
színhez a gyerekek, majd keresik a teremben a megfelelõ
képet.

3. mesehelyszín: hazafelé az úton

Ennek a helyszínnek az volt az érdekessége, hogy a
gyerekeknek ki kellett találniuk, hogy miért van ott fes-
ték és ecset az üres, fehér lap mellett. Elõzetesen viasszal
ráírtam a papírra a feliratot, illetve a nyilakat.

Kellékek: fehér lap, rajta fehér viasszal írt „láthatat-
lan” szöveg, vízfesték.

A megfejtés a vízfestékkel való festés után válik látha-
tóvá: furcsa ház. Irányok a pályához: E, B, E, E, E.

Helyes megfejtés esetén a rózsákkal teli kerítést ábrá-
zoló képet kell keresniük.

4. mesehelyszín: kerítés, kert

A kellékek pedig a mesében szereplõ állatokat és láb-
nyomaikat ábrázoló puzzle (medve, kutya, elefánt). Ezek
megfelelõ párosítása és sorrendbe állítása esetén meg-
kapják az irányokat: H, H.

5. mesehelyszín: otthon, a lány hálószobájában a
tearózsával

A kép közelében elrejtettünk egy, a mesébõl kiírt sza-
vakkal teli képeslapot, valamint a közelben egy sablont is
elhelyeztünk.

Ezt a sablont a megfelelõ irányba forgatva a helyes
megoldás: esztendõ, átok, megszeret.

Az irányok a pályán: H, J, E.

6. mesehelyszín: a szabó háza elõtt, a hintóban, éj-
félkor

A megfejtés is az idõhöz kapcsolódott. A titkos kódon
egy idõponthoz egy betû tartozott. A helyes megfejtésnél
azonosítani kellett az idõpontnál jelölt betût.

A megfejtés: H, H, B, E, E. Ezekkel az irányokkal lép-
hettek tovább a pályán.

7. helyszín: a Medvebocs királyfi palotája

Ennél a helyszínnél a kellék egy papírhenger volt be-
tûcsíkokkal. A megfejtés betûit eltérõ színnel írtuk. He-
lyesen forgatva a megfejtés a mézespuszedli volt, mivel a
mesében is ezt sütött a leány a medvének. Ennél a meg-
oldásnál nem voltak irányok jelölve, hanem meg kellett
találni az elrejtett mézespuszedlit, amit megehettek a
csapatok!

Ha helyes sorrendben mentek végig a pályán a követ-
kezõ kódot kellett bediktálniuk: 77-80-23-5-39-8-7.

Az indulás elõtt nagy volt az izgalom. Alig várták a
csapatok, hogy bemenjenek a kijelölt terembe. Amikor
bezárultak az ajtók, érdekes volt megfigyelni, milyen
hangok szûrõdtek ki a termekbõl. Nagyon tanulságos
volt megtapasztalni, hogy egyes csoportok hogyan tud-
tak együtt dolgozni. A gyerekek maguk választottak cso-
portot, ezt most nem akartam befolyásolni.

Valószínû az izgalom is közrejátszott abban, hogy két
csapat nem figyelt eléggé, s amikor bementek a terembe

AA  kköövveettkkeezzõõ  áálllloommááss  iirráánnyyaaiitt  mmeeggttaalláálloodd  aa  hheellyyeess  iiddõõppoonnttookk  mmeeggffeejjttéésséévveell..
2200::0000  óórraa,,  88::0000  óórraa,,  1144::0000  óórraa,,  1177::0000  óórraa,,  55::0000  óórraa
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– mint utóbb kiderült – kapkodva összeszedték az összes
képet és a rejtvényeket, mintha az lett volna a feladat.
Utána persze gondban voltak, mert nem tudták, melyik
az elsõ feladvány, így a helyszíneket, az utasításokat sem
tudták a megfelelõ sorrendben követni. Volt olyan csa-
pat, ahol egymással sem tudtak együttmûködni, a nagy-
hangúak elnyomták a csendesebbet, hiába jött volna tõ-
le a helyes megoldás.

A négy csapatból két csapatnál kellett emiatt besegí-
teni, ami csupán a képek és a rejtvények párosításából
állt, a feladványokat és a helyes sorrendet aztán nekik
kellett megfejteni, megállapítani.

Két csapat viszont nagyon jól tudott együtt dolgozni,
így az elsõ megfejtõk 45 perc után mondták be a „voki-
tokiba” a helyes kódot.

Õk mehettek a könyvtárba5, ahol maci-kártyák segít-
ségével a meseszereplõk érzéseit jelenítették meg a gye-
rekek. 

Végül a tornateremben6 a mesében szereplõ állatok
mozgásait utánozták, különbözõ tornaszerek segítségé-
vel. Volt tigrisbukfenc, elefántfogó, kötél segítségével
lendültek át a képzeletbeli fákon, mint a majmok.

Az estét a közös lakoma zárta, majd – a tavalyi évhez
hasonlóan – az iskolában, a tanteremben aludt az egész
osztály.

Az évfolyam két osztálya nyolc tanteremben párhuza-
mosan vehetett részt a játékban. Mivel egységes rejtvé-
nyek voltak, az elõkészületek során, a gyerekek érkezése
elõtt el tudtuk rejteni azokat a termekben. Amelyik csa-
pat elõbb kiszabadult, mehetett a másik két helyszínre, a
könyvtárba és a tornaterembe, így nem volt sorban állás.

Több szempontból is hasznos volt ez az este. Újabb ta-
pasztalatokat szereztem az osztályomról, mely segítsé-
gemre lesz a tanulásszervezésben, közösségépítésnél. A
gyerekek játszva tanultak. Az elsõ csapat, akik „kiszaba-
dultak”, szerettek volna másik terembe menni, hogy
újabb rejtvényeket oldjanak meg. Több síkon, komplex
módon zajlott a képességfejlesztés, mindez a gyerekek
számára észrevétlenül. Minden feladat a mesére épült,
így újra és újra átélhették a történetet. Erre a mesére biz-
tosan sokáig fognak még emiatt emlékezni.

5 Kasza Fruzsina hallgató ötletei alapján készült feladatokkal. 6 Nürnberger Judit kolléganõ vezetésével.
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„Minden, amit helyettem teszel, azt tõlem veszed el.”

Levendel Áron és Horváth Irma

Új tanév, új osztály, új pályázat! Kis- és nagygimnázi-
umban tanító kollégáimmal együtt a Nemzeti Tehetség
Program felhívásának köszönhetõen szeptemberben
megpályáztunk egy projektet, amely a Tehetségsegítés
feltételrendszerének javítását célzó hazai programok
támogatásán belül a Síkbeli és térbeli tájékozódásra fó-
kuszál, a kereteket pedig matematika-szakköri foglal-
kozásaink adják hozzá. Elsõtõl a tizenkettedik évfolya-
mig kiterjesztjük a tehetséggondozás ezen formáját, ér-
dekes, inspiráló munka lesz! Különbözõ tárgyi eszkö-
zök, tanítási anyagok változatos felhasználásával, spe-
ciális szakköri feladatlapok összeállításával segítjük a
kompetenciafejlesztést. A megpályázott eszközök egy-
szerre adhatnak majd lehetõséget önfeledt játékra és
tervezett, célzott képességfejlesztésre. Már az ötletelés
elsõ, inspiráló fázisában kezembe akadt néhány olyan
játék, ami alkalmas lesz a projekt témájának megvalósí-
tásához; a délutáni szabad foglalkozásokba, napközi
ügyeletbe és tanítási órákba is gyorsan becsempésztem
néhányat belõlük.

POLYOMINO
Egész kicsi gyerekek is szívesen rakosgatnak különbö-

zõ formájú építõelemeket, színes falapokat; csempéz-
nek, parkettáznak; és amellett, hogy a játék közben esz-
tétikai érzékük is fejlõdik, a lefedésekbõl hasznos elõze-
tes tapasztalatokat szereznek a területfogalommal kap-
csolatban. A polyominok világának felfedezése izgalmas
játék! A monomi(n)o egy, a domino szintén egy, a
tr(i)omino kettõ, a tetromino öt, a pentomino tizenket-
tõ, a hexomino harmincöt, a heptomino száznyolc, az
octomino pedig háromszázhatvankilenc lehetõséget kí-
nál az adott számú négyzetek teljes oldal mentén törté-
nõ összeillesztésére, elrendezésére, ha eltekintünk a tük-
rözésektõl.

https://www.pentomino.ch/geschichtliches-zum-pentomino/

Általában úgy kezdjük az ismerkedést új eszközeink-
kel, hogy elõször mindenki szabadon játszhat, vagy típus-
tól függõen építkezhet velük, majd ezt követik az irányí-
tott játékok, feladatok, és végül saját ötletek, feladvá-
nyok kitalálása, kipróbálása. Új kis elsõseim négyfõs cso-
portonként kaptak sok-sok azonos méretû színes, lami-
nált négyzetlapot, ezekbõl próbáltak minél több különbö-
zõ formát kirakni az asztalukon két, három, négy, végül
öt lapból azzal a megkötéssel, hogy ezeket teljes oldaluk-
kal kell csatlakoztatni egymáshoz. (Volt olyan társaság,
akiknek a Dienes logikai készletbõl osztottam négyzete-
ket, ezek a lapok is remekül felhasználhatók ehhez a for-
makirakós játékhoz.) Megbeszéltük, hogy mikor tekin-
tünk különbözõnek két alakzatot: akkor, ha egyiket a
másikra téve nem fedik le pontosan egymást. Segítségül
átlátszó ragasztóval egymáshoz ragasztottuk az összetar-
tozó elemeket, és forgattuk, vagy akár lapjával lefelé is
borítottuk õket, megpróbáltuk ráhelyezni egyiket a má-
sikra. Ha pontosan illeszkedtek, akkor egybevágónak
(ugyanolyannak) minõsítettük õket.

Érdekes, hogy már az elsõ osztályosoknál is felmerült,
hogy egy jól informált kisfiú saját nézõpontja szerint csú-
csára állítva helyezte el a négyzetét, és azt mondta, ez
nem is négyzet, hanem rombusz. Kértem, hogy állítsa be
most úgy ezt a formát, hogy az egyik oldala az asztal hoz-
zá közelebb esõ széléhez illeszkedjen (simuljon). Most
hogy nevezné? Négyzetnek? Ha õ álló helyzetét megvál-
toztatva lefekszik vagy épp tótágast áll, akkor õt már más-

F A R K A S H Á Z I  C S I L L A

(28.)
J Á T É K

M
A
T
E
K

Farkashazi28.qxd  2019.10.29.  13:54  Page 37



38

hogy hívják? Lehetséges, hogy egy síkidomnak egyszerre
több neve is van? Azt nyilván majd csak jóval késõbb ta-
nulják meg a diákok, hogy a négyzetre ráillik a négyszö-
gek összes speciális tulajdonsága, így a négyzet egyben
téglalap, rombusz, deltoid, paralelogramma, húrtrapéz,
trapéz, húrnégyszög és érintõnégyszög is, de ha már fel-
merült a kérdés, beszélgettünk egy kicsit róla, olyan
mélységben, amennyire õk érdeklõdtek és megértették.
A minden négyzet téglalap, de nem minden téglalap négyzet
állítás több, mint egy betanult mondóka, igazi tartalom-
mal bír már az alsó tagozat végére. A gyerekek többsége
szemléletesen le is tudja rajzolni, hogy a téglalapok nagy
zsákjában van egy kisebb zsák, ami a négyzeteket tartal-
mazza. 

Arra már a kezdetektõl érdemes odafigyelni, hogy ne
mindig ugyanolyan beállításban ábrázoljuk a síkidomo-
kat, tehát a négyzetet ne csak vízszintes/függõleges irány-
ba beszorítva, hanem változatos szögben is elforgatva; a
háromszög akár egyik csúcsán is egyensúlyozhat, a tégla-
lap a rövidebb oldalára is fordulhat, vagy teljesen szaba-
don választott irányban is láthatjuk. C. Neményi Eszter
hívta fel a kollégák figyelmét egy elõadásán erre, és ahogy
belegondoltam, nekem is tudatosan kell figyelnem rá,
mert ösztönösen a standard rajz áll(na) a kezemre és nem
mindig a kockás tábla vagy füzet miatt.

Örömmel láttam, ahogy tanítványaim csapatban ke-
resgélték az összeállításokat, egymás munkáját figyelték,
segítették, hasonlítgatták a gyanúsan hasonló kirakáso-
kat, igyekezték eldönteni, hogy azonos vagy különbözõ
forma sikeredett. Ahogy egyre több elemet használhat-
tak, kezdtek egyre jobban belelkesedni a gyerekek, a csa-

patok bemutatták egymásnak, mit tudtak kirakni, és vé-
gül az összes megoldást egy helyre gyûjtöttük.

A TETRIS-rõl játékos cikksorozatom harmadik ré-
szében már írtam (Tanító, 2017. március), most kitekin-
tésként következzék két, tetrominokhoz kapcsolódó ki-
rakós feladat, érdemes és tanulságos kipróbálni!

2017-ben, a Bátaszéki matematikaverseny elsõ, isko-
lai fordulóján ez a feladvány szerepelt a harmadik osztá-
lyosok feladatsorában: Lili kartonpapírból olyan alakzato-
kat vágott ki, amik mind elõállíthatók 4 darab 1 cm
élhosszúságú négyzet egymás mellé helyezésével, ezeket alább
láthatjuk. Mindegyik alakzatból 3-3 darabot készített.

A meglévõ alakzatokból Lili egy 3 cm × 4 cm-es téglala-
pot szeretett volna kirakni. Amikor ez sikerült neki, akkor
szerette volna megtalálni az összes lehetséges kirakási módot
is. (Amikor egyszer kirakja a téglalapot, utána szétszedi, te-
hát a korábban felhasznált alakzatokat újra fel lehet használ-
ni.) Mutassuk meg neki az összes lehetséges kirakást! (Két ki-
rakás akkor különbözõ, ha forgatással vagy tükrözéssel nem
lehet egymásba átvinni.) Megoldás: 

A másik versenyfeladat 2014-bõl szintén harmadik
osztályosoknak íródott: A 4×4-es négyzethálót négy da-
rab egyforma alakzattal szeretnénk hézagmentesen lefedni.
Az öt különbözõ alakzat közül (ld. az elõzõ feladat négy
négyzetes ábrái) melyikkel valósítható ez meg? Rajzold le a
lehetséges lefedéseket! Melyik alakzattal nem fedhetõ le?
Megoldás:

http://tehetseg.hu/aktualis/pentomino-ha-mar-
unod-tetrist

Miután a pentomino formák mindegyikét megtalál-
tuk, szigeteket építettünk. Csapatonként egy-egy nagy
(rácsos) tengert kaptak a diákok, melyre úgy építkezhet-
tek, hogy becsukott szemmel egymás után húztak a lapo-
kat tartalmazó borítékból egy-egy pentomino formát,
melyeket a kezdõlap után úgy kellett csatlakoztatni a
már lent lévõ(k)höz, hogy legalább egy helyen egy négy-
zet teljes oldalával csatlakozzon egy másik négyzet olda-
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lához. A cél az volt, hogy minél nagyobb zárt sziget jöjjön
létre. Ha az utolsó lapocska lerakása után nem ért össze
a szigetet határoló védõgát, volt még esély a javításra, to-
vább folytatódhatott a kör, mindenki megmozdíthatott,
átrakhatott egy- egy elemet, ahogy sorra került. Ha elõbb
sikerült megalkotni a zárt alakzatot, akkor a csapat befe-
jezhette a játékot. Ezután következett a számolás: min-
den egyes belsõ négyzetre egy-egy kupakot tettek a gye-
rekek, közösen számolva, hogy épp hol tartanak. Az elsõ-
seim közül szinte mindenki hibátlanul el tud számolni
százig, de sokaknál még csak most kezd kialakulni, hogy
ez ne csak egy versike jellegét öltse, hanem a leszámolás-
hoz, és majd a valós számfogalomhoz kapcsolódjon. A já-
ték végeredményéhez nagyon kellett figyelni, hogy egy
kupakra pontosan egy szám jusson, így alakult ki a sor-
rend. Akadt olyan társaság, aki nem volt biztos a dolgá-
ban, õk ellenõrzésként ahogy lefelé szedték a kupakokat,
akkor is közösen számoltak. Elsõre 50-92 közötti értékek
születtek. Ha nem véletlenszerû a lapok felhasználható-
sága, könnyebb kalkulálni az elhelyezést. 

Hogy ne búsuljanak azok, akiknek viszonylag kis szi-
getet sikerült építeni, következõ alkalommal a legki-
sebb sziget megépítését tûztük ki célnak. Itt is hasonló-
an építkeztünk, de ahogy az elõzõ játéknál természetes
volt, hogy minden elem csatlakozik a sziget közepéhez,
most külön figyelni kellett arra a feltételre, hogy a szi-
getrõl közvetlenül lehessen elérni minden lapot. Hú, ez
sokkal nehezebbnek bizonyult, de sok szép megoldás
született. Ebben a variációban már nem mindig volt
elég az egykörnyi (négy-öt játékosnyi) módosítási lehe-
tõség.

Robert Hardy: Geometriai játékok, 42. oldal (Mûszaki
Könyvkiadó, Budapest, 1986)

Remek ötleteket találtam interneten további célok
kitûzéséhez, a szigeteken kívül például a legnagyobb híd
megépítése; téglalap körbeépítése vagy beépítése; tégla-
lapban téglalap stb. Ezek közül még a nagygimnazisták is
találhatnak kihívást maguknak. 

http://www.mathematische-basteleien.de/pentomi-
nos.htm

Kettõvel korábbi osztályomban a negyedik évfolyam
második félévére (a felvételi felkészítõ feladatdömpinget
követõen, némi felüdülésnek szánva) kidolgoztam egy
döntõvel záródó, hetente beadandó, érdekes, változatos
feladatokból álló házi matematikaversenyt, amelyben
szerepel egy olyan pentomino téglalapkirakós feladat is,
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ahol egy 6×10-es variáció formáit kell egy 5×12-es táb-
lába átrakni. Nem kis fejtörést okozott a gyerekeknek, de
szívesen kísérleteztek vele. Kicsit azért bosszantotta
õket, hogy odaírtam, hányféle variáció lehetséges… A
papírlapon való tervezés és színezés helyett a kivágott
pentomino lapokkal való rakosgatás, próbálgatás, kísér-
letezgetés sokkal élvezetesebbnek, hatékonyabbnak bi-
zonyult, és a lapok átfogathatósági lehetõsége is kézen-
fekvõbb volt így. 

KATAMINO
Ezzel a társasjátékkal is szívesen játszunk az osztály-

ban, ebben a szettben a síkbeli pentomino formák ki-
emelkednek a térbe, és egy határoló fakeret segítségével
különbözõ térfogatú hasábokat, úgynevezett pentákat
(fixen rögzített öt sorból és háromtól tizenkettõig terje-
dõ oszlopból álló helyeket) tölthetünk ki a 3×5-östõl a
12×5-ös méretig. Nehezítés, amikor nem lehet szabadon
választani az elemek közül, hanem a több szinten kódolt
feladatfüzet szerint pontosan meghatározott a beépíthetõ
készlet, bár van, akinek épp ez a tudat hoz kedvet a játék-
hoz, hogy biztosan lesz megoldás, érdemes próbálkozni az
adott formákkal. A társasjáték állatokat ábrázoló és sík-
ból kiemelkedõ extra feladványokat is tartalmaz! 

Párban is játszhatunk a pentomino készleteinkkel: fel-
váltva helyezzük el egy bizonyos kereten belül a formá-
kat, az utolsó elemet lerakó játékos a gyõztes. Másik le-
hetõség, ha egy válaszvonal két különbözõ oldalán épít-
keznek a játékosok, ebben az esetben az a nyertes, aki
elõbb tud lefedni egy téglalap alapú/alakú részt. Fejleszti
többek között a stratégiai gondolkodást, a vizuális figyel-
met, a tájékozódást és a formaérzéket.

LINK IT
Nyáron fedeztem fel ezt a szuper

jó gondolkodtató logikai játékot,
amely szintén pentomino alakzato-
kat használ azzal a többlettel, hogy a
lapok ötnégyzetnyi felületébõl né-

melyik színes. (Sajnos
kimenõ termék volt,

azóta nem találom
sehol a játék-

boltokban.) 

Az a cél, hogy a kijelölt játékelemek felhasználásával
a játéktábla megjelölt sarkából kiindulva alakítsunk ki
egy olyan egybefüggõ színes utat, amely az átellenes sa-
rokban végzõdik. Szabály, hogy a kirakás nem lóghat le a
játéktábláról, és hogy nem fedhetik egymást a lapok.
Négy nehézségi fokon negyvennyolc feladatkártya közül
választhatunk, a megoldás a lapok hátoldalán található.
Matekszakkörön az elsõseimmel már ki is próbáltuk az
elsõ négy feladványt, a csapatok kiválaszthatták, hogy
melyik szimpatikus nekik. Legtöbben abban bíztak, hogy
könnyebb lesz a kirakás, ha több lapot használnak, így az-
zal próbálkoztak, amelyen négy elem volt. A szigetépí-
tésnél használt pentominoinkat eleve már ehhez a játék-
hoz is gyártottam, a Word programban a
Beszúrás, Alakzatok, Nyilak, Négyágú
nyíl útvonalon találtam egy föl-le-balra-
jobbra mutató ikont, ami egyben azt is jel-
zi, hogy ezekben az irányokban lehetsé-
ges az út folytatása, tehát átlósan nem! 

Ez egy nyomtatóbarát változat, de messzirõl is jobban
látszana, ha kitöltöttem volna a minta belsejét egy sötét
színnel, legközelebb majd inkább így szerkesztem át a
fájlt. Másik reflexióm, hogy érdemes különbözõ színes
fénymásolópapírra nyomtatni a készleteken belül, job-
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ban elkülönülnek így egymástól a lapok, könnyebben
láthatóak a csatlakozások. Legutóbb épp egy olyan cso-
mag színes papírt vásároltam, amely hat élénk és hat
pasztellszínt tartalmaz, tehát pont egytucatnyi különbö-
zõt, ami pontosan és következetesen megfeleltethetõ a ti-
zenkét formánknak. (Ahogy a Katamino játék lapjaival
oldottam meg sorra a különbözõ feladványokat, egy idõ
után már automatikusan a szín után nyúltam, ha szüksé-
gem volt valamelyik formára.)

Lehet elõre taktikázni azzal, ha megszámoljuk, mini-
mum hány négyzeten áthaladva tudjuk megközelíteni a
túlsó sarkot, és összehasonlítjuk, hogy a rendelkezésre
álló pentominokon mennyi a beszínezett négyzet. Az
alábbi ábrán a második feladvány például tartalmaz egy
plusz négyzetet is, a feladatok megoldása során nem szük-
séges minden megjelölt részt belekapcsolni a kialakított
útba. Ha már ráéreztünk a játékra, tervezzünk saját fel-
adványokat egyedi színezésû lapokkal, lehetséges megol-
dási rajzzal! 

Rövid megjegyzés: az útvonalkeresésre emlékeztet
Szabóné dr. Szitányi Juditnak az idei Rátz László-ván-
dorgyûlésen tartott nyitóelõadásán ismertetett egyik
kreatív feladata. Egy sakktábla bal alsó sarkából jussunk fel
az átellenes sarokba úgy, hogy közben egy dobókockát lépte-
tünk/gördítünk négyzetrõl négyzetre az induló helyrõl jobbra
és felfelé. Milyen útvonalak lehetségesek, és ezekben az ese-
tekben mennyi lesz a kocka tetején lépésenként látható pöty-
työk számának összege? Lehet kísérletezni, számolni, kö-
vetkeztetéseket levonni! (Szitányi Judit: Fedezzük fel…!
A komplexitás jelenségei Varga Tamás munkásságában,
RLV Gödöllõ, 2019.)

A Link it játék tábláin a sarkokba kedves kis állatos
matricákat költöztettem; ha megtaláljuk a nyilakkal kö-
vezett folytonos utat, az õzikék, teknõsbékák, sünikék és
társaik meg tudják látogatni egymást. Segítségként egy-
egy elem helyét elárulhatjuk a csapatoknak, de csak ha
kérik. Hadd legyen ez – a kezdõ idézethez kapcsolódva –
az õ útkeresésük, a képletes kifejezésen túl szó szerint is!

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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Az alsó tagozatos matematikatanulás alapja a cselekvõ,
személyes tapasztalatszerzés. A gyerekek a tapasztalat
útján, eszközök segítségével, játékosan jutnak el az isme-
retek megértéséig, így erõteljesebben rögzülnek a ta-
nultak, és késõbb könnyebb lesz a felidézés eszközök nél-
kül is.

Gyakran alkalmazok tanóráimon és tehetséggondo-
zó óráimon a matematikai játékok mellett kétszemélyes
táblajátékokat, stratégiai játékokat is, melyek haszná-
lata során mindvégig elõtérbe kerül a széles körû ta-
pasztalatszerzés, amely segíti a matematikában való jár-
tasság kialakítását és a matematikai készségek fejlõdé-
sét. Egy érdekes, izgalmas játék figyelemre, kitartásra
késztet.

Egy sokféleképpen használható eszköz a mintegy öt-
venéves piros-kék számolókorong. Használati utasításán
a következõ olvasható: „Iskolásoknak készült segédeszköz
papírból, amit a számolás elsajátításához használnak. A szett
tartalma: 30 db papír kétoldalú korong (piros-kék) + papír
tárolódoboz.”

Nagyszerûen alkalmazható ez az egyszerû, kézbe vehe-
tõ manipulatív játék elsõ osztályban a számolás folyama-
tának szemléltetésére, így könnyebben érthetõek lesz-

nek a legalapvetõbb matematikai mûveletek. A gyere-
kek csak annyit tapasztalnak, hogy játszanak, de közben
észrevétlenül nagyon sokat tanulnak, a korai matemati-
kai készségeket pedig remekül fejlesztjük.

Néhány olyan kétszemélyes táblajátékot mutatok,
ahol jól használhatók a piros-kék korongok. Így nem kell
megválnunk ettõl az egyszerû, de annál sokoldalúbb esz-
köztõl az elsõ osztály befejeztével sem. A játéktáblát ma-
gunk készíthetjük el. 

Évekkel ezelõtt a legnépszerûbb és legismertebb stra-
tégiai játékhoz, a Malomhoz magam készítettem játék-
táblákat, és a piros-kék számolókorongokat használtuk a
játékhoz. (Errõl egy korábbi cikkemben írtam: Józsa Tí-
mea: Játék, tanulás, játékos tanulás, Tanító, módszerta-
ni folyóirat LV. évfolyam, 2017. szeptember, 7. szám, p.
15–17.) Az egész osztály vagy az egész matekszakkörös
csoport malmozhatott egyszerre, egy idõben. Párokat is
cseréltünk, háziversenyt is rendeztünk. 

Kétféle jelet alkalmazunk az Amõba játéknál is, ha
papíron játsszuk. Az egyik az x, a másik a o. A gyõzelem-
hez öt jelünket kell egy vonalba lerakni sorba, oszlopba
vagy átlóba. Eredetileg az Amõba egy kétszemélyes abszt-
rakt stratégiai táblás játék, a gomoku változata. Miért is
ne próbálhatnánk ki a piros-kék korongokkal? Szüksé-
günk van egy négyzethálós táblára és a korongokra. No
meg persze játékosokra! Nagyon kedvelik a gyerekek az
Amõba táblás változatát.

A Hex egy kétszemélyes stratégiai játék, ún. kapcsola-
ti játék, mert a mezõk és rajta a bábuk egymáshoz kap-
csolódásán alapszik. A dán Piet Hein alkotta meg 1942-
ben, tõle függetlenül 1947-ben John Nash matematikus
ugyanezt hozta létre Amerikában. A dánok Polygonnak,
az amerikaiak Nash után Nash-nek, illetve John Nash
hallgatói John-nak nevezték el. Mostani nevét 1952-ben
kapta a Parker Brotherstõl (Gale 1979; Gardner 1959). 

A játékot egy hatszögletû egységekbõl álló, rombusz
alakú játékmezõn játssza két játékos, eltérõ színû koron-
gokkal. A játékosok kõ-papír-olló kiszámolóval eldön-
tik, melyikük kezdi a játékot.

Józsa Tímea Piros-kék táblajátékok
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Ezután a piros-kék korongokkal játszanak, egymás
után, váltakozva helyezve el figuráikat tetszés szerint a
mezõre. A játék célja, hogy egy-egy játékosnak sikerül-
jön folytonos vonalat, hidat építenie saját szemben lévõ
oldalai között. Közben meg kell akadályozniuk, hogy el-
lenfelük eljusson korongjaival a másik oldalra. A játék
kimenetele nem lehet döntetlen, csak nyertes és vesztes
állapot állhat elõ. Az a játékos nyer, aki elõbb eléri a sa-
ját szemközti oldalát.

A játékot kétféle szintû játéktáblán játszhatjuk. Az el-
sõ szint a kezdõ, a második a haladó. 

Játéktábla: 1. szint Játéktábla: 2. szint

Háziversenyt mi úgy rendezünk, hogy akik nyertesek a
kezdõ szintû táblán, a haladó szintû táblán folytatják a
játékot a szintén elsõ szinten nyertes játékostársaik el-
len. Az itt gyõztes játékosok a második szintû táblán ad-
dig játszanak párban, míg a végén csak egy páros lesz.
Aki közülük nyer, õ a verseny gyõztese. Akik kiesnek a
játékból, figyelik a további játszmákat.

Mindkét játszmában a piros koronggal játszó játékos
nyert. Elzárta a kék korongos játékos útját.

A lerakosgatós játékok, mint a Hex, üres tábláról in-
dulnak, ahová a játékosok váltakozva rakják le saját ko-
rongjaikat.

A színváltós, más néven korongfordítós vagy online
verzióban reversi is kedvelt játék. A játék során a cél az,
hogy az ellenfél bábuját megszerezzük, majd sajátunkká
formáljuk. Az ellenfél ollóba fogott, azaz két oldalról köz-
bezárt korongjait saját színünkre fordíthatjuk.

Lényege, hogy a lépés befejezéseként, az ellenfél olló-
ba fogott, azaz sor-, oszlop-, átlóirányban két oldalról
közbezárt bábuit a lépõ színére fordítjuk. Fontos szabály:
csak akkor és csak úgy lehet új korongot letenni, ha azzal
az ellenfél legalább egy bábuját közrefogjuk, így saját szí-
nünkre fordíthatjuk. A kezdõállás a játéktábla közepén
2-2 átlósan elhelyezett piros-kék korong, innen indul a
játék. Fontos szabály, hogy egy-egy korong csak a lépés

közvetlen eredményeként fordítható meg. Ha egy új ko-
rong táblára kerülésekor egyszerre több irányban is be-
ékelõdnek ellenséges korongok, akkor minden közbe-
zárt részt meg lehet fordítani.

Ha a játékmezõ megtelt, akkor vége van a játéknak,
amelyet az a játékos nyer meg, akinek több korongja van
a táblán.

Ebben a játékban tehát a táblára rakott korongok a já-
ték végéig már nem változtatják helyüket, de akár több-
ször is megfordulhatnak, attól függõen, hogy éppen me-
lyik játékos zárja ollóba õket.

A lerakosgatós és a színváltós játékokat kombináltam
a Piramis és a Kaptár játékokban. Mindkét játékot pár-
ban játsszuk, természetesen egy általunk elõre elkészített
játéktáblán a piros-kék korongokkal. A játékosok a kõ-
papír-olló kiszámolóval döntik el, hogy ki kezdi a játékot.

A Piramisnál az a cél, hogy a játékosok minél elõbb
eljussanak a piramis tetejére a saját színû korongjukkal
úgy, hogy megfordíthatják, rabolhatják az ellenfél ko-
rongjait, ha saját színükkel közrefogják a mellettük álló
korongokat. Fontos szabály, hogy új sort akkor kezdhet-
nek a játékosok, ha betelt egy sor. A nyertes az a játékos,
akinek a játék végén, a piramis tetejének elérésénél több
korongja van a táblán.

Piramis játéktábla

A Kaptár játékot játszhatjuk többféle játéktáblán is.
Vagy használjuk a hatszögekbõl álló táblát, vagy az Amõ-
ba játékhoz használt négyszög alakút. A játéknál a játék-
táblán bárhol kezdhetik a játékosok a mérkõzést a kõ-
papír-ollóval történt kezdés megállapítás után. A játék
lényege, hogy az ellenséges korongokat közrefogjuk két
oldalról, alulról és felülrõl. Aztán a saját színünkre for-
dítjuk, ha a lerakott korong legalább négy oldaláról meg-
történt a közrefogás, azaz a körbekerítés. Aki korongot
fordít, még egyszer léphet, azaz tehet a saját korongjából
a játéktáblára. Az a játékos nyer, akinek a játék végére
több korongja van a játéktáblán. Nem könnyû feladat fi-
gyelni azt, hogy mikor melyik korongot kell megfordíta-
ni. Ám a gyerekek ezt nagyon hamar átlátják és megta-
nulják. Mesterien játszanak, saját stratégiát állítanak fel,
figyelik az ellenfél lépését, jól megfontolják döntéseiket.
Mindezzel nagyban fejlõdik kitartásuk, kreativitásuk is a
stratégiai és a matematikai gondolkodásuk mellett.

Kaptár játéktábla
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A Quartót, a világon a legtöbb elismerést és díjat ka-
pott táblajátékot mi Négyesnek nevezzük. A játékot két
játékos játssza. A játék tartozéka egy 4×4-es játékmezõ
és a két ellenfélhez tartozó 8-8 db eltérõ színû, de négyfé-
le tulajdonságú elem. Mi a logikai készletet használjuk,
fejenként 8-8 darab eltérõ színû logikaikészlet-elemmel.
A készlet elemei kicsik vagy nagyok, a négyféle színbõl a
számolókorongok színeihez alkalmazkodva pirosak és
kékek, lyukasak vagy nem lyukasak, játszmánként kétfé-
le formával (háromszög-négyzet, háromszög-kör, négy-
zet-kör).

A játékosok kiválasztják saját elemeiket, majd el-
döntik, hogy ki kezdi a játszmát. Egymást váltva helye-
zik el elemeiket a játéktáblán. A játék célja vízszinte-
sen, függõlegesen vagy átlósan egy négyes sort felépíte-
ni úgy, hogy az adott sorban lévõ elemek valamely tu-
lajdonság alapján megegyezzenek (forma, lyukas vagy
nem lyukas, szín, méret). A gyõztes az, akinek ez elõbb
sikerül.

A fenti játékokhoz kapcsolódó matematikaórai fel-
adatok elérhetõk a www.tanitonline.hu oldal Olvasóink
küldték gyûjteményében. (A szerk.)
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Aki nagyobb tapasztalattal rendelkezik, aki az iskolák világát
jól ismeri, legyen az pedagógus, szülõ vagy érdeklõdõ ember,
az szomorúan veszi tudomásul, hogy valami lényegesen meg-
változott az intézményekben. Lassú, de folyamatos állagrom-
lásban vannak az iskolák. Régen festettek, elterjedt a lela-
kottság, vannak épületek, amelyek rendre beáznak, van, ahol
a hideg süvít be a csukott ablakokon, van olyan tanterem,
ahol a világítás nem megfelelõ, a mellékhelyiségek állapotáról
pedig indulatok nélkül nem is lehet szólni. Ezekrõl a média
gyakran tudósít. Bizony a látvány siralmas. Pedig a környe-
zet a gyermekek számára meghatározó. Nem mondok újat
azzal, hogy egy világos, tiszta, rendezett tanterembe örömmel
mennek a gyerekek, s a tanulás mérhetõen eredményesebb.
És az is tény, hogy a rendet tudják és akarják õrizni a tanu-
lók, ugyanis azt otthonról hozzák, hogy a környezetet ápolni,
gondozni kell. Sajnos az államitulajdonba-vétel e területen
nem hozta meg a várt hatást. Lehet, hogy takarékosabb a
gazdálkodás, de eredménytelenebb is. Mindig is akadnak kö-
zösségek, ahol a pedagógusok kezdeményezésére a szülõk vál-
lalkoznak egy-egy tanterem- vagy folyosófestésre, kisebb javí-
tásokra. Igen tiszteletreméltó cselekedet. Sokat javulhat az
általános közérzet a közös munka eredményeként. De valljuk
be, ez nem mindenütt valósítható meg! Így marad többségé-
ben az általános lepusztultság.

De a jelenlegi helyzetet az is rontja, hogy általános a peda-
gógusok elégedetlensége, rosszkedve. Több okot is említenem
kell; az egyik a túlterheltségük. Sok oka van ennek, hiszen a
kötelezõen elõírt és elvárt feladatok nem csökkennek, hanem
növekednek. És problémát okoz a sok-sok pályaelhagyó kol-
léga is, hiszen a pályán maradóknak kell a többletfeladatokat
is ellátniuk. Október elsõ napjainál tartunk, még alig egy hó-
nap telt el a tanévbõl, de tudok olyan másodikos gyerekrõl,
akinek már két tanítója is volt. Éppen most várják a harma-
dikat. Egy kisiskolásnak nem lehet elmagyarázni a tanítóvál-
tások hátterét. Õ csak azt veszi észre, hogy két hét után el-
ment Tünde néni, de Niki nénivel sem volt nagyobb szeren-
cséjük. Mi az okokat tudjuk, a gyerekek a következményektõl
szenvednek. Mert lesz olyan gyerek, aki személy szerint saj-
nálja az elmaradt órákat, de lesz olyan is, aki fajsúlytalannak
fogja érezni élete elsõ „munkahelyét”, tehát prognosztizálha-
tóan motiválatlanná válik, s ennek beláthatatlanok a követ-
kezményei. 

És a változás legszomorúbb következménye, hogy ismét
felütötte fejét az iskolákban az agresszió. Durvábbak a gyere-
kek egymás között. Nem igazán tudnak az indulataikkal mit
kezdeni, s nem kell sok idõ ahhoz, hogy egymásnak menjenek,

nem ritka, hogy ütik, rúgják egymást. De említhetem a durva
beszédet vagy a megalázást is. Sajnos igen változatos a reper-
toár.

Szomorúan hallom, hogy egy-egy pedagógus is elveszítve
önuralmát, bántja a gyerekeket. A pedagógus, aki azért vá-
lasztotta ezt a pályát, mert a rábízott gyermekek fejlesztésére
tette fel az életét, soha nem juthat el oda, hogy tanítványát,
akár csak egyszer is, bántsa. Ez az eset nem létezhet! S erre
nincs mentség! – Mindez a napokban jutott eszembe, amikor
ismét sajtónyilvánosságot kapott egy vidéki iskolában leját-
szódó tanári bántalmazás. Összegezve; sok ok vezethet oda,
hogy az iskola szerepe, a nevelés jellege megváltozott, de az
értékõrzést mindig, minden körülmények között meg kell tar-
tani! Ugyanis az említett esetek után a felek (diák és tanára)
soha többet nem tudnak õszintén egymás szemébe nézni, már-
pedig e nélkül a nevelés mindenképpen eredménytelen lesz. 

Türelemmel, önfegyelemmel az ember csodákra képes,
gyakoroljuk, gyakoroljuk!

Családi bonyodalmak 
Simon harmadik osztályos tanuló. Derûs, vidám gye-

rek, egészséges, sportos fiú. Az osztálytársaival kölcsönös
a szeretet, a barátság. A tanulásban, különösen a felké-
szülésben több probléma is mutatkozik. Elsõsorban en-
nek tudható be a hullámzó teljesítménye, a képességei
jók, a számszerû eredményei kevésbé. Az is igaz, hogy az
érdeklõdése kialakulatlan. 

Tanítója, Ili néni jól ismeri a tanítványát. Tudja, hogy
olykor-olykor nagy érdeklõdést mutat az állatvilág iránt,
majd néhány nap után már más foglalkoztatja. Semmi
baj, ismerkedik a világgal, tapasztalatokat gyûjt. Idõvel
beérik. Ili néni figyeli Simon fejlõdését, de semmit nem
erõltet nála. Hogy miért is ilyen megengedõ? Ili néni jól
látja, hogy Simon az osztálytársaival jól tud együtt dol-
gozni, sõt, alkalmas egy-egy csoport irányítására is. Miu-
tán Ili néni harmadik éve vezeti az osztályát, pontosan
látja Simon értékeit. 

– Ha majd kinövi a szertelenségét, akkor minden csoport-
ban központi figura lesz! – dicsérte egy alkalommal a taní-
tó néni az édesanyának a fiút. 

Valljuk be, ez nagyon komoly elismerés egy olyan ta-
nító szájából, aki már sok-sok gyereket nevelt. Az Ili
néniknek nagy érzékük van ahhoz, hogy a 6–10 éves
gyerekek csoporthelyzetébõl következtetéseket vonja-

Csillag Ferenc Párhuzamos történetek
Gondolatok a közérzetrõl
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nak le, és sok esetben ezek nem jóslatok, sokkal többek
annál. 

Tehát Simon nagyon kedveli az iskolai életet. Lénye-
gesen kevésbé szeret otthon lenni. A család érdekes hely-
zetû. Az anyuka kétszer ment férjhez, az elsõ házasságá-
ból van egy felnõtt lánya, aki családjával Németország-
ban él. Évente néhány napra jönnek haza, valójában már
elszakadtak a Pesten élõktõl. Itt két kis unokahúga van
Simonnak. A fiú sokszor érzi úgy, hogy a nõvére szinte az
anyja, a kislányok pedig nem az õ partnerei. 

Simon édesapja már nem lakik a családdal. Éppen
válófélben van a két felnõtt. Nem voltak veszekedé-
sek, hangos jelenetek, egyszerûen az édesapa lassan-
lassan kikopott a családból. Így hetente egy-két este
ugrik fel Simonhoz. Egy félórányi beszélgetést követõ-
en távozik is. Vannak hétvégék, amikor egy múzeum-
ba vagy moziba kettesben mennek el. Az édesanya na-
gyon érdekes személyiség. Nyelvszakos, sikeres, kere-
sett fordító. Sok idõt tölt otthon, s rengeteg munkája
van. Anyagi gondjaik nincsenek, s várhatóan a válás
után sem fenyeget ez a veszély. Simon édesanyjának
munkája a legfontosabb. Képes teljes napokat a számí-
tógépe elõtt ülni. Ennek következtében fiára kevesebb
idõ jut. Egy ízben a következõket mondta a fogadóórán
Ili néninek: 

– Simont önállóságra neveltem. Mindent meg tud csinál-
ni. Egyszerûbb dolgokat megfõz. Maga készíti el a tízó-
raiját. Nem tanulok vele, nem igazán ellenõrzöm. Az
iskolába lépés elõtt tisztáztam vele, hogy nem nekem ta-
nul, hanem magának. S ezt alkalmazom is. 

– Nem vár el túl sokat a fiától? – tette fel a kérdést Ili
néni. 

– Engem is így neveltek, és itt vagyok önálló, szuverén sze-
mélyiségként. 

Ám ennek a nagy önállóságnak voltak kedvezõtlen je-
lei is. Simon egyszer-kétszer nem az évszaknak megfele-
lõen öltözött. Volt, hogy napokig ugyanabban a pólóban
jött az iskolába. Ili néni ilyenkor félrehívta tanítványát,
és igen tapintatosan jelezte elvárását. A fiú megfogadta
tanítója tanácsát, s a következõ napon helyreállt min-
den. 

A családi problémákról az édesanya semmiféle jelzés-
sel nem szolgált. Csak sejtetni engedte, hogy a gyerekét
„szinte” egyedül neveli. Ugyanakkor Simon több alka-
lommal is említést tett az édesapjával folytatott beszélge-
tésekrõl, programokról.

A harmadik év kellemesen indult. A közösségben
semmi változás nem történt. Ili néni vezetésével a gyere-
kek ott folytatták a munkát, ahol az elõzõ év végén abba-
hagyták. Október elsõ napjaiban Simon nem jelent meg
az iskolában. A mulasztás elsõ napján azt gondolták a
társak és Ili néni is, hogy egy apró megfázás miatt maradt
otthon a gyerek. De jött a második nap, és Simon ismét
nem ment iskolába. Ili néni a tanítás végén felhívta az
édesanyát. Többszöri hívás után végre felvették a tele-
font.

– Ili néni vagyok – kezdte a tanító. – Érdeklõdöm, mi baj
van Simonnal, hogy második napja nem jött iskolába?
Csak nem beteg? 

– Üdvözlöm, tanító néni. Nem beteg. Eljöttünk Pestrõl.
Németországban vagyunk a lányomnál, és mara-
dunk is.

– Anyuka, ez nem ilyen egyszerû. Simonnak iskolába kell
járnia. Itt van bejegyezve a tanulói jogviszonya. Ezt
nem lehet ilyen egyszerûen felfüggeszteni. 

– Ili néni, Simon majd itt jár iskolába. 
– Anyuka, értse meg, ez nem megy ilyen egyszerûen! Ké-

rem, azonnal utazzanak vissza, és itthon intézkedjen! 
– Majd elintézem, hogy magántanuló legyen a fiam és

idõnként hazamegy vizsgázni! – jött a kissé ingerült
válasz, majd bontott a vonal.

A következõ napon a tanító a történtekrõl tájékoztat-
ta a vezetõhelyettest. Fel is vettek egy jegyzõkönyvet.
Már a munka végén jártak, amikor egy ismeretlen férfi
kereste fel az igazgatóhelyettest. Simon édesapja volt.
Bejelentette, hogy két napja nem sikerül a családjával
kapcsolatot teremtenie. 

– Azért kerestem fel önöket, mert Simon gyakran beszélt
nagy szeretettel Ili nénirõl. Talán Ili néni tud valamit a fiam-
ról és a feleségemrõl.

Súlyos, mély csend következett. Vajon mit és mennyit
lehet elmondani ebben a helyzetben? Az édesapa a hall-
gatásból megérezte, hogy a tanító minden bizonnyal ren-
delkezik valamiféle információval. 

– Magukra hagyom önöket, beszéljenek a gyerekrõl! –
mondta az igazgatóhelyettes. 

A vendég és a tanító leültek. Az apa törte meg a csen-
det:

– Tudja, a mi házasságunk már régen nem létezik. Simo-
nért tartom fent a kapcsolatot, a feleségemmel nem le-
het igazán együtt élni. Most azonban a válás procedú-
rája zajlik. Szeretném, ha a fiamat közösen nevelhet-
nénk. Ahogy az ma már gyakorlat, egy hetet a felesé-
gemmel, egy hetet velem töltene a gyerek. Simon errõl
tud is, mert neki mindezt elmondtam. Most azonban el-
vesztettem a szemem elõl a fiam és a feleségem.

A tanító figyelmesen hallgatta az apa vallomását.
Majd a tájékoztatójában a lényeget mondta el: 

– Az iskolából Simon két napot mulasztott, ekkor keres-
tem meg az anyukát. Jelenleg Németországban van-
nak. – Ennyit mondott és nem többet. Nem szólt az
édesanya terveirõl. Úgy vélekedett, ezt az ügyet a
házaspárnak kell megoldania. 

– Köszönöm, akkor tudom, mit kell tennem, garantálom,
hogy Simon még ezen a héten visszatér az iskolába. 

Elköszönt az édesapa, majd elment. 
Simon két nappal késõbb visszatért az iskolába, így

összesen egy szûk hetet volt távol. A gyerekek örömmel
fogadták. Volt, aki betegsége felõl érdeklõdött. A fiú rö-
viden csak a következõket mondta: 

– A nõvéremhez kellett családi okokból elutaznunk. De
már minden rendben. 

Ili nénivel a fiú a tanulás végeztével beszélgetett. Nem
sietett, volt ideje, mindenki tudta róla, hogy nem csava-
rog el. 

– Ili néni, sajnálom, hogy mulasztottam. Nem én akar-
tam. Anyukámmal a múlt szombaton repülõre ültünk
és kiutaztunk Németországba. Azt szerette volna, hogy
ott legyek iskolás. Engem nem kérdezett, hogy ez jó-e
nekem. A két nap alatt kiderült, hogy a nõvérem nincs
oda az ötlettõl, hogy együtt lakjunk. Az iskoláról szó
sem esett, néhány napig játszottam az unokahúgaim-
mal. Szerdán telefonált apa, elõször beszélt velem, majd
kérte anyát. Hosszasan beszéltek. Csütörtökön a nõvé-
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rem kivitt a repülõtérre, és megmutatta melyik folyosón
kell végigmenjek a Pestre jövõ repülõgéphez. Egyedül
repülõre ültem, apa várt itt Pesten. Most nála lakom.
Anya nem jött haza. Nem magyarázta el miért – eny-
nyirõl számolt be Simon.

– Simon, jó itthon? Örülsz, hogy újra velünk vagy?
– Nagyon! 

Simon azóta is a harmadikosok boldog életét éli. Ili
néni figyel a gyerekre, de ügyel arra, hogy ez ne legyen
terhes a fiúnak. Azt le kell szögezzük, hogy az elmúlt hó-
nap rendben, zökkenõmentesen telt el. Az édesapa gon-
doskodása látszik. Érdeklõdik, tartja a kapcsolatot a ta-
nítóval. Az édesanya még nem érkezett vissza. Hogy mi-
re vár, azt senki sem tudja. Talán rászánja magát arra,
hogy olyan döntést hozzon, amely Simonnak is és önma-
gának is jó.

„Elviselhetetlen!”
„Gyuri elviselhetetlen!” – ezt olvasom szeptember 10-i

bejegyzéssel egy elsõs kisfiú üzenõ füzetében. A szöveget
a tanító néni jegyezte, s alá is írta. 

Mi is történt?
Gyuri elsõ osztályos, a hatodik évét márciusban töl-

tötte be. Iskolaérett gyerekként, problémák nélkül in-
dult el szeptemberben az iskolába. Ötéves korától kezd-
ve sportol is, heti két alkalommal a szülei karatéra viszik.
Ezeket a keddi és csütörtöki délutánokat nagyon kedve-
li a gyerek. 

Gyuri tudja, mi az iskola. Van egy testvére, aki már ne-
gyedikes, sokszor hallgatott történetet az iskoláról, sõt
azt is tapasztalta, hogy a bátyja becsukja a szobaajtót és
komolyan tanul. Arra is emlékszik, amikor egy-egy ver-
set elmondott Karcsi az édesanyjának. 

Ilyen elõzmények után Gyuri nagyon készült az iskolára. 
Sári néni, a tanítója kedvesen fogadta. 
– Keressünk neked egy jó helyet! Itt középen jó is lesz.

Foglalj helyet! 
Gyurinak nagyon tetszett a kijelölt hely. Elõtte ült

Zsolti, akit régrõl ismert. Mögötte foglalt helyet Laci,
akivel együtt sportolt. Az elsõ hét tele volt izgalommal.
Minden percben új és új munka, érdekes feladat várt rá.
Hol a tolltartóban kellett valamit megtalálnia, hol egy
könyvben kellett meglelnie valamit. 

A második hét már nem volt olyan izgalmas. Talán az
is zavarta a gyereket, hogy lényegesen többet kellett egy-
helyben ülnie. Ez határozottan fárasztotta. A keddi nap
matematikaórával kezdõdött. A padban volt a korongos
doboz, amire még nem volt szükség, de ott volt. Gyuri
izgett-mozgott, s valahogy a doboz kicsúszott a helyérõl.
A földre érve szétnyílt, s a korongok szertegurultak. Már
hajolt volna a korongokért, sõt Laci is ugrott, amikor Sá-
ri néni a két fiúra kiabált. 

– Hagyjátok lent, majd a szünetben felszeditek!
A két gyerek egymásra pillantott. Bár Sári nénit még

nem ismerték olyan régen, de ilyen haragosnak még nem
látták. Visszaültek, ahogy a tanító mondta, megbénul-
tak, a figyelmük a korongok körült járt. Néhány perc
nyugalom után Gyuri a lábával egy-két korongot maga
felé húzott. Nem volt ebben semmi rossz szándék, tulaj-
donképpen a kincseit féltette. Sári néni mindent látott.

Nem szólt, csak odalépett tanítványa padjához, így kí-
vánta a fiút a munkához visszaterelni. Gyurinak nem
ment a munka. Szöszmötölését Sári néni jól látta, s a fel-
adatlap közepére bökött a következõ mondattal: 

– Az osztálytársaid itt tartanak! Itt folytasd!
– Igen – morogta a fiú, s a feladata fölé hajolt. 

A ceruzájával húzta a vonalakat, ahogy az elõ volt ír-
va. Minden automatikusan ment, de kissé figyelmetle-
nül. Az egyik vonal rövidebb, a másik hosszabb volt. Na-
gyon lassan telt az idõ. Az óra végéhez közeledett. Sári
néni összegyûjtötte a munkafüzeteket. 

– Mielõtt kicsöngetnek, néhány fontos dolgot szeretnék
mondani – kezdett beszédébe a tanító. – Nagy isko-
lások vagytok, elsõ osztályosok. Ami ma itt a matema-
tikaórán történt, az máskor nem fordulhat elõ! Láttá-
tok, ha egy társatok nem figyel a feladatra, ha a padjá-
ban turkál, akkor könnyen baj történhet. Leeshet a hol-
mija, elgurulhatnak az eszközei. Gyurinak is volt fel-
adata, de ehelyett össze akarta szedni a korongokat.
Elõbb a munka, utána a rendrakás! Legyen ez tanul-
ság! Gyuri és Laci, éritek? 

Nem sokat értettek a tanítói példabeszédbõl, de ezzel
a többiek is így voltak. 

– No, most Gyuri összeszedheted a korongokat, Laci se-
gíts neki!

Ebben a pillanatban nagy kõ esett le Gyuri szívérõl,
végre visszakaphatja a számára értékes korongokat. 

Két percbe sem telt, s a korongok ott sorakoztak Gyu-
ri padján. Gyuri megköszönte barátja segítségét, majd
rendezésbe kezdett. Elõször a piros korongokat vette
számba, majd a kékeket. Mind megvolt. Ám a zöld ko-
rongok száma kevesebb volt. Újra számolta a korongo-
kat, de az eredmény nem változott. 10-10 piros és kék, s
a zöld csupán nyolc. Gyuri ismét lebújt az asztala alá, s
körbenézett. Amikor keresése eredménytelenül végzõ-
dött, akkor felpattant, s hangosan, szinte kiabálva
mondta: 

– Legalább kettõ elveszett! Nincs meg! 
Laci és Zsolti is négykézláb keresték az elveszett ko-

rongokat, de õk sem jártak eredménnyel. 
– Ha azonnal felszedhettem volna… – kezdte a fiú. 
– No, ebbõl elég! – jött Sári néni gyors és határozott

válasza. – Ez így nem mehet tovább, ilyen gyerekkel
még nem találkoztam. Szófogadatlan, engedetlen vagy.
Mindenesetre ezt megörökítjük, írok az anyukádnak. 

Hát így született meg Gyuri üzenõ füzetében az elsõ
bejegyzés. Nem volt hosszú, egy rövid tényközlés tõmon-
dat formájában: „Gyuri elviselhetetlen!”

Hogy mit szóltak a szülõk? 
Miután Gyuri elõadásában meghallgatták a történe-

tet, úgy döntöttek, hogy nem kívánják Sári néni neve-
lési elveit kritikával illetni, ezért nem keresik fel a ta-
nítót, tudomásul vették az ítéletét, bár mélyen nem ér-
tettek vele egyet. Õk tudták, hogy fiúk számára érté-
ket jelent a taneszköz. Most Gyuri nem szereti, ha az is-
koláról kérdezik, bezáródott. Õ volt az osztály elsõ ta-
nulója, aki beírást kapott, nem büszke rá, kicsit szé-
gyelli magát. 

Sok idõnek kell eltelnie, hogy újra jól érezze magát a
közösségében, hiszen tanítója megszégyenítette. Sári né-
ni túllõtt a célon.

Csillag.qxd  2019.10.29.  13:56  Page 47



48

Fonyódi Gábor

Betörtek egy gazdag mûgyûjtõ házába. A betörõk átmásztak a kerítésen, majd a kerten át,
az ablakot betörve jutottak a nappaliba, ahonnan festményeket és ékszereket vittek
magukkal. Vegyél részt a nyomozásban, kövesd a tettesek nyomát!

Detektíviskola
Forró nyomon
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