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Tisztelt Tanító! Kedves Kolléga!

Rajtunk múlik, hogy gyerekeink hogyan viszonyulnak
majd a tanuláshoz, a tudáshoz, az iskolához. A mi követ-
hetõ, értelmezhetõ visszajelzéseink, mindennapi mun-
kánk határozza meg, hogy hogyan fejlõdnek a 6–10 éves
iskolások alapkészségei, miként alakul érzelemszabályo-
zásuk a közösségben, fennmarad-e kíváncsiságuk, önér-
tékelésük, helyesen alakul-e viszonyulásuk önmaguk-
hoz, tanulótársaikhoz, a pedagógusokhoz. Bár ennek ke-
reteit sokan igyekszünk szakmai alapvetéseinkben kiala-
kítani, az önkéntes „szakértõk” köre egyre nagyobb. A
nevelés és oktatás céljáról, tartalmáról és módszereirõl, s
a szükséges szemléletváltásról szóló vitát szeretnénk
ezért oda visszaterelni, ahová az való, azaz a gyakorló pe-
dagógusokra támaszkodni.

A NAT 2020 eredeti szándékaink szerint a szükséges
tartalom mellett a szemléletváltozáshoz szükséges teen-
dõk egyszerre elváró és megengedõ rendszerét alakította
ki. A hivatalos dokumentumok viszont szárazak, idõn-
ként nehezen érthetõk. Ezért fogadtuk el a Tanító meg-
tisztelõ felkérését, s most induló sorozatunkban a módo-
sított NAT-ban megjelenõ új szempontokat, lehetõsé-

geket, s a kerettantervekben egyértelmûbbé váló felada-
tokat igyekszünk bemutatni. Az oktatás célja a tudást
használni tudó, saját képességeivel tisztában lévõ, a világ
változásait aktívan befolyásolni képes, a 21. századi kihí-
vásokra megfelelõen válaszolni tudó generációnál a ta-
nulni tanulás készségét kialakítani. Ezt talán mindenki
érzi. Talán az is jó lenne, ha mindenki tudná, az oktatás
közös ügy, ám formálása szakmai kérdés. Mivel minden
további cikk a tanulási területek sajátosságaira, megtar-
tott elemeire és újdonságaira fókuszál, jelen bevezetõ
célja leginkább egy elõkészítõ alapozás lehet, néhány tisz-
tázni szükséges pont beiktatásával.

MINDENKI
Általános alany. Ért az oktatáshoz, mert õ is járt isko-

lába, véleménye van, s tudni véli, hogy mit és hogyan
kell tanítani. A tanító azonban szakember. Amint azok
is, akik alaptantervet és kerettantervet fejlesztettek, s
ennek alapján javaslatot tettek arra, milyen is lehet, le-
hetne a tanulóközpontú, korszerû oktatás az alsó tago-
zatban.

I.*

NEMZETI ALAPTANTERV 2020 – Az alap-
és kerettantervi változások célja az alsó tagozaton

Csépe Valéria Általános alapelvek
és az elérni kívánt
eredmények

* A sorozat az EFOP 3.2.15 tartalomfejlesztési projektben részt vevõ pedagógusok munkája. A projekt szakmai vezetõje a szerzõ.
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ALAPTANTERV
Az alaptanterv minden ország közoktatásában az a do-

kumentum, amely lefekteti az alapokat és kiindulópon-
tot ad minden ráépülõ tartalmi és módszertani tevékeny-
séghez. Olyan, a gyakorlatra irányuló értelmezést, alkal-
mazást támogató szakmai rendszert és folyamatos érté-
kelést igénylõ dokumentum, amely nem egyszerûen tar-
talmi szabályozás, mert bár egy-két évtizeddel ezelõtt az
alaptanterveknek ez volt a fõ célja, ma már valamennyi
korszerû oktatási rendszerben ennél lényegesen többet
jelent. Az alaptanterv nem egyszerûen tanterv, még csak
nem is tananyag (ezt a curriculum magyar fordítása su-
gallja), hanem az ezen túlmutató elvárások és lehetõsé-
gek (szemlélet, attitûd, érték, értékelési sokféleség, mód-
szertani gazdagság, személyre szabás, méltányosság stb.)
összessége. Ma az osztálytermi munkát leginkább a ke-
rettantervek határozzák meg, a tanulóra irányuló, az ak-
tív tanulást támogató munka, értékelési és módszertani
sokféleség nem, vagy alig érvényesül. 

A kutatási adatok és a pedagógiai eredményesség-
nek a NAT-javaslatok kidolgozását megelõzõ értéke-
lései mind azt igazolják, hogy a tanulás, az iskolai elõ-
menetel és a felnõttkori elhelyezkedés, boldogulás
szempontjából egyaránt legmeghatározóbb szakasz az
iskola elsõ négy éve, azaz az alsó tagozat. Szükséges-
nek érezzük ezért azoknak a feladatoknak a részlete-
sebb bemutatását, amelyek meghatározzák a tanító si-
kerességét.

TANÍTÓK ÉS TANTERVEK
Formális tanulással gyermekeink az elsõ osztályban

találkoznak. Az óvodában nem ez történt, s ez így van
jól. Az óvoda-iskola átmenet gördülékenysége azonban
ma még nem teljes. Sikere attól függ, hogy miként tud-
juk az iskolát kezdõ gyermekek kognitív és szocio-emo-
cionális érésének és fejlõdésének eltéréseit szem elõtt
tartani, figyelembe venni. Fontos a tanulási motiváció,
a kíváncsiság fenntartása. Az elsõ osztályban ezt szol-
gálja:

– a tanító megfigyeléseire alapozott, szöveges formá-
ban megfogalmazott fejlesztõ, tanulást segítõ értékelés,

– ez értékeléssel lehetõség szerint összekapcsolandó,
az egyéni fejlõdési szintet felmérni hivatott diagnoszti-
kus mérés,

– az iskolakezdést követõ elsõ félévben elvárt, minden
szempontból bevezetõ jelleggel megkezdett fejlesztõ-
munka,

– az alapkészségek (írás, olvasás, számolás) és a kom-
petenciák fejlõdésérõl adott folyamatos visszajelzés a
gyermeknek és a szülõnek.

A gyermekek iskolához és tanuláshoz való viszonyá-
nak legmeghatározóbb alakítója a tanító. Az elsõ két év-
ben fõ nevelési feladata:

– a tanulni tanulás segítése, 
– a szabálykövetés kialakítása, 
– az új tudás örömének felfedeztetése,
– a tanulás élményének fenntartása,
– az iskolai élet megismertetése, elfogadásának segítése,

– az iskola szokás- és szabályrendszerében való eliga-
zodás segítése.

Az 1–4. osztály, azaz az alsó tagozat egységes, önálló,
egyben alapozó nevelési-oktatási szakasz. Az alapkészsé-
geket úgy kell kialakítani, hogy az új típusú tanulást
igénylõ következõ szakaszt elõkészítse, azaz az 5. osztály
bemeneti elvárásaihoz illeszkedjen. Az 5. osztálytól a ke-
rettantervek teljesítése akkor sikeres, ha ezt az alsó- és
felsõ tagozatban tanító pedagógusok együttmûködése is
segíti. A tantárgyi határok tudást támogató fellazítása az
alsó tagozatban a legkifejezettebb, érdemes a rugalmas-
ságot biztosító lehetõséggel élni.

Az elsõ négy osztály feladata:
– a tanulásra irányuló és a társas együttélés szabályait

követõ viselkedések elsajátíttatása;
– pozitív hozzáállás kialakítása az iskola és a tanulás

iránt;
– az írás, az olvasás és a számolás készségszintû elsajá-

títása, továbbá e készségek alkalmazása a fejlõdési szint-
hez illeszkedõ, valódi élethelyzetekben is megjelenõ fel-
adatok megoldása során;

– tanulási készségek kialakítása, az egyéni fejlettség-
nek, képességeknek és életkornak megfelelõ tanulási
módszerek megtanítása, az erõfeszítés és a kitartás támo-
gatása;

– az önkifejezés készségeinek formálása és a pozitív
önértékelés kialakítása;

– a kommunikációs és együttmûködési készségek fej-
lesztése;

– a nemzeti értékek iránti pozitív viszonyulás kialakí-
tása iskolai és iskolán kívüli programok szervezésével.

Az alsó tagozaton a pedagógusnak lehetõsége van ar-
ra, hogy a tanulás megszervezése során a tanórai kerete-
ken átlépve, a komplex fejlesztés célját szem elõtt tartva
alakítsa a pedagógiai munkát, mindenekelõtt azért, hogy
a kitûzött célokat a nevelõ-oktató munka minden terü-
letén elérje.

TARTALOM ÉS MÓDSZER
A tantervi viták általában a „mit kell tanítani, hány

tanórát rendelhetek hozzá” jegyében folynak. Ez most
sincs másként, holott a mikor és a hogyan a lényeges. Az
elsõ négy osztály feladata egyértelmû, ír, olvas, számol,
elmerül a mûvészetekben, mozog, tevékeny, megismer-
kedik egy másik nyelvvel és elkezdi helyesen értelmezni
a 21. század digitális világát. Az alaptantervben és a ke-
rettantervekben megadott fõ feladatok és az ehhez bizto-
sított órakeret arányos. A témakörök világosak, a tanu-
lási területekhez rendelt idõ rugalmasan értelmezhetõ, a
feladatok konkrét tanulási eredményként jelennek meg,
s mind a tartalom, mind a módszer az osztály tanulóinak
egyéni képességfejlettsége és tanulási üteme szerint ala-
kítható. A gyorsabban és lassabban tanuló gyermekek
feladatait egyénileg és csoportban is el lehet végezni. A
tanító módszertani tudása és alkalmassága fontosabb,
mint a tankönyv. Szakmai kompetenciája az új tanulás, a
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teljesítmény jutalmazó erejére támaszkodik. Az egyik
követendõ cél az érdeklõdés fenntartása, a figyelem és
emlékezet korai túlterhelésének elkerülése.

A NAT 2020 és a kerettantervek is kikönnyített tar-
talommal készültek. A maximált óraszámon belül ru-
galmas átrendezés, tematikus csoportosítás lehetséges.
Nem a tanulási területhez rendelt óraszám merev meg-
tartása a fõ cél, hiszen a tanítóra van bízva minden
foglalkozás. A nevelési-oktatási szakasz alapvetõ fel-
adata: 

– a stabil alapkészségek (írás, olvasás, számolás) és -
kompetenciák kialakítása, 

– a beszéd, a kommunikáció fejlesztése,
– személyiség- és a képességfejlesztés,
– a tanulás iránti motiváció felkeltése és fenntartása,
– a tanuló kíváncsiságára és tanulás iránti vágyára épí-

tõ fejlesztés.

Az alsó tagozatos kerettantervek egymáshoz kapcso-
lódóan, egységes rendszerben készültek, mindenütt a
kompetenciák és az ajánlott tevékenységek megadásával
együtt. A matematika a számérzék és számfogalom fej-
lesztését, az alapmûveletek stabil elsajátítását helyezi a

középpontba. A magyar oktatásának célja a beszélt és
írott nyelv folyamatos fejlõdésének megalapozása, az
életkornak megfelelõ alap-, ajánlott és választható, a tu-
dást (például természet) is fejlesztõ szövegek értésének
folyamatos kialakítása. Nem kell még formálisan nyelv-
tant tanítani, a hangsúly a helyesíráson és a beszéden
van. A formális környezetismeret-oktatás késõbb, csak a
harmadik osztályban kezdõdik, ám tartalmai minden
tantárgyban megjelennek. A mûvészetek egymáshoz il-
leszthetõ tanulási területet alkotnak, helyes beépítésük a
tanításba a személyiséget formáló tényezõként hat. Har-
madik osztálytól épül fel a digitális kultúra, ami nem egy-
szerûen korai informatika, a testnevelés és egészségfej-
lesztés terület pedig számos új, megvalósítható célt tûz
ki. A testnevelés nem pusztán tornaóra, hanem örömet
jelentõ mozgás, benne lehet tánc és sokféle fizikai aktivi-
tás. Beleépült az egészségfejlesztés, az egészséges életmód
alakítása, a kisiskolások testtartási problémáit enyhíteni
képes feladatok, s lehetõség nyílik a gyógytestnevelésre
is. Mindezek részleteiben sorozatunk tantárgyakra bon-
tott bemutatásaiban kerülnek kifejtésre. Elsõként a két
legfontosabb területet, a magyart és a matematikát mu-
tatja be Ungár Ágnes és Móricz Márk.

II.*

Az iskolába lépõ gyermek kíváncsi. Kíváncsi és motivált.
Meg szeretné érteni és ismerni a világot, birtokba venni,
behabzsolni, közelebb kerülni a felnõttek világához. Ta-

lán ebben az egyben hasonlítanak egymásra, minden
másban különböznek egymástól. Ezt a kiváló motivációs
alapot, amellyel rendelkeznek, gyorsan le tudjuk építeni,

Ungár Ágnes Magyar nyelv
és irodalom

* Készült az EFOP 3.2.15 tartalomfejlesztési projekt támogatásával.

! ! !

NAT2020.qxd  2020.02.25.  12:56  Page 4



5

amikor nem vesszük figyelembe eltérõ fejlõdésû ütemü-
ket, érdeklõdési körüket, különbözõ figyelmi képessége-
iket, fáradékonyságukat, életkorukat, és rövid idõn belül
elvárásokkal szembesítjük õket: most itt kellene tartani,
nem elõrébb, nem hátrébb, most erre kellene képesnek
lenni, nem többre, nem kevesebbre és így tovább. Ezeket
az elvárásokat a szabályozó dokumentumokra hivatkoz-
va támasztjuk a gyerekek elé, azt lobogtatva csóváljuk a
fejünket a fogadóórán a szülõvel szemben. Ezért olyan
tananyagstruktúrát és tartalmat kell a pedagógusok elé
tenni, amely épít a fent leírtakra. Ha ez sikerül, nemcsak
a tanulók boldogulását segítjük, de nagy teher alól szaba-
díthatjuk fel magát a pedagógust is, hiszen szabad teret
kaphat arra, hogy végre valóban a tanulóra tudjon fóku-
szálni, hatékony segítséget adhasson mindenkinek, így
neki magának is sikerélménye lehet.

Mindezek tükrében miben tér el, miben más az alsó ta-
gozatos magyar nyelv és irodalom tantárgy a módosított
alapdokumentumban a korábbiaktól?

Meghatározó szempontjaink a tartalom kidolgozása-
kor a következõk voltak: 

– Az alsó tagozat alapozó szakasz, tehát minden tekin-
tetben a készségfejlesztésnek kell elõtérbe kerülnie.

– Az iskolába kerülõ gyermek számára a világ komplex
egység, ezt az egységet meg kell tartani, hogy valóban al-
kalmazható tudásra tehessen szert.

– A kommunikációs képességek, a nyelvi fejlettség
alapvetõen határozzák meg a gyerekek tanulási kompe-
tenciáit, iskolai pályafutását, továbbtanulási és munka-
vállalói esélyeit.

– Tekintettel kell lenni arra, hogy a gyermekek be-
szédfejlõdése az elmúlt húsz-harminc évben a társadal-
mi-környezeti változások következtében meglassult.

– Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy egy-egy
tanulócsoporton (osztályon) belül mind életkorban,
mind társadalmi-szociális háttér, mind adottságok,
képességek tekintetében nagyon eltérõ tanulók van-
nak.

Hogyan tud mindez megvalósulni?
A tanulási eredmények mindig konkrét tanulói tevé-

kenységre utalnak, és tartalmazzák az eltérõ képességû
tanulók közötti különbségeket is. Megfogalmazzák, hogy
egy-egy tevékenységet milyen eltérõ szinten valósíthat-
nak meg a tanulók – milyen segítséget kaphatnak, vagy
kell kapniuk adott esetben. 

A beszédfejlesztés kiemelt szerepet kapott mind a
négy évfolyamon. Nem csupán az egyes tematikákon
belül, de külön témakörkén is megjelenik konkrét, eh-
hez kapcsolódó tanulási célokkal, tevékenységekkel és
fejlesztési feladatokkal. Hangsúly kerül a kommuniká-
ciós helyzetek megismerésére, megjelenítésére, drama-
tikus feldolgozására, a nyelvi fejlesztésre az utasítások
megértésétõl az önálló mondat- vagy szövegszintû meg-
nyilvánulásig. 

Az olvasástanulásra szánható idõ megnyúlik. A be-
tûk megismerése akár egy tanévnél hosszabb idõszak is
lehet, az olvasás technikájának biztonságos elsajátítá-
sának lezárását csak a második tanév végében határoz-

za meg a dokumentum azzal, hogy a lassabban fejlõdõ
tanulók még ezután is kaphatnak segítséget. A megfe-
lelõ olvasástechnika kialakításával párhuzamosan fo-
lyik a készségfejlesztés. A tematikák tartalmazzák az er-
re vonatkozó tanulási eredményeket és fejlesztési fel-
adatokat. Fontos kiemelni, hogy a fejlesztési célok kö-
zött szerepel a térben, síkban és idõben való tájékozó-
dás, a testséma kialakításának megsegítése, az artikulá-
ció fejlesztése, kommunikációs gyakorlatok, az együtt-
mûködés!

Tapasztalhatjuk, hogy a nagymotoros és a finommo-
toros mozgás fejlesztéséhez is sokkal több idõre van szük-
ség, mint korábban. Ezért az írás elõkészítését legalább
féléves idõszakban határozza meg a kerettanterv. A tan-
anyag elrendezése ezzel lehetõvé teszi, hogy csak akkor
kezdjenek a tényleges írástanuláshoz, amikor arra fizio-
lógiailag is többségében felkészültek már a gyerekek. Az
írott nagybetûk tanulása a második tanévben is megkez-
dõdhet.

Az irodalmi témakörök az életkori sajátosságoknak, a
tanulók érdeklõdésének megfelelõek és kötõdnek, segí-
tik õket a világ megismerésében, közvetlen környezetük-
ben való eligazodásban, érzelmi fejlesztésben. A felsorolt
tanulási eredmények segítik a tanítót abban, hogy mi-
lyen szintû feldolgozás javasolt egy-egy szöveggel kap-
csolatosan. A szövegek tartalmaznak természetismeret-
tel kapcsolatos ismereteket, segítik az idõben való tájé-
kozódást, hozzájárulnak a komplex személyiségfejlesz-
téshez a gyermek és az õt körülvevõ szûkebb és tágabb
közösség viszonyairól szóló történetekkel, azok feldolgo-
zásával. A feldolgozás során nem a szövegek tartalmának
felidéztetése, a részletek ismeretének ellenõrzése kerül
középpontba, hanem az értelmezést segítõ technikák al-
kalmazása, a vizuális, dramatikus elemek felhasználási
lehetõségei, az érzékek, érzelmek bevonása. A szövegek
feldolgozását sokféle tevékenység és játék kíséri, mely a
tanulási eredményekben is megjelenik.

A nyelvtan tanítása helyett a helyesírás tanítására és a
nyelvi fejlesztésre kerül a hangsúly. Leíró nyelvtan,
nyelvtani szabályok egyáltalán nem szerepelnek a keret-
tantervben. Ehelyett a nyelvi játékokra kerül a hangsúly.
Kikerültek az alsó tagozatos nyelvtani anyagból a szó-
fajok. Nem a szófajok kategorizálása, hanem a szavak je-
lentéstartalma felõl közelít, megfigyelésre és gyakorlásra
alapozza a helyesírás kialakítását, nem szabályokra. Je-
lentõsen csökkent a szövegalkotással kapcsolatos tan-
anyag és követelmény is. A szóbeli és írásbeli szövegalko-
tás szoros egységet alkot a nyelvtan anyaggal, amely va-
lójában nem nyelvtantanítás, hanem a szó klasszikus ér-
telmében vett nyelvi fejlesztés. 

A tantervet összeállító gyakorló pedagógusok célja az
volt, hogy az elvárások helyett a lehetõségekre fókuszál-
hasson a pedagógus. Legyen lehetõsége a tanulók valódi
igényeire, képességeire építeni. Ne csak alternatív lehe-
tõségként alkalmazza a gyerekek számára hatékony és
motiváló megismerési, feldolgozási lehetõségeket. A kö-
zösségfejlesztés, az együttmûködésre nevelés szerves ré-
szévé váljon a „tananyagnak”. Bízunk benne, hogy mind-
ez egyértelmûvé válik a dokumentumot mélységében is
megismerõ pedagógusok számára.
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Tisztelt Olvasó, kedves Kolléga!

Természetes reakció, hogy mindenki azt keresi, hogy
mi változott a NAT és a kerettanterv átdolgozása során.
Hiszen az a legfontosabb kérdés, hogy „holnaptól” mit
kell másként csinálni. 

Ennek kibogozása (ti. mi maradt, mi változott) azért
sem egyszerû, mert a NAT és a kerettanterv szerkezete
és stílusa is változott, ezért nem egyszerû az összehason-
lítás a korábbi szabályozókkal. Engedjék meg, hogy eb-
ben az összehasonlításban próbáljak segítségükre lenni. 

A következõkben kizárólag a matematika területén
történt változásokkal fogunk foglalkozni.

SZERKEZET
A szerkezeti változtatások nyilván hordoznak maguk-

ban pedagógiai megfontolásokat, üzeneteket, de ezek
vizsgálata messzire vezetne, és a szerkezet csupán keret a
tartalomhoz, amelyet majd most igazából szeretnénk
vizsgálni. 

Azonban mielõtt rátérnénk a tartalomra, mégis fon-
tos egy-két gondolatot megosztani a szerkezettel kapcso-
latosan is. A NAT felépítése, egyes részei megfeleltethe-
tõk a korábbi NAT-oknak. Ennek szerkezetével most
nem foglalkozunk.

A kerettanterv felépítésérõl azonban szükséges bõ-
vebben is szólni, mert elsõre kissé szokatlan, fontos, hogy
megértsük, melyik résznek mi a szerepe. 

A témakör megjelölése után egy javasolt óraszámot
látunk. Ez nem jelenti, hogy ezek az órák egymás után
következnek, sem azt, hogy ennyi idõ elegendõ lenne a
tananyag elsajátítására. Ezek a számok hozzávetõleges
értékek. Hiszen mindenki tudja, hogy alsó tagozaton egy-
egy tanítási óra rendkívül komplex és legalább 10 (keret-
tantervi) témakör is szerepet kaphat benne. 

Ezután következnek a TANULÁSI EREDMÉ-
NYEK, amely megmutatja, hogy a témakör tanulása
eredményeként mi lesz az, amit a tanuló elsajátít a tanu-
lási szakasz (alsó tagozat, 4. osztály) végére. Ha jobban
megnézzük ezeket a mondatokat, ezek szó szerinti idéze-
tek a NAT-ból, ahol a 4. osztályos követelmények voltak
olvashatók. 

Tehát ez a rész nem más, mint egy összekötõ rész
a NAT és a kerettanterv között. Rendeltetése, hogy
megmutassa, hogy a NAT-ban kitûzött célok milyen
fejlesztési feladatokon keresztül fognak megvaló-
sulni. 

Természetes, hogy 1–2. osztályban nem kell (ahogy
eddig sem, úgy továbbra sem) „fejben pontosan számol(ni)
a 10 000-es számkörben a 100-as számkörben végzett mûve-
letekkel analóg esetekben”. Csupán a fejlesztési feladatok-
nál megjelenõ mondatok (például: „Összeadás és kivonás
kerek tízesekkel a 100-as számkörben”) járulnak hozzá ah-
hoz, hogy a gyermek 4. osztály év végére elérje a kitûzött
célt. (Adott esetben, hogy: „fejben pontosan számol(jon) a
10 000-es számkörben a 100-as számkörben végzett mûve-
letekkel analóg esetekben”.)

Ez után az összekapcsoló rész után jön a kerettanterv
igazán lényegi része, a fejlesztési feladatok és ismere-
tek, ahol az van leírva, hogy kétéves bontásban mit szük-
séges elvégezni a tanulókkal. Ennek a résznek az alapos
tanulmányozása a legfontosabb. 

Következõ rész a fogalmak, amelyeknél (ahogy a ke-
rettanterv bevezetõjében olvashatjuk) „azok a fogalmak
szerepelnek, amelyek helyes alkalmazását elvárjuk a tanu-
lóktól, de a meghatározását nem.”

Hiszen „a tanulók a tanórán hallott kifejezéseket elõször
megértik, majd késõbb maguk is helyesen használják azokat.”

Alsó tagozaton a matematikai „anyanyelv” tanulása
zajlik. A tanítótól elvárt a pontos, szakszerû, ugyanakkor
jól érthetõ, a gyereknyelvhez közeli nyelvhasználat, ame-
lyet a gyerekek magukba szívnak és elkezdik használni.

III.*

Móricz Márk Matematika 
– A tanítás „elmélete” 
és „gyakorlata”

* Készült az EFOP 3.2.15 tartalomfejlesztési projekt támogatásával.

NAT2020.qxd  2020.02.25.  12:56  Page 6



7

Csak késõbb, felsõ tagozaton indul meg a „nyelvtan” ta-
nulása, amikor a különbözõ fogalmakat alaposabban
megvizsgálják. 

A témakör lezárásaként pedig javasolt tevékenysé-
geket olvashatunk, melyek valóban csak javasolt tevé-
kenységek, hiszen egy-egy fejlesztési feladathoz rengeteg
jó gyakorlatot lehetne gyûjteni, mert a pedagógusok kre-
ativitása határtalan. 

Erre a részre úgy lehet tekinteni, mint gondolatébresz-
tõ, inspiráló szakaszra, amely az olvasót kizökkenti a hi-
vatalos dokumentum olvasásából, és a tanterembe, a
gyerekek közé helyezi, hogy az elméletet rögtön gyakor-
latba is lehessen ültetni. 

STÍLUS
Mind a NAT, mind a kerettanterv fogalmazási stílu-

sában eltér az elõdeitõl. Ez elsõre furcsának tûnhet, de az
újfajta megfogalmazás rengeteg érdekességet rejt ma-
gában. 

Általánosan igaz, hogy a jelenlegi (2020) szabályo-
zás pontos fogalmazásra törekszik, arra, hogy amit
mond, az egyértelmû legyen. Újdonság, hogy törek-
szik arra, hogy nagyon pontosan meghatározza, hogy
mit milyen szinten lehet és kell számon kérni a tanu-
lóktól. A kerettanterv pedig útmutatást ad a „hogyan-
hoz” is, amiben nem a kötelezõséget kell látni, hanem
a segítséget. Mert nemcsak célt jelöl ki, hanem a fon-
tos állomásokat, amik elérése (elvégzése) biztosítja a
tanulót és tanítót arról, hogy jó irányba halad a cél
felé.

Ezért ezeket a mondatokat érdemes nagyon odafi-
gyelve olvasni, sõt továbbgondolni, mert az egyes sza-
vaknak fontos szerepük és üzenetük van. Csak egy ki-
ragadott példát vizsgáljunk meg:

NAT 2012: „Törtek a mindennapi életben (2, 3, 4,
10, 100 nevezõjû törtek).”

NAT 2020: „A tanuló tevékenységekkel megjelenít
egységtörteket és azok többszöröseit különféle mennyisé-
gek és többféle egységválasztás esetén; a kirakást, mérést
és a rajzot mint modellt használja a törtrészek összeha-
sonlítására.”

A két mondat összehasonlítását és értékelését az ol-
vasóra bízom. De talán állíthatom, hogy a 2020-as
NAT megfogalmazása mélyebb, rétegzettebb. 

A NAT-ban nincs apró betû, annak minden szava
egyenrangúan érvényes. Fontos tehát tisztázni és (jól)
érteni, hogy „mi kerül a dolgozatba”, és mi az, amivel
foglalkozni kell, de annak készségszintû alkalmazása
nem elvárható.

(Hasonlóan lehet értékelni a kerettanterv monda-
tait is.)

Aztán persze a tartalommal mindenkinek jogában
áll vitatkozni. Azonban úgy gondolom, a törekvés,
hogy az oktatás alapvetõ dokumentuma ilyen mélysé-
geket is érintsen, az mindenképpen becsülendõ, elõ-
remutató. Ha másért nem, akkor azért, mert valódi
szakmai gondolatcserére ösztönöz, arra, hogy szoká-
sainkat megvizsgáljuk, értékeljük, ha szükséges, meg-
újítsuk. 

TARTALOM
Hadd csigázzam még egy kicsit az érdeklõdést, és hadd

kezdjem azzal, ami nem változott.
A 2020-as NAT és kerettanterv a matematika terüle-

tén megõrizte a 2012-es (és korábbi) NAT(-ok) és keret-
tanterv(ek) szemléletét és lényegi tartalmát, ami az
„Alapelvek, célok” részben korábban is megfogalmazó-
dott. Újdonság, hogy ezen túlmenõen kifejti az egyes ta-
nítási szakaszok speciális jellemzõit (lásd: bevezetõ ré-
szek), és egyúttal a gyakorlat oldaláról közelíti meg a ki-
tûzött célok megvalósítását. Ezeket a bevezetõ részeket
érdemes alaposan átolvasni (nem csak átlapozni vagy át-
ugrani), mert sokat segít az azt követõ átfogó célok és ta-
nulási eredmények, fejlesztési feladatok értelmezésében. 

Most pedig nézzünk néhány példát, ami azért (rész-
ben) tartalmi változást jelent a korábbi szabályozókhoz
képest. 

Zárójelhasználat, 
mûveleti sorrend

Tehát ilyen jellegû feladat megoldása nem követel-
mény:

6345 : 3 +2 • 4

Azonban az egybetartozó dolgok jelölésére szövegek,
mûveletek értelmezésekor a zárójel mint jel megmarad.

Például: 
– Egy 22 fõs osztály minden tanulója a Mikulástól egy

banánt, két almát és 4 mandarint kapott. Mennyi gyü-
mölcsöt kaptak összesen a gyerekek?

(1 + 2 + 4) • 22 vagy (1•22) + (2•22) + (4•22) 

2
0
1
2

NAT

Matematikai jelek: +, –, •, :, =, <, >, ( )
Mûveletek tulajdonságai. Mûveleti sorrend.

Zárójel használata, mûveleti sorrend

2
0
2
0

NAT

– szöveghez, valós helyzethez kapcsolva záróje-
let tartalmazó mûveletsort értelmez, elvégez;

– hozzákapcsolja a megfelelõ mûveletet adott
helyzethez, történéshez, egyszerû szöveges
feladathoz;

– értelmezi a mûveleteket megjelenítéssel, mo-
dellezéssel, szöveges feladattal

Kerettanterv

– Zárójel használata konkrét esetekben megfo-
galmazott problémák leírásához, megoldásá-
hoz
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(De nem: 1•22 + 2•22 + 4•22! Hiába „hagyható el”
a zárójel, alsó tagozaton nem szükséges ennek a megálla-
podásnak a megtanulása.)

– Mûveletértelmezésekben: 
Mennyi a 148 • 7? 
(100 • 7) + (40 • 7) + (8 • 7)  
– 6540 és 3120 összegének a kétszerese:
(6540 + 3120) • 2 
– Gondoltam egy számot. Megszoroztam 5-tel, hozzá-

adtam 4-et, az eredmény 24 lett. Melyik számra gondol-
tam? 

(____ • 5 ) + 4 = 24

Római számok

Tehát a hangsúly itt is azon van, hogy nem elvont,
hanem gyakorlati ismereteket sajátítsanak el a ta-
nulók. 

A gyermekek kíváncsiságának megfelelõen természe-
tesen meg lehet tanulni egyéb római számjeleket, és
azokból számokat képezni, ha a tanító hasznát látja. De a
dolgozatban nem kell ilyen feladatokkal találkozni, és
felsõ tagozatra is bátran mehet, aki nem tudja megmon-
dani, hogy: melyik számot jelenti a CDXLVII, vagy, hogy
milyen „betûkkel” tudjuk leírni az 1749-et. Mert a ko-
rábbi (2012-es) megfogalmazást lehetett úgy értelmezni,
hogy ez fontos ismeret.

Írásbeli osztás
Ebben a kérdésben a korábbi szabályozók nem voltak

egyértelmûek, és a gyakorlat a szokásrendet követte.

A mai világban vitatható a kétjegyûvel való osztás al-
goritmus ismeretének fontossága, hasznossága. Minden-
esetre az alsó tagozatos diákok többségének nem könnyû

az algoritmus végzése, és helyette hasznosabb ismerete-
ket, képességeket sajátíthatnak el, gyakorolhatnak. Fel-
sõ tagozaton elég megtanulni a kétjegyûvel való osztás
algoritmusát (ha az szükséges).

Mérés, mértékegységátváltás
Ehhez a témakörhöz nem idéznék a szabályozókból,

mert igen hosszú rész lenne. 
A 2012-es NAT tényleges mérések elvégzésére ösztö-

nöz, amelyet a 2020-as módosítás csak még inkább meg-
erõsít, sõt többszörösen aláhúz. Hiszen a legfontosabb,
hogy tényleges képzete alakuljon ki a tanulóknak a mér-
tékegységekrõl viszonyaikról, és ez csakis sok elvégzett
mérés segítségével lehetséges. Mértékegységváltás is
csak a gyakorlathoz kötõdhet. A mérõszám és mérték-
egység közti fordított arányosságról még csak tapasztala-
tot szereznek. Ennek megértése (!), készségszintû alkal-
mazása nélkül pedig nem lehetséges a mértékegységvál-
tás számonkérése. 

Felesleges tehát ilyen feladatokat gyakoroltatni: 
3402 mm = ___ m ___ dm ___ cm ___ mm
3056 g = ___ kg ___ dkg ___ g
Helyette inkább mérjenek sokat a gyerekek!
Felsõ tagozaton a tényleges mérésekre már kevesebb

idejük lesz, viszont a mértékegységváltást meg fogják ta-
nulni. 

Lényeges változás, hogy a tonna és a hektoliter nem
követelmény, hiszen az ezekkel való mérést nehéz meg-
valósítani.

Geometria
A méréshez hasonlóan itt sem tudunk minden válto-

zást számba venni, illetve megint nem feltétlenül az elsa-
játítandó ismeretekben történt változás. 

A geometriai témák a méréshez hasonlóan gyakran
háttérbe szorulnak, mert „minden másra több idõ kell…”

2
0
1
2

NAT

nem tett róla említést

Kerettanterv

Római számok írása, olvasása I, V, X, L, C, D,
M jelekkel.

2
0
2
0

NAT

– ismeri a római számjelek közül az I, V, X jele-
ket, hétköznapi helyzetekben felismeri az
ezekkel képzett számokat;

Kerettanterv

– A római számjelek közül az I, V, X jelek, va-
lamint az ezekbõl képezhetõ számok írása, ol-
vasása a hétköznapi helyzetekben, például:
óra, keltezés, kerületek jelölése

2
0
1
2

NAT

Négyjegyû számok összeadása, kivonása, szorzás
kétjegyû, osztás egyjegyû számmal írásban.

Kerettanterv

Írásbeli szorzás és osztás egy- és kétjegyû szám-
mal.

2
0
2
0

NAT

– helyesen végzi el az írásbeli összeadást, kivo-
nást, az írásbeli szorzást egy- és kétjegyû szorzó-
val, az írásbeli osztást egyjegyû osztóval;

Kerettanterv

Írásbeli osztás egyjegyû osztóval, visszaszorzással,
kivonással
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Pedig alsó tagozaton a gyerekek fogékonysága miatt
olyan tevékenységek elvégzésére van lehetõség, amire
késõbb már nem lesz. A méréshez hasonlóan ezek a tevé-
kenységek is idõigényesek, de nélkülözhetetlenek, és
nem lehet azokat csak tankönyvi feladatokkal helyette-
síteni. 

A 2020-as NAT és kerettanterv minden ezzel kapcso-
latos mondata a gyerekek tevékenykedtetésére szólít fel,
arra, hogy õk maguk fedezzék fel a geometriai ismerete-
ket, próbálják megfogalmazni saját szavaikkal a tapaszta-
lataikat. 

Egyrészrõl a tananyag nem igazán változott, másrész-
rõl viszont a feldolgozás módjának szükséges változnia,
ha szeretnénk megfelelni a szabályozóban leírtaknak. 

Ez ijesztõ lehet, de a gyerekek lelkesedése a „geomet-
riás” órákon igazolja azt, hogy megéri a plusz befektetett
energiát a tanító részérõl. 

A lelkesedés mögött pedig megfigyelhetõ egy másfajta
gondolkodás formálódása, és a különbözõ fogalmak ala-
kulása. 

(Nem is beszélve arról, hogy sok, számokkal küszködõ
gyermek ilyenkor kap szárnyra!)

Kerület, terület

A 2012-es megfogalmazás megint nem pontos, és tág
értelmezéseknek ad teret. 

A „számítás”, „kiszámítás” szavak könnyen elõhívhat-
ják azt a képzetet, hogy alsó tagozaton képletet kell taní-
tani:

2 (a+b); a • b

Errõl szó sincs. Mind a kerület, mind a terület fogal-
mának a tapasztalati alapozása a cél. Sok tevékenység-
gel, méréssel, lefedéssel. A kerület esetében természete-
sen ez úgy történik, hogy a lemért oldalakat összeadjuk
(hacsak nem cérnával kerítettük körül az alakzatot). A
gyerekek arra is rájöhetnek (mondjuk téglalap, négyzet
esetén), hogy nem szükséges minden oldal tényleges le-
mérése. 

Területet pedig elég számlálással megállapítani. Sok
lefedés és számlálás után biztosan lesznek, akik okosabb
utakat keresnek, és felfedezik, hogy például a „két szélsõ
négyzetsort elég összeszorozni”. De ne essünk kétségbe,
ha valaki nem jut el erre az absztrakciós szintre, hiszen a
terület fogalma nem könnyû, és még alakulhat felsõ ta-
gozaton is. Ezért hiba már 4. osztályban követelmény-
ként állítani.

ÖSSZEGZÉS
A változások közül csak a legfontosabbakat, leginkább

kézzel foghatóakat ragadtam most ki. (Még lenne mirõl
beszélni, például: becslés, ellenõrzés, „nyitott mon-
dat”…) De már ezek alapján is megállapíthatjuk, hogy a
változtatások nem mondanak ellent a korábban hatályos
NAT-nak, hanem azon pontosítanak, és a tananyagtar-
talom egyes elemeit késõbbi évfolyamokra tolja, ezzel
nagyobb teret (és idõt!) engedve a készségfejlesztésnek
(pl.: tevékenységek, játékok), a felfedeztetésnek és az
értve tanulásnak (pl.: tevékenységek, játékok) és az is-
meretek elmélyítésének (pl.: tevékenységek, játékok). 

A tanulók számára a tananyagcsökkentést pedig nem
a tartalmak tömeges eltörlése okozza, hanem a tartal-
maknak a tanulók életkori sajátosságainak és absztrak-
ciós szintjének megfelelõ formában történõ feldolgozása
és számonkérése.

A bevezetõk figyelmes olvasása sok olyan többletin-
formációt hordoz, ami nem tud megjelenni az eredmény-
célokban vagy a fejlesztési feladatokban. Bár ha a NAT-
ot és a kerettantervi mondatokat olvassuk, akkor is igen
gyakran botlunk hasonló szavakba: tapasztalat, tevékeny-
ség, értés, alkalmazás stb. 

Végezetül kiemelnék két bekezdést a NAT-ból:
„A tárgyi tevékenységek és a kapcsolódó változatos képi

ábrázolások alapozzák meg a késõbbi absztrakciót. A konk-
rétumokhoz való sokszori vissza-visszalépések során alakul-
nak a matematikai fogalmak, összefüggések és eljárások. Ezek
alapozzák meg a felsõ tagozaton és középiskolában megjelenõ
szimbolikus gondolkodást.”

„A matematika tanulásának alapvetõ módszere a valósá-
gon alapuló, személyes, cselekvõ tapasztalatszerzés, amely a
különbözõ érzékszervek bevonásával, mozgással, valamint
szemléletükben és matematikai tartalmukban egyaránt vál-
tozatos eszközök használatával, játékokkal valósul meg.”

2
0
1
2

NAT

Kerület, terület
– Négyzet, téglalap kerülete, területe. Mérés, szá-
mítás, mértékegységek.

Kerettanterv

A téglalap és a négyzet kerületének kiszámítása.
Négyzet, téglalap területének mérése különféle
egységekkel, területlefedéssel.
A területszámítás fogalmának elõkészítése.

2
0
2
0

NAT

– megméri különbözõ sokszögek kerületét külön-
bözõ egységekkel; területet mér különbözõ egy-
ségekkel lefedéssel vagy darabolással; ismer a
terület és kerület mérésére irányuló tevékeny-
ségeket;

Kerettanterv

– Síkbeli alakzatok kerületének becslése, mérése
alkalmi és szabványegységekkel különféle esz-
közök segítségével (például: fonal, négyzetrács,
vonalzó)

– Síkbeli alakzatok területének becslése, mérése
különféle alkalmi egységekkel való lefedéssel
vagy darabolással (például: körlapokkal, moza-
iklapokkal, négyzetlapokkal)

– A terület és kerület szavak értõ használata
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Február legeleje. Olvasom a Magyar Közlönyben az új
Nemzeti alaptantervet. Nyilvánvaló, hogy egy efféle
alapdokumentum elkészítése igen sok munkát igényel, s
ez a tény mindig becsülendõ. Az sem kétséges, hogy az
elõzõ NAT nem csak felülvizsgálatra, de módosításra is
szorult. A II.3.7. Mûvészetek dokumentum bevezetõ ré-
sze valóban jól sikerült. A II.3.7.1. ÉNEK-ZENE alapcél-
jaival is – mint alapelvekkel – egyet lehet érteni. Fontos
tény, hogy mindjárt az elvárások elsõ pontjában leszöge-
zi; az ének-zene tanításának célja, hogy a tanuló megsze-
resse az éneklést.

A tantárgy tanításának specifikus jellemzõi az 1–4.
évfolyamon leírásos, bevezetõ részében, kvázi princípi-
umokként, csupa nagyszerû dolog van deklarálva. A
hagyományos (és egyben helyes) megközelítések (mint
pl.: „a tanuló különbözõ mozgásos játékokban vesz részt.
Kiemelt szerepet kapnak a magyar gyermekjátékdalok és
táncok.”, illetve: „A tanuló képzeletének és komplex látás-
módjának folyamatos fejlesztése céljából biztosítani kell szá-
mára a széles körû zenei tapasztalatszerzés lehetõségét.”),
illetve elvárások mellett külön felhívnám a figyelmet
arra, hogy a zenéhez, zenéléshez és zenepedagógiához
történõ új viszonyulás is helyet kap: „További cél, hogy a
tanuló a környezetében fellelhetõ hétköznapi tárgyakat, ter-
mészetben talált anyagokat, használati eszközöket, vala-
mint az emberi testet hangszerként is használja, amivel ki-

bontakoztathatja zenei kreativitását.” (Lásd például Sáry
László kreatív szemléletû és igen élvezetes zenepedagó-
giai világát. S még ide kapcsolódón: a fenti idézet arra is
jó, hogy az ún. „body percussion” „könnyûzenei” világát
felfedeztessük a gyerekekkel. Élvezni fogják bizonyo-
san.) A régi értékek és ezen újak együttes, hangsúlyo-
zott megléte egyúttal akár azt a pedagógiai megközelí-
tést is felidézheti, amely Goethe megfogalmazásában
ekként szól: „A legtöbb, amit gyermekeinknek adhatunk:
gyökerek és szárnyak.” Felfoghatjuk e mondatot akár úgy
is, mint feladatleírásunkat, amelynek megléte esetén a
gyerekeknek egész életükre kihatón harmonikus teljes-
séget tudunk adni.

[Még valami, némileg utólagos betoldású témaként:
az úgynevezett „értékes könnyûzene” már az alsó tagoza-
ton is meg kellene hogy találja a helyét. E helyen méltat-
nom kellene például a Gryllus-kompozíciókat, melyek
jelentõs részében megtalálható mind a „magyar zenei vi-
lág”, mind pedig az úgynevezett klasszikus zenei stílusje-
gyek, s mely dalok nemcsak zenei tapasztalásokat, de iga-
zi élvezetet is jelentenek az éneklõknek. És még valami:
akár a barokk, akár a (bécsi) klasszicizmus némely mûfa-
járól, például a leginkább stilizált táncokból álló szvitek-
rõl vagy a kifejezetten „mulatság”, „szórakozás” fordítású
divertimentókról van szó, hajlamosak vagyunk elfelejte-
ni, hogy az adott kor könnyûzenéjérõl (!) beszélünk. És
az sem jut feltétlenül az eszünkbe, hogy a jazz egyik fõ for-

Smuta Attila

A széljegyzetek arra jók, hogy konkrétumokat kötelezõen igen, ugyanakkor
tudományos igényességû megfogalmazásokat nem igényelnek, miközben
a személyes viszonyulás kifejezését megengedik. Esetünkben a lentieket
tulajdonképpen felfoghatjuk pedagógiai reflexióknak is.

Egy zenepedagógus széljegyzetei
a NAT 2020 kapcsán

NEMZETI ALAPTANTERV 2020
Az alábbi írás az alsó tagozatra és azon túl az általános iskolai ének-zene tantárgy alaptantervére szerves egységként,
egészében tekint 1–8. osztályig. A közös nevezõk keresésének elkötelezettjeként követésre méltónak tartjuk nem
csupán ezt, hanem a gondolatok tárgyszerû és szakszerû kifejtését, s nem utolsósorban az értelmes szakmai párbeszéd-
re invitáló stílusát is. Mert meggyõzõdésünk, hogy a NAT 2020-ról való közbeszéd, túlmutatva önmagán, a NAT
2030 minõségére is számottevõ hatással lesz. Érdeklõdéssel várjuk az Ön reflexióit is a tanito@sprintkiado.hu címen.
(A szerk.) 

Reflexió
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rása, a blues – eredeti, õsi formájában – alapvetõen pen-
taton melodikájú. Ezeket a tényeket, valamint a bennük
rejlõ lehetõségeket tovább lehetne gondolni – itt is, meg
majd a felsõ tagozatos munkában is.]

Nem is taglalom tovább a bevezetõt, mert az egészet
tökéletesnek érzem. El kell olvasni és ennek szellemében
tevékenykedni. A következõ, „napi gyakorlatra” lebon-
tott követelmények némelyikéhez a margóra azonban
már megjegyzéseket tennék.

ÁTFOGÓ CÉLKÉNT KITÛZÖTT, VALAMINT
A FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓ-
DÓ TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS
KÖVETELMÉNYEK) AZ 1–4. ÉVFOLYAMON

A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló: 
• „2. ismer legalább(*) 180 gyermekdalt, magyar népdalt;”

– Lehet, hogy az 1–4. osztályos tankönyvek legalább(*ki-
emelés: tõlem) 180 gyermekdalt és népdalt tartalmaznak,
de ha komolyan vesszük az alábbi pontot, mely szerint
„5. a tanult dalokhoz kapcsolódó játékokban, táncokban,
dramatizált elõadásokban osztálytársaival aktívan részt
vesz”, akkor a legalább (!) 180 dal – még akkor is, ha nem
is mindegyik dramatizált – csak „kutyafuttában” teljesít-
hetõ. Mindenki tudja, hogy az órákon „pedagógiailag kö-
telezõ” módon elõvett, egy-két dramatikus játékkal való
órarészlet – „idõ hiányában” – általában arra szorítkozik,
hogy néhányszor (négyszer, ötször) – s leginkább az osz-
tályterem egyik, meglehetõsen szûkös üres terében – el-
énekeljük, eljátsszuk azt, s aztán vissza kell szaladni a pa-
dokba/asztalokhoz, mert még sok mindent bele kell zsú-
folni az órába. Ezt nem tartom jó gyakorlatnak. Ezen já-
tékok és énekek ugyanis örömüket, az ismét és ismét el-
játszásának, az ismétlésnek megélt örömében teljesítik
ki. Igen, valóban azt gondolom; a játékban mindenki le-
gyen ne csak a körben, hanem hol a körön belül vagy ép-
penséggel azon kívül is, legalább egyszer, mert e közössé-
gi létben a többiektõl kitûnve így válik majd „fõszereplõ-
vé”, s ez az érzés mindennél többet ér számára. Tudom;
ez sok idõ, s a „legalább 180 dal” ekként nem teljesíthetõ.
Viszont, akár ha kevesebb is, de érzelmi kötõdés van mö-
götte – mélyen a gyerekekbe ivódik, s ezért nem felejtik
sem a dalt, sem az érzést. [Hozzáteszem: a felsõs tan-
anyaggal együtt legalább 307 (!) dalt kell(ene) tudnia
egy általános iskolásnak! Ez egyszerûen irreális. Lenne ez
inkább csak a fele, de azt a gyerekek bármikor s jó szívvel
énekelnék!] 

• „6. fogalmi szinten megkülönbözteti az egyenletes lükte-
tést és a ritmust;” – Értem, hogy fogalmi szinten is meg kell
különböztetni õket egymástól, s ezért itt ezt le is kellett
írni, de azért jelzem, hogy tényszerû gyakorlatukban a
gyerekek erre már az óvodáskor nagycsoportjában is ké-
pesek, sõt, a kettõt (illetve a hármat) egyszerre is meg
tudják valósítani, amikor az énekléshez járnak (egyenle-
tes lüktetés), miközben az óvónõ kérése körülbelül így
hangzik: „Közben tapsoljunk is úgy, ahogyan a szöveget
mondjuk!” (ritmus)

• „9. […], valamint tájékozódik a 4/4-es és 3/4-es ütem-
ben;” – Az eddigi pontos megfogalmazások után valami-
lyen konkrétabb szakmai támpontot/szempontot szíve-
sen láttam volna, mert többféle módon és szinten lehet
tájékozódni, akár bizonyos ütemfajtákban is.

• A belsõ hallás olyan képességet jelent, mellyel han-
gokat és hangviszonyokat tudunk magunkban felidézni,
egyszerûbben szólva; a kottát nézve „belül” halljuk a ze-
nét, mégpedig bármiféle, ténylegesen szóló „külsõ” zenei
segítség nélkül. A „13. a tanár által énekelt dalokat belsõ
hallással követi;” furcsa meghatározású elvárás azoknak,
akik a „belsõ hallás” szakkifejezés hallatán e pontot ol-
vassák. A belsõ hallás fejlettségérõl ugyanis, bár az úgy-
nevezett dallambújtatással gyõzõdhetünk meg, amely
azt jelenti, hogy – akár ha egy-egy pillanat erejéig is, pél-
dául a nehezebb hangközöknél segítve – egy dallamrész-
letet a gyerekekkel „gondolatban énekeltetünk” tovább, s
azután, egy idõ után hangosan folytatják, de ez nem
egyenlõ azzal, hogy a tanár által énekelt dalokat a tanu-
lók némán követik. A kettõ közül ugyanis az egyik a va-
lódi zenei készségfejlesztés tárgya, illetve aktivitást
igénylõ, nagy szellemi teljesítményû eredménye, a másik
csupán a zene figyelemmel kísérése. 

• „14. megismeri, énekli és alkalmazza a pentaton hang-
készlet hangjait; – Miért csak ezeket? Több tankönyvben
(pl. a Mozaik Kiadó 4. osztályos tankönyvében) a fá és a
ti (illetve alsó ti) hangok is azért képezik a tananyag ze-
nei ismeretekrõl szóló részét, mert ezekrõl a hangokról a
gyerekeknek már bõséges elõzetes éneklési (!) tapaszta-
lásaik vannak. Egy negyedik osztályos gyerek több mint
öt hang „zenei beépítésére” képes. Élni kell ezzel.

• Ha már a tanuló „15. ismeri a tanult, énekelt zenei
anyaghoz köthetõ szolmizációs hangokat, kézjelrõl énekel”,
akkor a „16. a dalokat tanári segítséggel szolmizálva énekli,
kézjelekkel mutatja” az elõzõ elváráshoz képest bizony in-
dokolatlan visszalépés. [Az egy más kérdés, hogy egy ke-
vésbé jól éneklõ (!) gyereket segítünk abban, hogy egy
dalt tisztábban (!) énekeljen. De az elvárt 15. pontot fel-
tételezve, sem a szolmizálást nem kell segíteni, sem a kéz-
jelezést. (Az elvárás mondatszerkezetébõl legalábbis ez
olvasható ki.)]

• Többé-kevésbé ugyanez mondható a „17. tanári se-
gítséggel képes leírni és olvasni egyszerû ritmusokat, dallam-
fordulatokat” elvárásáról. Itt ugyanis – az egyes évfolya-
mokon elvárható szintnek megfelelõen (!) – szintén el-
várható az, hogy tanári segítség nélkül is le tudjon írni,
és/vagy olvasni egyszerû ritmusokat, dallamfordulato-
kat. A megfelelõ és toleráns pedagógiai, illetve módszer-
tani „kulcs” ehhez, hogy tudjuk, mi az „egyszerû”. [Evi-
dens módszertani példaként: hiába mozog otthonosan a
gyerek pl. a szó-mi vagy a lá-mi énekelve már sokszor
megtapasztalt, s ezért már belé rögzült világában, ha
olyan „egyszerû” dallam hibátlan leírását próbálnánk el-
várni tõle, mely mi-szó, vagy éppen mi-lá hangközöket
tartalmaz, amelyekkel sokkal ritkábban, vagy egyáltalán
nem is találkozott. Hasonló oknál fogva, természetesen
az sem mindegy, hogy a leírandó zenei anyag bizonyos
dallamfordulatai a zenei idézet elején, közepén vagy ép-
pen a végén találhatók. S persze ugyanez érvényes a „rit-
musdiktandók” egyes ritmusképleteket tartalmazó pél-
dáiban is, amelyeket kevéssé érdemes „ütem kettõn” kez-
deni, hiszen a tanulóknak semmilyen zenei emlékük, s
ennek okán semmilyen beépült tapasztalásuk sincs, ek-
ként – bár például a nyújtott ritmust „amúgy, tudják” –
így ezek mégsem minõsülnének „egyszerû fordulatnak”.
Ezekre a zenepedagógiai/módszertani szempontokra te-
hát nagyon oda kell figyelniük az éneket tanítóknak.]
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• Még egy kvázi zárójeles, ám fontosnak gondolt meg-
jegyzés a „14. megismeri, énekli és alkalmazza a pentaton
hangkészlet hangjait”, továbbá a „17. … képes leírni és ol-
vasni egyszerû ritmusokat, dallamfordulatokat” elvárásá-
ról: Fontos kiegészítõ „segédanyag” lehet a fenti elvárá-
sok megvalósításában/megvalósulásában Kodály Zol-
tán: Ötfokú zene I. és II. kötete, amely sokkal távolabb
mutató segítség is lehet a zenei írás készségének kialakí-
tásában. Mindig is azt tapasztaltam ugyanis, hogy az
egyébként szükséges, „tradicionális” kottaírás igen sok
idõt elvesz a tanórákból, mivel a gyerekek – jelentõs
tényleges és zenei idõveszteséggel – akkurátusan „bo-
gyózzák” a hangjegyeket, s még tévelyegnek is az öt vo-
nal között. 

Ugyanakkor még a Zeneakadémián is azt éltük meg,
hogy ha hallottunk egy ismeretlen dallamot, a hangjegy-
füzet helyett egy elõkapott papírra sokkal nagyobb elõ-
szeretettel (és jóval gyorsabban!) jegyeztük le azt, még-
pedig a dallamot és ritmust egyaránt tartalmazó betûkot-
tás lejegyzési móddal, nem pedig a „hagyományos”, ötvo-
nalas kottaírással. A késõbbi hasznosíthatóság okán ezt
is érdemes továbbgondolni, úgy vélem. Azaz, ha már mi
is és a gyerekek is sok munkát fektetünk egy készség ki-
alakításába, az – az iskolai „néha-néha gyakorlás” befe-
jeztével – ne tûnjön el, mert ha soha többé nem fogják
használni, akkor az teljességgel ki fog törlõdni, s örökre
eltûnik. Adjunk nekik inkább olyan eszközt (is) a kezük-
be, amit majd késõbb is használni tudnak. A betûkottás
lejegyzést annak gondolom.

A „ZENEI BEFOGADÓKÉSZSÉG”, a „ZENEI AL-
KOTÓKÉSZSÉG”, a „KULTURÁLIS MÛVELTSÉG
ÉS KULTURÁLIS BEFOGADÓKÉSZSÉG”, továbbá
az „ÖNÁLLÓ TANULÁS FEJLESZTÉSE” egységeinek
elvárásait egyaránt rendben lévõnek és teljességgel vál-
lalhatónak találtam, ekként bizakodva kezdtem olvasni

• a következõ „korcsoportra” (5–8. évfolyamra)
vonatkozó elvárás-rendszert, az oktatásban résztvevõ
késõbbi érintettjeinkre, az 5–6. osztályban is tanító, úgy-
nevezett zenei mûveltségterületes tanítóképzõs hallgató-
inkra vonatkozó, szeptembertõl érvényes elvárások tag-
lalására fókuszálva. (Hozzá kell tenni: õk azok, akiknek
– megfelelõ végzettségû énektanár hiánya esetén, s emi-
att „jobb híján” – néhány esetben a 7–8. osztályban is ta-
nítaniuk kell majd.)

• Itt már a tanításra vonatkozón, „A tantárgy tanításá-
nak specifikus jellemzõi az 5–8. évfolyamon” részben sok
minden kérdõjeles számomra. Például ezt írja: „A megis-
mert zenetörténeti korszakokhoz tartozó mûvek kronológiai
rendszerezése 7–8. osztályban történik.” Néhány sorral lej-
jebb viszont: „[…] a témakörök a felsõ tagozatban sem al-
kotnak zárt egységet és nem idõrendben követik egymást.”
(Miközben pedig tudjuk, hogy a mérvadó tankönyvek –
szakmailag alátámasztható logikájuk miatt – zenetörté-
neti sorrendiségû felépítéssel, ráadásul évszámokkal tár-
gyalják az egyes korszakok zeneszerzõit, már ötödik osz-
tálytól kezdve.)

Az egyes területekhez írt elvárások leírása – helyesen
– itt is ekként kezdõdik: „A nevelési-oktatási szakasz végé-
re a tanuló:” Azaz, gyakorlati megközelítéssel lefordítva:
a 7–8. osztályra érvényesen, az addig megszerzendõ elvá-

rások/követelmények megfogalmazásáról van szó.
Ugyanakkor, még ennek tükrében is vannak köztük nem
csupán pontatlanul, illetve (valószínûleg nem véletlen)
hiányossággal megfogalmazottak, hanem – és ez a na-
gyobbik baj – vannak köztük szakmailag irreális elvárá-
súak, emiatt pedig vállalhatatlanok.

Néhány példa, a fentiekhez:

„ÁTFOGÓ CÉLKÉNT KITÛZÖTT, VALAMINT
A FEJLESZTÉSI TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ
TANULÁSI EREDMÉNYEK (ÁLTALÁNOS KÖVE-
TELMÉNYEK) AZ 5–8. ÉVFOLYAMON 

• ZENEI ELÕADÓKÉSZSÉG 
ÉNEKLÉS 
„2. a zenei karaktereket differenciáltan tudja megszólal-

tatni a népi vagy klasszikus stílusjegyeknek megfelelõen egy-
szerû többszólamúságban is;” – Ez például azt is kell hogy
jelentse, hogy egy általános iskolás tudjon népi hangvé-
tellel (kvázi „torkosan”) is énekelni, továbbá a barokk-
ban kezdõdõ itáliai „bel canto” éneklési mód is a tarso-
lyában legyen éppúgy, mint például a reneszánsz korszak
éneklési attitûdje, esetleg az itt rendkívül tipikus
„cephalicus” elõadásmódja? Mert mind a népdalok,
mind pedig e zenetörténeti korszakok a felsõ tagozatos
tananyag részét képezik. További kérdés, hogy maga az
énektanár képes-e „népi hangon”, továbbá „bel canto”
hangvétellel énekelni, hiszen ezeket majd neki kellene
átadni a diákoknak – persze, a hozzájuk tartozó, megfe-
lelõ éneklési/hangképzési (!) módszertani ismeretek és
azok alkalmazási gyakorlata birtokában. (Egyébként ma-
ga a „klasszikus stílusjegyek” kifejezés értelmezése és an-
nak „tartományi határa” is érdemes lenne a tisztázásra,
az esetleges félreértések elkerülése miatt.)

• A „RITMIKAI ÉS HALLÁSFEJLESZTÉS” terüle-
tén jelzem, hogy néhány leírt pont, mint az alábbiak, nem
a fejlesztés fogalmi kategóriájában kellene hogy szerepel-
jenek, hanem az „ismeretek átadását követõ elvárások”
tartalmi lényegû meghatározásában, vagy – valamilyen
tevékenység hozzárendelésével – más megfogalmazást
kellett volna kapniuk. Önmagukban ugyanis semmi kö-
zük sincs sem az érdemi ritmikai fejlesztéshez, sem pedig
az érdemi hallásfejlesztéshez, különösen, ha „fogalmi szin-
ten” várja el jelenségek ismeretét/fogalmak értését. Ilye-
nek például:

„8. érti a hangköz és hármashangzat fogalmát és fogalmi
szinten a hangközök harmóniaalkotó szerepét;

9. fogalmi szinten ismeri a tiszta, kis és nagy hangközöket
(T1–T8), és a fél- és egészhangos építkezés logikáját;

10. megnevezi és beazonosítja a kottakép alapvetõ eleme-
it, például tempójelzés;

11. ütemmutató, violin- és basszuskulcsok;”
• Zenészként és zenepedagógusként azt gondolom,

hogy a „dúr és moll hangzás” – önmagában – csak egyetlen
és messze nem is kizárólagos paraméter a zenei hangulat
lefestésében vagy a karakterábrázolásban (hiszen a tem-
pó, a hangszerelés, a ritmus, a hang megszólaltatási mód-
ja, az akkordok stb. együttes konstellációja adja a zenei
kommunikáció lényegét), ezért a következõ pont rend-
kívüli szimplifikált megfogalmazású elvárás: 

„4. hallás útján megfigyeli a tanult zenemûvekben a dúr és
moll hangzását, amelyeket zenei karakterekhez, hangulatok-
hoz kapcsol;”
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[Ez az „egyszerûsítés” egyben nagyon félrevezetõ is,
mert noha nem tartozik a 7–8. osztályosok tananyagába,
de a középiskolában már foglalkoznak Wagnerrel, talán
a „Trisztán és Izolda” zenedrámával is, továbbá Lukin
László és Ugrin Gábor: „Ének-zene a középiskola 9–10.
évfolyama számára” alapfontosságú tankönyvét feltéte-
lezve, egészen biztosan Honegger Jeanne d’Arc a mág-
lyán címû dramatikus oratóriumával is találkoznak. Mit
kezdenek majd a tanulók akkor azzal, hogy e zenékben a
dúr hangnem a halálvárás kifejezõ eszköze, pedig annak
a „szomorú mollban” kellene szólnia, ahogyan eddig ta-
nulták, nem pedig a „vidám dúrban”? De van erre példa
még a felsõ tagozatosokat érintõ késõ reneszánsz
–korabarokk zenei korszakban is, mint például
Monteverdi híres Lasciatemi morire (Hagyjatok meg-
halni) kórusmûvének gyönyörû F-dúr zárlata(i) eseté-
ben. Továbbá: nem gondolom azt sem, hogy például
Schubert egyes dalai olyan mély zenei/zeneesztéti-
kai/kommunikációbéli elemzéseket kapnának a felsõ ta-
gozatban, hogy akár az önmagukban vizsgált, minore-
maggiore váltások hangnemi üzeneteinek jelentésével
foglalkoznának, egybevetve azt, mondjuk, Schubert
élethelyzetével, illetve annak egy Metternich-i társada-
lomképpel való összevetésével.]

• Persze, az egyes konkrét zenei anyagok kérdése
ugyan, de – ha már más helyeken egészen konkrét, sar-
kos megfogalmazások találhatók – valamilyen szakmai
támpontot/viszonyítási szempontot szívesen láttam vol-
na a következõ elváráshoz, mert e nélkül egyszerre állít-
hat nevetségesen könnyû, vagy éppenséggel – a 7–8. osz-
tályosok tananyagával kapcsolatosan, illetve a tanár ál-
tal választható kínálattal összefüggésben – akár lehetet-
lenül nehéz követelményt a gyerekek felé. Nem szüksé-
ges magyaráznom:

„13. ismeretlen kotta esetében is vizuálisan nyomon tudja
követni a hallott ritmikai és dallami folyamatokat;”

• A következõ nagy egységet változtatás nélkül köz-
löm, mert a látszólag legegyszerûbb, ugyanakkor az egyik
legélvezetesebb tevékenységi formáról; döntõen a zene-
hallgatásról szól.

„A ZENEI BEFOGADÓKÉSZSÉG 
A nevelési-oktatási szakasz végére a tanuló:
1. életkori sajátosságainak megfelelõen megadott

szempontok segítségével értelmezi a különbözõ mûfajú és
stílusú zenéket, követi a lineáris és vertikális zenei folya-
matokat;

2. azonosítani tudja a zenetörténeti stílusok fõbb jellemzõ-
it, a hozzájuk tartozó mûfajokat, jellegzetes hangszereket,
hangszer-összeállításokat, ismeri történelmi, kulturális és
társadalmi hátterüket, mely segíti zeneértésüket;

3. megfigyeli, összehasonlítja a zenét és a cselekményt,
azonosítja a témát és a szereplõket, hangulatot, mûfajt, kor-
szakot;

4. azonosítja a tanult zenéket, megnevezi azok alkotóit és
keletkezésüknek ismert körülményeit;

5. követni tudja a zenei elemek összetartozását, egymást
kiegészítõ vagy egymástól eltérõ struktúráját, a zenei kifeje-
zésben betöltött funkcióját;

6. megfigyeli az egyes hangszerek hangszínének a hang-
szerjáték és az elõadásmód különbözõségébõl adódó karak-
terét;

7. kérdéseket vet fel a zenemû üzenetére és kifejezõeszkö-
zeire vonatkozóan, többféle szempontot érvényesítve alkot
véleményt;

8. néhány mondattal összefoglalja a zenemû mondaniva-
lóját (például miért íródott, kinek szól, milyen gondolatokat,
érzelmeket fejez ki);

9. megtalálja a kapcsolatot a zenemûvek által közvetített
élethelyzetek és a saját élethelyzete között.”

Tisztelet a kivételnek, de például az 1. és 2. pontok
esetében valószínûleg azzal szembesülnénk, hogy ha
spontán módon errõl kérdeznénk az éneket tanító kollé-
gákat, akkor jó részük maguk sem tudna erre hirtelenjé-
ben komplex, jó válaszokat adni. Ugyanez érvényes az 5.
pontra is.

• Miután bármely hangszer hangszínét elsõdlegesen
a frekvenciaspektruma, illetve a rá jellemzõ felhang-
textúra határozza meg, ezért a „6. megfigyeli az egyes
hangszerek hangszínének a hangszerjáték és az elõadásmód
különbözõségébõl adódó karakterét” megfogalmazású
mondata, zenészként és zenepedagógusként, számomra
– többszöri kísérlet után is – teljességgel értelmezhe-
tetlen.

• A „9. megtalálja a kapcsolatot a zenemûvek által közve-
tített élethelyzetek és a saját élethelyzete között.” elvárása
még azon mûvek esetében sem könnyû, amelyek pedig
valamilyen szövegi háttérrel bírnak (vagy esetleg tisztán
hangszeres programzenék), ezért az „empátia” sokkal in-
kább elvárható, mint a felsõ tagozatos gyerekektõl élet-
helyzetük zenemûbéli párhuzamának megtalálási elvá-
rása. [Persze, vannak kvázi „alapérzelmek” (például a
szerelem vagy a halálhoz fûzõdõk), de az évszázadokkal
ezelõtt, s jelentõsen más kulturális/szociokulturális kör-
nyezetben élt embereknek akár a halálhoz való viszo-
nyulása is bizonyosan különbözött a „ma emberének”,
pláne a „ma fiataljának/kiskamaszának” gondolat- és ér-
zésvilágától.] 

Ugyanakkor, a bármilyen szövegi háttérrel nem ren-
delkezõ zenék pedig, mint például egy „átlagos” szimfó-
nia, a zenei kommunikáció tipikus mûködési elve alap-
ján, s a zenét hallgató éppen aktuális (!) lelki állapota
okán bármilyen asszociációt kiválthatnak, amibe õ tény-
leg „beleérezheti” magát. De ez amúgy is természetes ve-
lejárója lehet (!) a zenehallgatásnak, ezt éppen ezért nem
kellene elõírni. 

KULTURÁLIS MÛVELTSÉG ÉS KULTURÁLIS
BEFOGADÓKÉSZSÉG 

„1. a zenemûveket mûfajok és zenei korszakok szerint ér-
telmezi, ismeri történelmi, kulturális és társadalmi hátterü-
ket;”

„6. a tanult népdalokat tájegységekhez, azok ma is élõ ha-
gyományaihoz, jellegzetes népmûvészeti motívumaihoz, éte-
leihez köti;”

Ugyanazt tudom leírni, mint már feljebb: tisztelet a ki-
vételnek, de például a fenti pontok esetében valószínû-
leg ismét azzal szembesülnénk, hogy ha spontán módon
errõl kérdeznénk az éneket tanító kollégákat, akkor jó
részük maga sem tudna erre hirtelenjében komplex, jó
válaszokat adni. 

A 6. pont okán pedig elég csak a mindenki által ismert
népdalainkra gondolni. Akár hosszú zenepedagógusi
háttérléttel rendelkezve is, hányan tudnák megmonda-
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ni, hogy ennek vagy annak a népdalnak etnográfiai szü-
letési területén milyen népmûvészeti motívumok a jel-
lemzõek, s melyek az ott fõzött tipikus ételek? Nem szól-
va arról, hogy a kulináris kultúra területén való ismeret –
önmagában – csak információ, azaz lefordítva: a tanuló
számára semmi érdemi relevanciával nem bíró elvárás,
csupán „tanulnivaló”. Igazi, rögzült élményt ugyanis csak
akkor jelentene mindez, ha ezek az információk – beépü-
lési folyamattal – személyessé válnának; azaz ha például
– akár közösen, mondjuk valamilyen projektpedagógiai
tevékenység „csapatépítõ” részeként – ezeket az ételeket
magunk készítenénk el a gyerekekkel, s aztán azt közö-
sen el is fogyasztanánk.

Összességében, azt hiszem, hogy pedig ez a fajta meg-
közelítés lenne a leginkább célravezetõ iránymutató egy
ránk vonatkozó alaptantervben: a közös „létrehozás” ál-
tali közös élmény, az a bizonyos; Csíkszentmihályi Mihály
által definiált „flow élmény”, ami valóban alapjaiban de-
terminálja, illetve jutalmazza a benne résztvevõket, s kü-
lönösen azért hatékony, mert a valóban átélt/megélt él-
mények épülnek be legjobban és legmaradandóbban
mindenkibe, ekként a gyerekekbe is. Meg, azt is gondo-
lom, hogy a „kevesebb” néha többet érne. Miként ez, is-
mert példaként, a finnek oktatás-, illetve pedagó-
giafelfogásánál, s a talán ebbõl (is) levezethetõ nemzet-
közi összehasonlításokban is tapasztalható. Egy közössé-
gi felületen többször is posztoltam az errõl szóló, széles
körben ismert, mindösszesen tíz perc hosszúságú videót.
Ajánlom ismét, mert megunhatatlan és elgondolkodta-
tó, különösen az, ami a tanulói (valamint pedagógusi)
életérzés és a hatékonyság együttes vonatkozásában mar-
kánsan kirajzolódik.

https://www.youtube.
com/watch?v=VbO-ZmEBCos

Persze, e videó jóval messzebbre visz bennünket, mint
ami témát elkezdtünk tárgyalni: elvezet az oktatáspoliti-
ka, a szociálpolitika, a gazdaságpolitika, meg egyéb al-
rendszerek világába, melyekre csak rendkívül közvetet-
ten sikerülhet hatást gyakorolnunk – ha egyáltalán sike-
rülhet. 

A fenti videóban látottakból természetesen nem sza-
bad egy vagy két elemet kiragadni, pláne nem olyat, ami
a mi ének-zene oktatásunkban irreleváns (remélem, a
házi feladatra vonatkozó példa ezek közé tartozik), ha-
nem azt az átfogó szemléletmódot kellene meglátnunk,
ami nem a tények/ismeretek/készségek elsajátítá-
sát/elsajáttíttatását tûzi ki céljául, hanem egy olyan atti-
tûd érvényre juttatását, mely az addigi „szokásos” meg-
közelítés helyett az élmény általi megközelítésû ’beépü-
léssel’ lesz eredményes – rövid és hosszú távon egyaránt.
A kulcs az ’élmény’ tartalmi meglétében található, s ez
hatványozottan igaz kell hogy legyen saját mûködési te-
rületünk, a zene vonatkozásában. 

Erre alkalmat adhat az a jó hír, hogy az ötödik évfolya-
mon az új NAT szerint megduplázzák az ének-zene órák
számát. Azt gondolom, hogy jó lenne ezt a nyert, egyet-
len plusz órát nagyon megbecsülni, s a jövõ építése érde-

kében  ezt nem az ismeretátadásra, a zenei formák felis-
mertetésére, a szolmizáció gyakoroltatására és hasonlók-
ra kellene fordítani, hanem a lehetõségeink határai kö-
zött minél több olyan közös (értsd: velünk, együttesen lét-
rehozott, közös tevékenység általi) zenélési élményt adni a
gyerekeknek, melyek majd motiválni fogják õket nem-
csak a további iskolai tanulmányaik alatt, hanem mara-
dandó módon határozzák majd meg a zenéhez fûzõdõ vi-
szonyukat a késõbbiekben is, akár már szülõként is. Ez
pedig azért lenne fontos, mert ez lenne az a ’kisugárzási
szint’, amely generációkon átívelõn már valóban jövõt
formáló erõvel bírhatna.  

A végén, kvázi lábjegyzetként, még hozzá kell tenni
valamit, mégpedig nem tantárgyspecifikusan, hanem
általános érvényességgel bírón: a finnek közösen meg-
egyeztek, hogy – függetlenül a politikától és a kormá-
nyoktól – merre szeretnének haladni egységesen és
együtt. Aztán kigondolták, hogy hogyan lehetne azt
megvalósítani, és erre elõször a tanárokat kezdték fel-
készíteni – szakmailag is, meg e feladat szervezési kivi-
telezésben is szisztematikus építkezéssel, egyúttal je-
lentõs; holisztikus jegyeket is markánsan mutató szem-
léletváltást indukálva a már pedagóguspályán levõk-
nél, az arra készülõknél és az õket erre felkészítõknél
egyaránt. Nálunk ameddig ez nincs így, addig semmi-
féle hosszabb távon is maradandó érdemi eredményt
nem fogunk tudni felmutatni. Hozzá kell azt is tenni
még: a Nemzeti alaptanterv lényege (lenne), hogy az
ország bármelyik (!) iskolájában a benne leírt elvárá-
sok teljesüljenek. (Mint ahogyan a fent idézett videó-
ból kiderül; minden finn iskolában ugyanazt tudják
nyújtani a gyerekeknek, ezért a szülõk nem is válogat-
nak az egyes iskolák között, mert a gyerekeik minden-
hol ugyanazt a színvonalú oktatást/pedagógusi alap-
szemléletet és körülményeket kapják.) A magyar vi-
szonyok, persze, különösen a „materiális háttér” vo-
natkozásában, számos esetben „ég és föld” távolságúak
lehetnek. Ugyanakkor, miután az ének-zene oktatásá-
ban az anyagi erõforrás szerepe kisebb, mint néhány
más tantárgy esetében, leginkább talán a zenepedagó-
gusok (ének-zene tanárok) jelenthetik a siker kulcsát.
(Csendes költõi kérdésként az elõbbiekhez: Tudjuk-
e/tudtuk-e valaha teljesíteni a minden iskolában egy-
aránt meglévõ, megfelelõn hiteles zenepedagógu-
si/ének-zene tanári hátteret? És még egy költõi kérdés:
reálisnak ítéljük-e, hogy a ránk vonatkozó új NAT le-
írt elvárásai majd mindenhol és a leírtak szerint min-
den területen teljesülnek? Akiknek szélesebb, orszá-
gos hatósugarú rálátásuk van a közoktatás felsõ tago-
zatos szegmensére és a mai realitásra, azok pontosan
tudják erre a választ.) Éppen emiatt mélyen hiszem,
hogy ebben; a pedagógusképzésben tudnánk és kellene
is mielõbb felzárkóznunk „lehetséges jobbik magunk-
hoz”, mert e nélkül bármiféle – akár a NAT-ban leírt –
központilag elvárt anyag csupán keveset érõ írott ma-
laszt marad, amely a látszatra jó ugyan, de a lényegen
nem változtat semmit. Ezért, ha más területekre nincs
is ráhatásunk, legalább a sajátunkéra érvényesen kel-
lene legalább itt együtt gondolkodnunk, együtt dönte-
nünk és közösen cselekednünk, hogy megfeleljünk a
jövõ nemzedékei iránti felelõsségünknek.
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Konfliktusok (3.)
A fent leírt megfigyelés egy zömében felsõ tagozatos és

középiskolai tanórákon készült kutatási beszámolóból
való, amelyben az alsóban tapasztalt tanítói magatartás
épp az üdítõ kivételt jelenti. Mégis, talán megkockáztat-
hatjuk, hogy a pedagógusok többsége, beleértve a tanító-
kat is, pusztán zavaró körülményként tekint a konfliktu-
sokra, amelyek megoldásán érdemes mihamarabb túles-
ni, hogy a sokkal nemesebb pedagógiai feladatnak, a ta-
nításnak szenteljük idõnket, energiánkat: „a pedagógu-
sok a diákok és a diák-pedagógus között kibontakozó problé-
mákat egyaránt bajnak, zavaró, akadályozó tényezõnek te-
kintették, céljuk a helyzet gyors megszüntetése volt.”2

„Beálltak elénk a sorba!” „Elzavartak a focipályáról!”
„Tanárnõ, szóljon rá, mer’ ha még egyszer beszól nekem…”
Stb. Csupa olyan mindennapos konfliktus, amely jellem-
zõen nem a tanórán, hanem az ebédlõben, iskolaudva-
ron, folyosón, a pedagógiai munka peremvidékén alakul
ki, ott, ahol a munkánknak a legkevesebb becsülete van:
az itt töltött „ügyelet” még az óraszámunkba sem számít-
ható bele. Csoda, ha gyakran ennek megfelelõ mélységû
pedagógiai reakciót szánunk a megoldásukra?

Mindez sok mindenre szolgálhat magyarázatul,
felmentést mégsem adhat, mert rég itt volna az ideje,
hogy úgy tekintsünk a konfliktusokra, mint a pedagógiai
munka természetes velejárójára. Ebbõl a nézõpontból jó
eséllyel tárulnának elénk a konfliktuskezelésben rejlõ le-
hetõségek: észrevennénk, hogy ez a terület a pedagógiai
munka gazdag, az indirekt nevelés hatékony eszközeit
biztosító tárháza.

„A pedagógusok helyzetfelismerése, a problémahelyzettel va-
ló szándéka, kommunikációs technikája, illetve a gyerekekhez
való viszonya meghatározza a probléma diákok általi értelmezé-
sét, kezelését, és ellensúlyozni tudja a családi szocializáció része-
ként elsajátított, gyakran nem adekvát szociális problémamegol-
dói stílust és módot (Szabó 2006; Webster-Stratton 2011).”3

Mire jó a focipálya?
A focipálya a konfliktuskezeléssel kapcsolatos egyéni

és csoportos tapasztalatok gyûjtésének, jól alkalmazható
gyakorlatok megismerésének és elsajátításának egyik

legkiválóbb terepe. A megegyezést és a win-win helyzet
teremtését – mint eredményes stratégiát – jó eséllyel ma-
gában hordozó, sokak számára hozzáférhetõ, soha ki nem
apadó szocializációs forrás – lehetne. 

Mégsem hiszem, hogy többségében így tekintenénk
rá. Sokkal inkább jellemzõ, hogy a tantestület nagy ré-
szének csak púp a hátán a mindennapos konfliktusok
miatt, vagy legfeljebb a szankcionálás egyik hatékony
eszközét látja benne: „Egy hétre le vagy/vagytok tiltva a pá-
lyáról!” És amikor már sokak cérnája elszakad a tantestü-
letben, akkor az iskolai házirend szintjére emelve hala-
déktalanul „megoldjuk” a problémát: kidolgozzuk a foci-
pálya használatának szabályait és/vagy idõbeosztást ké-
szítünk a pálya használatához – mindezt a gyerekek he-
lyett, nélkülük. „Hát, igaziból nem a diákönkormányzati-
sok alakíthatták ki (a házirendet), hanem a tanárok. Szóval
nem gondolom úgy, hogy mi beleszólhatunk.” 4

Íme néhány tipikus konfliktushelyzet leírása, kiegé-
szítve olyan tanítói reakciókkal, amelyek tapasztalataim
szerint legtöbbször hatékonynak bizonyulnak. Mottó:
„Vigyázok a labdára, amíg megegyeztek.”

Az egyik osztály már játszik a focipályán, de érkezik
egy másik csapat, akik szintén szeretnének focizni. Ilyen-
kor mindig kíváncsian várom a fejleményeket…

Csak abban az esetben avatkozom közbe azonnal, ha
az érkezõk között akad, aki nemtelen eszközzel igyekszik
érvényesíteni akaratát: elveszi a felé guruló labdát, pasz-
szolgatni kezd saját társaival, önkényesen beáll és cselez-
get, elrúgja a labdát minél messzebbre stb. 

„Jól látom, szeretnél te is focizni? Ezt akkor sem teheted, se te,
se senki más; segíts egyezségre jutni a többieknek, vagy várd meg,
mire jutnak nélküled!” Ha ezek után sem hagyná abba, akkor:
„Látom, ez neked még nem megy. Semmi gond, majd megpróbá-
lod legközelebb; most menj és keress magadnak valami más el-
foglaltságot, mert ma sajnos nem focizhatsz a többiekkel!”

Általában mindkét csoportból csak néhány gyerek áll
le egyezkedni, a többiek igyekeznek kívülállók maradni:
focizgatnak tovább vagy csak várakoznak. Õket megké-
rem, adják oda a labdát nekem: „Vigyázok rá, amíg sikerül
megegyeznetek. Segítsetek a többieknek, hogy hamarabb dû-
lõre jussatok, mert elmegy az idõ!”

A vitázók közt mindig van, aki szerint „állandóan õk
játszanak, várjanak csak a sorukra”, mások szerint beáll-

Fejér Zsolt

„A probléma típusától függetlenül négyféle tanári reakciót figyeltek meg a diák-
pedagógus problémáknál: 1. a probléma azonnali megszüntetésére törekvés;
2. a problémás viselkedés abbahagyására való felszólítás; 3. a problémával va-
ló nem foglalkozás és 4. az óra folytatása, mintha semmi sem történt volna.
(»Befejezi és figyel!«; »Hagyd abba ezt a viselkedést!«)”1

Azt hiszem – pedagógiai
közhelyekrõl, mellékesnek
tûnõ részletekrõl (4.)
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hatnak, s általában felvetõdik az is, hogy álljon ki egymás
ellen a két társaság. Elõfordul, hogy a segítségem nélkül
sikerül valamiben megegyezniük, s mielõtt visszaadnám
a labdát, már csak annyi a dolgom, hogy megkérdezzem,
miben állapodtak meg.

Ha nem jutnak dûlõre, akkor muszáj segítenem. Ilyen-
kor fontosnak tartom, hogy mindenki részt vegyen a be-
szélgetésben, aki szeretne focizni. „Látom, nem sikerül
megegyeznetek. Miért, mi a gond?” Ilyenkor rendszerint az
a válasz lényege, hogy mindenki mást akar. „Én biztosan
nem fogom eldönteni helyettetek, hogy mi legyen; egymagam
milyen alapon tenném? Ráadásul nem is akarok focizni.”
Ezen a ponton szoktunk eljutni oda, hogy a segítségem-
mel számba veszik a lehetõségeket: 1. beállhatnak; 2.
egymás ellen játszanak; 3. megosztják a hátralévõ idõt
(pl. 10-10 perc csoportonként). 

„Hogyan kellene eldönteni, hogy mi legyen a megoldás?”
Hamar belátják, hogy meg kell szavazni, melyiket válasz-
szák, s ekkor én már csak egyetlen dologhoz ragaszko-
dom: „Csak az vehet részt a szavazásban és a fociban is, aki
a szavazás eredményét hajlandó elfogadni; nincs utólagos hõ-
börgés, duzzogás, duma. Ez mindenkinek fog menni?”

Akad még néhány tipikus konfliktus, amirõl érdemes
szót ejteni.

Gyakori, hogy kölcsönösen csalással vádolják egymást
a csapatok, s ahelyett, hogy élveznék a focit, folyamato-
san vitatkoznak, veszekszenek a pályán. Ekkor szoktam
nekik elmondani, hogy a veszekedéshez felesleges elfog-
lalni a pályát, ha nem sikerül abbahagyniuk, akkor átad-
juk másoknak. Ennyi persze általában önmagában nem
elegendõ, ezért megkérem õket, hogy vagy válasszanak
maguk közül egy bírót, vagy kérjenek meg valakit, aki
épp nem focizik. Remek alkalom ez akár kisebb, akár na-
gyobb gyerekeknek fontos, jelentõséggel teli szerep vál-
lalására, épp ezért mindig akad, aki szívesen él a felkínált
lehetõséggel. A focizók számára pedig már csak azt kell
világossá tenni, hogy innentõl fogva mindenkinek el kell
fogadnia a bíró döntéseit, még akkor is, ha az hibás vol-
na. Épp úgy, mint az igazi fociban.

Mindennapos jelenet az is, hogy nagyobb gyerekek
szeretnének beállni a kicsikkel focizni. Persze õk, abból a
tapasztalatukból kiindulva, hogy innentõl kezdve kicsi-
ként már szó szerint nem nagyon rúghatnak labdába, he-
vesen tiltakozva rohannak hozzám panaszkodni. Mivel
azok közé tartozom, akik a különbözõ korosztályok
együttmûködésében kifejezetten sok lehetõséget, ko-
moly értéket látnak, ezért mindig igyekszem elérni a gye-
rekeimnél, hogy adjanak lehetõséget a nagyoknak arra,
hogy bebizonyítsák, igenis jó móka lehet velük együtt fo-
cizni. Nincs más dolgom, mint a nagy lakliknak segíteni
megérteni, hogyan és miért kell másképp focizniuk,
mintha egymás közt lennének. Többségük könnyen be-
látja, miért nem érdemes mindannyiuknak egy csapat-
ban lenniük, miért nem rohanhatnak és lõhetnek tiszta
erõbõl, s miért kellene minél gyakrabban passzolniuk a
kicsiknek. Õk lesznek azok, akiket az elsõ ilyen élmény
után nemhogy bármikor szívesen befogadnak a gyereke-
im, de amint meglátják, azonnal kérlelik õket, hogy játsz-
szanak velük. S nem utolsósorban õk lesznek azok is, akik
az ebédlõben is hõbörgés nélkül megértik, miért nincs az
rendben, ha beállnak vagy egymást beengedik a kicsik
elé a sorba, mondván, nekik sietni kell…

Érdemes még szót ejteni a káromkodásról, ami tapasz-
talataim szerint bizonyos szempontból minden korábbi-
nál nagyobb mértéket öltött: ma már az óvodában, az el-
sõ osztályban és a lányok között sem marginális jelenség,
s már korántsem tekinthetünk rá a szülõk iskolázottsá-
gának függvényeként. 

A foci kiváló lehetõséget kínál annak jelzésére, hogy
az iskolai közösségben ez egyáltalán nincs rendjén: a já-
ték megkezdése elõtt mindig megegyezünk abban, hogy
káromkodásnak nincs helye a focipályán, ezért kiállítás
jár érte. Akinek nem sikerül moderálnia magát, az elsõ
alkalommal öt percre, majd véglegesen hagyja el a pá-
lyát, s az is elõfordul, hogy valaki akár egy hétig is kima-
rad a játékból. A nagyok többsége ezzel kapcsolatosan is
szép lassan megérti, hogy az iskola olyan hely, ahol na-
gyon sokféle korosztály él együtt, s erre mindannyiunk-
nak muszáj tekintettel lenni. Mindez persze csak akkor
mûködik, ha nem hagyom magukra a focizókat. Cserébe
nagyhangú fiúcskáim olyan tapasztalattal lesznek gazda-
gabbak, amelyre aztán kiválóan építhetek az osztályon
belül is a csúnya beszéd visszaszorításában.

Ugye, milyen hosszú és macerás mindez még így leírva
is? S igen, a valóságban is jó néhány percet vesz igénybe
tõlünk és a gyerekektõl is. Mégis meggyõzõdésem, hogy
vétek megspórolni az ilyesmit, mert sokak épülésére szol-
gálhat. Ráadásul — ahogy az minden következetesen al-
kalmazott pedagógiai eljárás esetében lenni szokott —
minél gyakrabban élünk vele, annál ritkábban lesz szük-
ség a közvetlen beavatkozásunkra, s annál kevesebb idõt
vesz igénybe a konfliktus feloldása. 

Lábjegyzet helyett
– „A diákönkormányzat mûködése meghatározó módon

illeszkedik a már meglévõ intézményes struktúrához, tükrözi
a meglévõ viszonyokat. A diákönkormányzatban a tanár-di-
ák viszonyt dominánsan a pedagógiai gyakorlat határozza
meg. Ez nagyon sok esetben rányomja bélyegét a diákönkor-
mányzatok mûködésére, vagyis mindaz a szabadság, amely a
törvényben biztosítva van a diákok számára, a gyakorlatban
korlátozottan valósul meg.” (Csípõ–Daróci–Kun–
Lakatos–Vircsák, 2004)5

Csúfolás – út a bántalmazáshoz
Felvezetésképpen álljon itt két – megítélésem szerint

súlyos – megállapítás az egyik legnagyobb, reprezentatív
hazai kutatás eredményeibõl :6

„A tanárok a társas verbális bántalmazás esetén hunynak
leggyakrabban szemet a történtek felett. Ez azért jelent prob-
lémát, mert éppen ez a bántalmazástípus a leggyakoribb.” 

„Meglepõ eredménye a kutatásnak, hogy míg a tanárok
úgy vélik, a zaklatás alapvetõ oka a bántalmazott diák más-
sága, a diákok úgy vélik, a háttérben sokkal inkább a csoport-
nyomás húzódik meg. Ez azt jelenti, hogy a diákok reálisab-
ban látják a folyamatokat a tanároknál.”

Az iskolai agresszióval és a konfliktusok kezelésével
foglalkozó hazai kutatások, tanulmányok, módszertani
segédletek középpontjában túlnyomó többségben a felsõ
tagozat és a középiskola áll.7 Érthetõ persze, ha sokan
koncentrálnak arra a korosztályra, ahol pusztán a testi
adottságok miatt az agresszió megnyilvánulásai sokkal
ijesztõbb képet ölthetnek, mint a kicsik között. De…
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Azt hiszem, mégsem csak indokolatlan, hanem szakmai
szempontból felelõtlenség is, hogy nem szentelünk leg-
alább ennyi figyelmet az óvodás és kisiskolás korosztály-
ra ugyanebben a témában. Miközben mindannyian tud-
juk, hogy az agresszió megjelenése nem kevésbé gyakori
ebben az életkorban, mint késõbb – sõt! –, ráadásul úton-
útfélen a megelõzés, a prevenció kiemelt jelentõségérõl
papolunk. Miközben „a »legveszélyesebbnek« az alsó tago-
zat látszik, feltételezhetõen azért, mert a kicsik még nem ren-
delkeznek elég erõs énvédõ mechanizmusokkal.”8

Azt hiszem, túlzás nélkül állíthatjuk, hogy iskoláink
túlnyomó többségében ennek ellenére nem tartozik az al-
só tagozat kiemelt feladatai közé a biztonságos társas lég-
kör kialakítása, a bántalmazás elkerüléséhez szükséges
szociális készségek fejlesztése, így a professzionális konf-
liktuskezelés sem alapvetõ elvárás egy tanítóval szemben.
Mindez talán annak a széles körben elterjedt laikus tév-
hitnek köszönhetõ, miszerint a kisgyermekkori konflik-
tusokat nem kell olyan komolyan venni, mert az ilyen ki-
csik még képtelenek olyan célirányos cselekedetre, amel-
lyel szándékosan és súlyosan ártanának más gyereknek.
Sajnos nemcsak a játszótéren, hanem az iskolában is gyak-
ran összemossuk az eseti összetûzést a szándékos durva-
sággal, ismétlõdõ agresszióval, bántalmazással, s igyek-
szünk mihamarabb túllépni rajta. Miközben „a tanulók
körülbelül 30-35%-a közvetlenül (áldozatként vagy elkövetõ-
ként) érintett a bántalmazásban, az iskolások nagyjából két-
harmada (körülbelül 65-70%-a) pedig szemlélõje, vagyis köz-
vetett érintettje a bántalmazás helyzeteinek.” 9

Meggyõzõdésem, hogy a csúfolásra való tanítói reak-
cióm alapvetõen, hosszú távon befolyásolja a gyerekek
ezzel kapcsolatos értékrendjét és magatartását, ezért
megismerkedésünk elsõ pillanatától kezdve a fizikai bán-
talmazással azonos súlyú problémaként beszélek róla és
foglalkozom vele a csoportban.

Kötelességemnek tartom megértetni a gyerekekkel,
hogy: 

– a csúfolódást, gúnyolódást soha nem hagyhatjuk szó
nélkül, mert éppolyan maradandó fájdalmat okozhatunk
vele, mint a fizikai bántalmazással;

– a csúfolódó cselekedetét minden alkalommal el kell
ítélni, de a személyét sosem szabad bántani: „nem veled
van a baj, hanem azzal, amit csináltál”;

– bárkit lehetne csúfolni, bármelyikünk lehetne cél-
pont, akit kigúnyolnak, mert egyikünk sem tökéletes;

– nekem is borzasztó rosszul esne, ha a kövérségem
miatt vagy akár azért csúfolnának, mert ügyetlen vagyok
valamiben, pl. a fociban;

– mi a különbség az egyszerû, mindennapos konfliktus
és a bántalmazás között: az elõbbi nem rendszeres a sze-
replõk között, nem szándékos a másik fél megbántása,
csupán a pillanat hevében kialakult konfliktus, amely-
ben mindkét fél felelõsnek érzi magát, s erõfeszítést tesz
a megoldás érdekében; ezzel szemben a bántalmazás is-
métlõdõ, szándékos, tervezett cselekedet, amelynek cél-
ja a másiknak való fájdalom okozása;

– mi a különbség a viccelõdés/játékos ugratás, és a má-
sik kigúnyolása, megszégyenítése között: míg az elsõ „cél-
ja az együttnevetés, humor kifejezése elsõsorban barátok kö-
zött, amit kölcsönösség jellemez (tehát szerepek cserélõdnek,
adok-kapok jellegû egymás ugratása), addig a másik kigúnyo-

lása, megszégyenítése esetén a bántalmazó célja olyan reakció
kiváltása, mint a harag, neheztelés, bosszankodás, zavar.” 10

! A probléma érzékeltetésére a beszélgetésen túl az
egyik leggyakrabban javasolt gyakorlat, amelyet bátran
alkalmazhatunk mi is, a következõ.
Minden gyereknek osszunk ki egy tiszta, teljesen üres, si-
ma, fehér papírlapot. Kérjük meg õket, hogy gyûrjék ösz-
sze minél jobban úgy, hogy közben nem szakítják el. Ez-
után próbálják meg kisimítani, amennyire csak tudják,
igyekezzenek visszaállítani eredeti, sértetlen állapotát.
Végül magyarázzuk el a gyerekeknek, hogy bármilyen
szóbeli bántalmazás, csúfolás, gúnyolódás épp ilyen ma-
radandó nyomokat tud hagyni mindannyiunkban.
A gyakorlat többféle variációja megtalálható dr. Jármi
Éva: Bántalmazás megelõzésére és bántalmazást elutasító
csoportnorma kialakítására irányuló gyakorlatsor és alkal-
mazási útmutató címû munkájában. 11

! Jól használható a problémáról való beszélgetés irá-
nyításához Bálint Ágnes: Mazsola – Az öreg malac címû
meséje is. 

!Az alábbi versrészletek szintén remekül alkalmazhatók:
A játszótér olyasmi, mint a dzsungel. 12

Vad kalandokra ott számítanunk kell.
Például általában vannak itt 
egymást ugrálva heccelõ makik,
és ahogy a dzsungelben, úgy van itt is
egy-két vérszomjasan dühöngõ tigris.
A játszótér jó gyakorló terep,
hogy másokkal kijönni mint lehet,
és arra is, hogy találjuk magunk fel.

***
Ha valaki tényleg, direkte bánt,
csapj akkora zajt, mint egy elefánt!
Hogy megtudják a többiek,
mi történt, és segítsenek…

(Varró Dániel fordítása)
! Használhatunk rövid helyzetleírásokat annak elõse-

gítésére, hogy a gyerekek különbséget tudjanak tenni
egyszerû konfliktus és bántalmazás között. Az alábbi le-
írásokat13 elolvassák vagy meghallgatják, s eldöntik, hogy
az adott helyzetet hogyan ítélnék meg. 

1. helyzet
Egy lány régen jó barátja volt Katinak. Most azonban azt

mondogatja a többi lánynak, hogy ne játsszanak vele, azonkí-
vül azt is, hogy Kati nem jöhet el a szülinapi bulijára. Sokszor
még csúfolja is.

Értékelés és indoklás: Bántalmazás, mert ez gonoszko-
dás, többször ismétlõdik és szándékosan bántja Katit. 

2. helyzet
Eszternek szülinapi bulija lesz, ahova meghívta egy pár ba-

rátnõjét az osztályból, Katit azonban nem hívta meg. Kati ké-
sõbb megkérdezte Esztertõl, hogy esetleg elmehet-e? Eszter
erre azt válaszolta, hogy csak egy pár barátját hívhatja el,
mást azonban nem.

Értékelés és indoklás: Nem bántalmazás, mert Eszter
nem volt rossz-szándékú, nem akarta Katit bántani. Csak
abban az esetben lenne az, ha Eszter mindenkit meghí-
vott volna az osztályból, csak Katit nem. 

3. helyzet
Levente azt mondta Norbinak, hogy ne ugorjon a meden-

cébe az ugródeszkáról, mert túl kicsi hozzá. 
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Értékelés és indoklás: Nem bántalmazás, mert Leven-
te csak az uszodai szabályt ismertette Norbival, baleset-
tõl szerette volna megóvni.

4. helyzet
Zoli állandón azzal csúfolja Norbit, hogy olyan kicsi, mint

egy kisbaba. Ma még azt is hozzátette, hogy senki se játsszon
kisbabákkal. 

Értékelés és indoklás: Bántalmazás, mert Levente go-
nosz volt Norbival, ismétlõdõen tette ezt, és azzal a nyil-
vánvaló szándékkal, hogy bántsa Norbit. 

!A gyerekek maguk is kitalálhatnak – írhatnak/eljátsz-
hatnak – olyan helyzeteket, amelyek alkalmasak a bántó
szándék, az egyszerû konfliktus és a játékos ugratás közöt-
ti különbségtételre, majd ezeket közösen lehet értékelni a
bántalmazó szándéka és a kiváltott reakció alapján.

! „Irigy voltam mindenkire, aki együtt játszott, ezért aztán
elgáncsoltam közülük egy srácot.”14 A Cartoon Network
bántalmazásellenes kisfilmjeiben a bántalmazó, a bántal-
mazott és a megfigyelõ nézõpontjából is átélhetik a gye-
rekek a történteket:

Aki ver, az nem haver – Bántalmazó

Aki ver, az nem haver – Bántalmazott

Aki ver, az nem haver – Megfigyelõ

Lábjegyzet helyett
– Nem árt mindannyiunknak tudni: a hazai kutatások

alapján nagyon úgy tûnik, hogy a maradandó, felnõtt ko-
rig ható sérelmek okozói legtöbbször mi, pedagógusok
vagyunk. „A sérelemokozó személye némi meglepetést oko-
zott: a pedagógusjelöltek által leírt 271 esetbõl 245-ször
(90,4%) a fájó emlék a pedagógussal kialakult konfliktusból
fakadt, mindössze tizenegy olyan történetet írtak le, amely-
ben a társak (4,6%) okoztak nehezen feledhetõ sérelmet.” 15

– „A legfájdalmasabb élmény: a szégyen. Olyan ez, mint-
ha izzó vassal égetnék a bõrünket. Ha egy kisgyereket megszé-
gyenítenek, isten tudja csak, hogy mit és kit fog elkerülni azért,
hogy azt soha többé ne kelljen átélnie. Amikor az embert
bántják, az olyan, mintha a szégyenteljes pillanattól fogva le-
szögeznék, odaszögeznék ehhez az élményhez. Attól a pilla-
nattól fogva túlélésre játszik.” (Feldmár András) 16

– Vajon akkor megengedhetjük-e magunknak, hogy
saját tantestületi környezetünkben szó nélkül hagyjuk a
kollégánknál tapasztalható, bármelyik gyereket célzó gú-
nyos, sértõ, megalázó szavakat? Fõként, hogy közben a
gyerekeket épp arra kellene megtanítanunk, hogy sose
maradjanak tétlen szemlélõi az ilyesminek…

Mindez elegendõ érv ahhoz, hogy a pedagógusképzés,
-szabályozás (óraszámok, pedagógiai tartalom) és a gya-
korlat szintjén is minden szereplõ komolyan vegye a mel-
lékesnek tûnõ részleteket? Valóban elhisszük végre,
hogy az elsõ négy évfolyam tanítói gyakorlata nem csak a
gyerekek többségének további iskolai pályafutását, ta-
nulmányi eredményét határozza meg alapvetõen? 

Vagy továbbra is csupán akkor kapjuk fel a fejünket,
amikor már vér folyik, tanárveréssel, egyre veszélyesebb

helynek minõsülõ szakiskolákkal teli a sajtó, s a „pedagó-
giai” diskurzus sem szól másról, mint az iskolarendõrség-
rõl, a bekamerázott osztályteremrõl, a büntethetõség
korhatárának további csökkentésérõl, a beilleszkedésre
képtelennek nyilvánított cigány gyerekek hibáztatásá-
ról, a szegregációról és az Arizona szobáról…?
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A XX. század második felétõl felgyorsult a tudomány és a
technika fejlõdése, amely új irányt szabott a társadalmi,
gazdasági folyamatoknak, megváltoztatva ezzel szemé-
lyes életterünket. A természettudományok kulcsfontos-
ságúak a tudomány és a technika fejlõdésében, a globális
problémák megoldásában. A társadalom egyre több jól
képzett szakembert igényel az iskoláktól, miközben a tan-
tárgyi attitûdvizsgálatok és a pedagógusok tapasztalatai
arról tanúskodnak, hogy a tanulók nem kedvelik a ter-
mészettudományos tantárgyakat, tanulási motivációjuk
az évek elõrehaladtával egyre csökken. Felismerve a je-
lenséget, számos nemzetközi és hazai program tûzte ki
célul a természettudományok iránti érdeklõdés felkelté-
sét. A változáshoz szükségesek az érdekesebb tanórák, a
kísérletezésre épülõ, kutatásalapú tanítási-tanulási mód-
szerek, az élménydús tanórán kívüli programok.

A cikkben a Szegedi Arany János Általános Iskola kö-
zösségi projektjén keresztül mutatom be, hogy milyen le-
hetõségeket kínálnak a tanórán kívüli tevékenységek a
természettudományos nevelésre. Az itt bemutatott pél-
dák ötletet adhatnak más iskolák számára, hozzájárul-
hatnak a nevelõtestület szemléletének formálásához.

Iskolánk régi hagyománya, hogy a tanév közösségi
programjai egy-egy téma köré szervezõdnek. A tervek ki-
dolgozásához minden munkaközösség hozzájárul, így az
osztály-, évfolyam- és iskolaszintû programok egységes
láncolatot alkotnak, amelyek vezérfonalként húzódnak
végig a tanév során. A felkészülés, a programokon való
részvétel nemcsak közös élményt és az együttlét örömét
adja meg, hanem megmozgatja a tanulók képzeletét, kre-
ativitását, így a tehetség kibontakoztatásának is fontos
színtere. A témák (empátia, környezeti és egészségneve-
lés, a világ megismerése stb.) a nevelési célok komplex
megvalósítását szolgálják, kiegészítve a különbözõ tan-
tárgyak keretében folyó nevelést. 

A 2017/18-as tanév iskolaszintû közösségi projektjét a
Hétköznapi tudomány – tudomány a hétköznapokban cím-
mel valósítottuk meg. A célunk az volt, hogy felkeltsük
tanítványaink érdeklõdését, pozitív attitûdöt alakítsunk
ki a természettudományok iránt. A program változatos
színtereken valósult meg, alsós és felsõs diákokat egy-
aránt megszólított, mozgósította a tanulók kreativitását,
problémamegoldó képességét, analógiás és kritikai gon-
dolkodását, fejlesztette kommunikációs készségét. Lehe-
tõséget biztosított a társakkal és a társaktól való tanulás-
ra, kísérletezésre, modellek tervezésére, konstruálására.

A projekt nyitánya
A közösségi programokat szeptember elején a Diák-

önkormányzat napjával indítottuk. A játékos vetélkedõ
a magyar találmányokhoz kötõdött, az alsósok és a felsõ-
sök együttmûködésére épült. Iskolánkban minden felsõs
osztálynak van egy alsós testvérosztálya. A két osztályt a
tanító személye köti össze: a felsõsök osztályfõnöke alsó-
ban ugyanaz a tanító volt, mint a jelenlegi testvérosztá-
lyuknak. Kellemes õszi napsütésben vetélkedtek a gyere-
kek a Tisza-parton. Jutalmuk a sárkányhajózás volt, ahol
a diákok a gyakorlatban is átélhették az együttmûködés
fontosságát. Jó volt látni, milyen féltõ gonddal vigyáztak
a nagyok a kicsikre a folyón hajózva. Ez a szellemiség át-
hatotta az egész tanévet, erõsítette az iskolai közösség
összetartó erejét.

A Tudomány napja
A Tudomány napjára, november 9-ére készült iskolai

dekorációnk a tudomány elõtt tisztelgett. Tanítványa-
ink képekben jelenítették meg a tudomány és a technika
több évezrednyi fejlõdésének legjelentõsebb állomásait.
Ez a feladat jó alkalmat kínált arra is, hogy összegyûjtsük
tanítványaink érzéseit, gondolatait a tudományról, an-
nak szerepérõl az életükben. A Tudomány napján egy
planetárium is beköltözött iskolánkba. Mindenki a kor-
osztályának megfelelõ csillagászati bemutatóban gyö-
nyörködhetett.

Az iskolai dekoráció elõkészítése szeptember végén
kezdõdött. A felsõs évfolyamok azt a feladatot kapták,
hogy gyûjtsék össze azokat a találmányokat az õskortól
napjainkig, amelyek megváltoztatták az emberiség éle-
tét. Az egyes évfolyamok más-más történelmi korszak ta-
lálmányait kutatták (5. évfolyam õskor, ókor; 6. évfo-
lyam középkor; 7. évfolyam újkor; 8. évfolyam napja-
ink). A gyûjtõmunka az évfolyamok osztályainak együtt-
mûködésére épült. Nekik kellett az információkat sze-
lektálniuk, elkészíteni a dekorációs terveket, egyeztetni
a tablóra kerülõ találmányok számát és méretét. A diá-
kok sokkal több találmányt gyûjtöttek össze, mint amit
az iskola aulájában rendelkezésre álló 10×2,5 m-es felü-
leten el lehetett helyezni. Sok vita után megszületett az
eredmény. Az osztályok saját rajzaikkal ábrázolták a ta-
lálmányokat, amelyeket idõspirálban helyeztünk el. A

Kissné Gera Ágnes

Hétköznapi tudomány
Egy tanévet átfogó iskolai programsorozat 
a természettudományos nevelés szolgálatában
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látványos dekoráció a tanév végéig díszítette aulánkat,
végigkísérve a Tudomány a hétköznapokban – hétköznapi
tudomány projektünket (1. ábra).

1. ábra. Találmányokat bemutató idõspirál

A találmányok mellett tablón jelenítettük meg tanít-
ványaink tudományról alkotott nézeteit, érzéseit is. Elõ-
zetesen minden 3–8. évfolyamos tanulónkat arra kértük,
fogalmazza meg gondolatait arról, hogy mit jelent számá-
ra a tudomány. Ezekbõl válogattunk és tettünk közzé kb.
ötven személyes „vallomást”. Ízelítõül néhány gondolat:

– A tudomány rengeteget segít. Most már azokat a beteg-
ségeket is meggyógyíthatjuk, amiket régen nem. Azonban még
rengeteget fejlõdhet.

– A tudomány azért fontos, mert fejlõdhet a csoki gyártása.
– A tudomány olyan, mint a matematika. Nem mindenki

érti. 
– A tudományt én nem csak technikai dolgokban látom:

mindenki tudhat valamit, amit én nem, és ez is tudomány.
– A tudomány számomra olyan, mint egy HOTEL. Min-

den szobában más rejlik.
– A tudomány számomra egy olyan dolog, amelyben min-

den értelmet nyer. Szerintem a tudósok naphosszat kísérle-
teznek, hogy szebbé tegyék a világot. Ha nem lenne tudo-
mány, akkor mi se tartanánk itt. Ebben a korban a tudomány
nélkül nem érnénk semmit.

– A tudomány nagyon fontos, mert régebben nem lehetett
a házi feladatot elkészíteni az Interneten, a Facebookon,
Messengeren vagy Viberen.

Látogatás 
a tudomány mûhelyeiben

Tanulóink a tanév során látogatást tettek a tudomány
mûhelyeiben. Részt vettek Szent-Györgyi-emléktúrán a
városban, a világûr titkait kutatták a csillagvizsgálóban,
a régészettel ismerkedtek a Móra Ferenc Múzeumban. A
Szegedi Meteorológiai Intézetben érdekes információ-
kat hallottak az idõjárás-elõrejelzésrõl. Jártak az MTA
Szegedi Biológiai Kutatóintézetben, ahol megnézhettek
néhány labort, és kutatóktól beszélgethettek a tudomá-
nyos munka szépségeirõl, nehézségeirõl. Minden színté-
ren hiteles, szakmájukat szeretõ emberekkel találkoztak,
fontos információkat kaptak az egyes szakmákról, és fel-
tehették kérdéseiket. Mindez elõsegítette a pályaorien-

tációt, támogatta tanítványaink körében a természettu-
dományos pályák iránti érdeklõdést.

Természettudományos
játszótér

Közösségi programunk fontos elemei voltak az alsósok
számára rendezett kísérletezõs délutánok (2. ábra). Ezek
egy részében a környezetismeret tantárgy tartalmához
kötõdõ kísérleteket végeztek el a gyerekek. Azért tartjuk
fontosnak ezeket a foglalkozásokat, mert a környezetis-
meret alacsony óraszáma miatt tanulókísérletekre alig
van lehetõség a tanórákon. Úgy szerveztük a kísérletezõs
délutánokat, hogy minden tanítványunk átélhesse a kí-
sérletezés izgalmát, megismerje a kísérleti eszközöket,
azok használatát, megfigyeléseket végezzen, a tapaszta-
latokból egyszerû következtetéseket vonjon le. A kiscso-
portos foglalkozásokat nagyon élvezték a gyerekek, a kí-
sérletek révén formálódott a természettudományos ér-
deklõdésük. Az egyes évfolyamokon a következõ témák
szerepeltek:

1. évfolyam: Érzékszervi vizsgálatok
2. évfolyam: Halmazállapotok és -változások
3. évfolyam: Mágneses kísérletek
4. évfolyam: Kölcsönhatások az anyagok között.

2. ábra. Kísérletezõs délután alsós diákoknak

A természettudományos játszótér másik elemét a test-
vérosztályok kísérletezõs délutánjai jelentették. A felsõs
osztályok feladata volt, hogy „testvéreik” életkori sajá-
tosságait szem elõtt tartva olyan kísérleteket tanuljanak
meg bemutatni, amelyeket egy délutáni foglalkozás ke-
retében a kicsikkel közösen megvalósíthatnak. A reál
munkaközösség 40–50 fizikai, kémiai, biológiai, földrajzi
kísérletet állított össze, amelyek nem veszélyesek, a meg-
valósításukhoz felhasznált anyagok az egészségre nem
ártalmasak, könnyen kivitelezhetõk és látványosak. A
testvérosztályok pedagógusai ebbõl a gazdag kínálatból
választottak 5-6 kísérletet, amelyek tanórán kívüli fog-
lalkozás keretében egy óra alatt elvégezhetõk. Minden
kísérlethez 2-2 felsõs tanulót választottunk ki, és felké-
szítettük õket a kísérletek irányítására. Szaktanári segít-
séggel egy délután elvégezték és begyakorolták az egyes
kísérleteket, magyarázatot adtak a vizsgált jelenségekre,
és megbeszélték azt is, hogy mi lehet az oka, ha nem sike-
rül egy-egy kísérlet. A felsõsök elõkészítették a kísérlete-
zõs délután anyagait, eszközeit, felkészülten várták a kö-
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zös foglalkozást. A foglalkozást a felsõsök vezették. A ki-
csiket csoportokba szervezték, a csoportok forgószínpad-
szerûen váltották egymást, így minden diák mindegyik
kísérlet részese lehetett (3. ábra).

3. ábra. Kísérletek a testvérosztállyal

A kísérletezés közben a kicsik sokat kérdezõsköd-
tek, érdeklõdéssel hallgatták a nagyok magyarázatait.
A legügyesebbek arra is képesek voltak, hogy a kísér-
lethez kapcsolódó gondolkodtató kérdésekre is helyes
választ adjanak. Tapasztalataink szerint a foglalkozás
sikere a jól kiválasztott kísérleteken, a pontos idõbe-
osztáson, valamint a felsõsök felkészítésén múlik. A 7.
a–4. b testvérosztályok kísérleteinek témái a követke-
zõk voltak:

1. A növények oxigéntermelésének kimutatása
2. Lávalámpa készítése
3. Vulkánkitörés modellkísérlete
4. A testek úszása, lebegése különbözõ sûrûségû köze-

gekben
5. Elektromos áram termelése citrommal
6. Szivárvány készítése
Reflexiók a testvérosztályos kísérletekrõl:
– Sosem gondoltam, hogy felsõben ennyi érdekes dolgot fo-

gunk csinálni. (Ármin 8 éves) 
– Ha nagy leszek, nekem is lesz alsós testvérosztályom. Én

is tanítok nekik kísérleteket. (Márk 8 éves)
– Különleges volt, mert olyan dolgokkal kísérleteztünk,

ami minden konyhában megtalálható. Elmeséltem apának és
anyának, azt mondták, mi is kipróbáljuk ezeket otthon. (Na-
tasa 8 éves)

– Sosem volt ilyen jó napom. (Zsüli 9 éves)

Természettudományos vásár
Ez a rendezvény pedagógusoknak szánt mûhelymun-

ka volt, amit iskolánk az MTA-SZTE Természettudo-
mány Tanítása Kutatócsoporttal közösen szervezett.
Mûhelymunkára hívtuk a Szegedi Tankerületi Központ
pedagógusait, valamint a Szegedi Tudományegyetem
természettudományos szakokon tanuló hallgatóit. A cél
a tapasztalatcsere, valamint a pedagógusok szemléleté-
nek formálása, érdeklõdésük felkeltése volt a gondolko-
dás fejlesztését és az aktív tanulást segítõ módszerek, esz-
közök iránt. A nap legfontosabb üzenete a tanárok szá-
mára az volt, hogy igyekezzenek a természettudományok
tanulása révén sokoldalúan fejleszteni diákjaikat. A mû-
helymunkán elõadást hallhattak a természettudomá-
nyos gondolkodás fejlesztési lehetõségeirõl, kipróbálhat-

ták azokat a természettudományos témájú online felada-
tokat, amelyekkel feltárható a gondolkodási képességek,
kutatási készségek fejlettsége, illetve a tanításba ágyazva
fejleszthetõ a tanulók gondolkodása (4.ábra).

4. ábra. Ismerkedés a gondolkodásfejlesztõ feladatokkal

A mûhelymunkán az iskola tanulói természettudomá-
nyos vásár keretében ízelítõt mutattak be a tanév során
megvalósult projektekbõl, tanáraik pedig azok módszer-
tani hátterét, megvalósításuk részleteit osztották meg a
kollégákkal. A mûhelymunka során az érdeklõdõk bepil-
lantást nyerhettek a tematikus kísérletezõs délutánok
programjaiba is, amelyeket Kísérletezni jó! címmel ren-
deztünk meg az év során a felsõ tagozatos diákoknak. A
foglalkozások témái a következõk voltak:

– Élet a mikroszkóp alatt
– A megtévesztés tudománya – bûvészinasképzõ
– Varázslat vagy fizika?
– Adventi kémia
– Kísérletek PET-palackkal
– A természet erõi a tanteremben
– Varázslatos konyha – növények vegykonyhája
A természettudományos vásárra e a gazdag kínálatból

válogattak a tanárok és tanítványaik a biológia, a kémia,
a fizika és a földrajz tudományához kapcsolódó kísérlete-
ket. A diákok által bemutatott kísérleteket a mûhely-
munka minden résztvevõje kipróbálhatta.

A földrajz tudományának standján életre keltek a ter-
mészet erõi. A tanulók modellkísérletekkel mutatták be
a passzátszél keletkezését, valamint azt, hogy miként da-
rabolják lemezekre a földkérget a magma áramlásai.
Megláttatták a Föld mágneses erõterét, a Föld mágneses
pólusainak irányát. Bizonyították a víz szerepét a kõze-
tek aprózódásában. Megtanították, miként készíthetünk
szódabikarbóna-oldatból saját cseppkõbarlangot. Nagy
sikert aratott a diákok által szerkesztett talajeróziós ké-
szülék is. 

A kémia tudományát a vízprojekt képviselte. A gye-
rekek ötletes víztisztító berendezést készítettek. Bemu-
tatták az Afrikába készülõ vízsterilizáló berendezés ké-
szülõ makettjét, amely az ottani lakosság ivóvízellátását
segítené. Egyszerû példát láthattunk arra, miként lehet
vizet hidrogénre és oxigénre bontani egy elem segítségé-
vel. Rácsodálkozhattunk a csokiból, cukorkákból, mé-
zeskalácsból készült periódusos rendszerre, molekula-
modellekre, kémiai eszközökre. A vízkeménység meg-
határozása, valamint az oldódási, oldhatósági vizsgála-
tok hétköznapi problémáink megoldásához nyújtottak
segítséget.
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Varázslat vagy fizika? A fizika tudományát olyan kí-
sérletek népszerûsítették, amelyek megvalósítását a
gyerekek kivitelezhetetlennek gondolták. Meglepõd-
ve tapasztalták, hogy át lehet szúrni a felfújt lufit hur-
kapálcával, ki lehet venni a parafadugót a palackból
egy ruhadarab segítségével, szét lehet választani a to-
jássárgáját a fehérjétõl egy mûanyag flakonnal, vagy
egy teli pohárba még kb. száz gémkapcsot bele lehet
helyezni úgy, hogy a víz nem csordul ki (5. ábra). Ámu-
lattal nézték, ahogyan a papírvirágok kinyíltak a vízen,
ahogyan a borsószemek fel-alá mozogtak az ásványvi-
zes palackban. Rácsodálkoztak a tüdõ mûködését
szemléltetõ modellre, amelyben a rekeszizmot egy du-
gattyú, a tüdõt egy léggömb, a mellkast egy PET-palack
helyettesítette.

5. ábra. Varázslat, vagy fizika? A felfújt lufi átszúrása

A program utolsó részében a pedagógusok a diákok
szerepébe bújva próbáltak ki egy kutatásalapú foglalko-
zást. A rendezvény jó példa arra, hogyan lehet a nevelés-
tudományi kutatások, fejlesztések eredményeit átültetni
a gyakorlatba, szervesen beépíteni az iskola természettu-
dományos nevelési programjába. 

A természet kincsestára
A program célja a gyógynövények és az egészség meg-

õrzésében betöltött szerepük megismerése volt. Az alsó-
sok gyógyfüves meséket, történeteket dolgoztak fel a
napköziben. Az egyes gyógynövények jellemzõit poszte-
ren jelenítették meg. Az iskolában kialakított saját fû-
szerkertjükben rozmaringot, citromfüvet, zsályát, ka-
kukkfüvet és mentát termesztettek, így közvetlen tapasz-
talatokat is szereztek a fûszernövényekrõl.

A felsõsök szakavatott kísérõvel a terepen is bõvítet-
ték ismereteiket. Sokféle gyógynövényt gyûjtöttek.
Másnap ezek hatásával, tartósításuk módjaival ismer-
kedtek. Különbözõ gyógyteákat kóstoltak, és arról be-
szélgettek, hogyan segítik ezek a betegségek megelõzé-
sét, gyógyítását.

A környezet védelme
Iskolánk életében kiemelt szerepet kap a környezeti

nevelés. Fontosnak tartjuk, hogy tanítványaink kötõd-

jenek a természethez, legyenek felelõs, aktív védelmezõi
környezetüknek. A környezeti nevelés programjai át-
ívelnek a tanév egészén, szerves részét képezik életünk-
nek. Ezért egy-egy jeles naphoz kötõdõen figyelemfelhí-
vó akciót szervezünk, mely tudatosítja diákjainkban a
természet veszélyeztetettségét.

A fenntarthatósági témahét és a Föld napja szerve-
sen beépült iskolánk közösségi projektjébe. A Föld nap-
ját sokféleképpen ünneplik az iskolák. Mi hisszük, hogy
csak azok a programok eredményeznek valódi szemlé-
letváltozást, amelyek tanulói tevékenykedtetésre épül-
nek, és az kiterjed az iskola tanulóközösségének egészé-
re. A 2017/18 tanévben a Föld napjáról tanítás nélküli
munkanapon emlékeztünk meg. Ezen a napon a Csak
egyetlen Földünk van címû kiállítás plakátjai fogadták az
iskolába érkezõ gyerekeket. A tanulók alkotásai a földi
élet fenyegetettségére, az ember felelõsségére hívták fel
a figyelmet. Az alsós tanulók is ezen a napon mutatták
be Megújuló energiahordozók címû projektjük eredmé-
nyét. Heteken keresztül tanulmányozták a megújuló
energiaforrásokat, azok elõnyeit, széles körû alkalma-
zásuk szükségességét. Posztereken mutatták be, hogyan
változna meg a világ, ha a hagyományos energiahordo-
zókat a nap, a szél és a víz energiájának hasznosítása
váltaná fel.

A nap elsõ közös akciója a Földünket ábrázoló élõkép
megformálása volt. Elõzetesen rajz szakos kollégánk fel-
rajzolta a földrészeket a kézilabdapályán, majd tanítvá-
nyaink napokon keresztül színezték az óceánokat jelzõ
részeket az aszfalton. Kijelöltük az osztályok helyét a
kontinenseken, és egy jelre iskolánk valamennyi tanu-
lója elfoglalta a helyét (6. ábra). Kirajzolódtak a földré-
szek, közvetítve azt az üzenetet, hogy mi magunk is a
Föld szerves részei vagyunk, felelõsek vagyunk bolygónk
jövõjéért.

6. ábra. Élõképben az iskola tanulói a Föld napján

A nap további része a madárbarát kert építésével telt.
24 osztályunk csatlakozott a Fogadj örökbe egy kertsza-
kaszt! felhíváshoz, és az iskola kerítése mentén 3 méter
szélességben telepített növényeket, és gondozza azokat.
A tanulók e tevékenységek közben élményalapon sze-
reznek ismereteket a közvetlen környezetükrõl, például
a talaj jellemzõirõl, a komposztálás szerepérõl. Bõvül a
fajismeretük, megismerik az iskolaudvar növényeit és
madarait. Lelkesen vesznek részt a munkálatokban, sa-
ját ötleteikkel is gazdagítják a programot. Az iskolában
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elkezdett munkát a diákok egy része otthon is folytatta,
bevonva a családtagjait. A környezet formálása a kör-
nyékbeli lakosoknak is mintául szolgált. Ily módon a gye-
rekek a környezet- és klímatudatos szemlélet hatékony
tényezõjévé és terjesztõjévé váltak.

Összegzés
Gyakran panaszkodunk a természettudományos tár-

gyak alacsony óraszámaira, a követelmények sokaságá-
ra. Nyilvánvaló, hogy a NAT-ban megfogalmazott fel-
adatok nem valósíthatók meg maradéktalanul tanórai
keretben. A tanórán kívüli tevékenységek azonban
számtalan lehetõséget rejtenek. Megerõsítik, kiegészítik
a tanórán szerzett ismereteket, a témaválasztás jobban il-
leszkedhet a helyi sajátosságokhoz, igényekhez, a tanít-
ványok érdeklõdéséhez. Ezeken a foglalkozásokon meg-
láttathatjuk a világ sokszínûségét, szépségét, amire az
órán kevés idõnk van. A dolgozatok, feleletek nyomasz-
tó terhe alól felszabadulva a tanulók aktív résztvevõi a
programoknak. Az átélt élmények eredményeként meg-

változhat a természettudományokhoz való viszonyuk,
aminek pozitív hatása a tanórai teljesítményekben is re-
alizálódhat.

A közösségi projektek egyúttal a pedagógiai kísérlete-
zés terepei is. Kockázat nélkül kipróbálhatjuk új ötlete-
inket, tapasztalatokat gyûjthetünk a projektalapú, a ku-
tatásalapú, problémaalapú foglalkozások szervezéséhez,
kivitelezéséhez. Az itt megszerzett tudást hasznosíthat-
juk a tanítási órákon is, érdekesebbé, változatosabbá te-
hetjük azokat. Az új szituációk lehetõséget nyújtanak a
tehetségek azonosítására, kibontakoztatására, a tanulók
személyiségének fejlesztésére. A pedagógusok kiélhetik
kreativitásukat, színt visznek a mindennapokba. A kihí-
vások, az átélt sikerek megóvják õket a kiégéstõl, így a
konfliktusok is könnyebben átvészelhetõk. Mindezen
túl az osztály- és iskolaszintû programokon a különbözõ
korosztályok interakciója révén erõsödik a közösség ösz-
szetartó ereje, a pedagógusok és tanítványaik közötti ér-
zelmi kapcsolat.

A programok megvalósítását és a tanulmány elkészí-
tését a Magyar Tudományos Akadémia Tantárgy-peda-
gógiai Kutatási Programja támogatta.

Dr. Taskó Tünde Anna

A Mûvészetalapú
alprogram módszertana
és innovációja

Bevezetés
A XXI. század iskolájának pedagógusai új kihívások

elé néznek. Arra a kérdésre, hogy napjaink iskolájának
mi a feladata és mire kellene felkészítenie a diákjait,
milyen, a jövõben is jól használható tudással tud szol-
gálni tanulóinak, nem könnyû válaszolni. A megválto-
zott tanulási környezet, a gyorsan fejlõdõ digitális világ
szinte lehetetlenné teszi, hogy meg tudjuk határozni a
jelenben, hogy mire lesz szüksége, milyen képességek-
kel, készségekkel és tudással kell felvértezni a jövõ em-
berét? 

Az oktatásban dolgozó szakemberek többsége egyet-
ért abban, hogy a kreativitás szerepe felértékelõdik a jö-
võben, és az iskoláknak sokkal nagyobb hangsúlyt kell

fektetni ennek fejlesztésére. „A digitális kor, a hihetetlen
mértékû fejlõdés sürgetõ gazdasági érdekké tette a kreativi-
tás fejlesztését; ugyanakkor a tudásrobbanással, a tudáshoz-
záférés megváltozásával megkérdõjelezte, alámosta az isko-
la alapjait.” (Tari, 2011, idézi: Buda és Péter-Szarka,
2014. 35. o.) A kreativitás lényegi eleme a divergens
gondolkodás, a flexibilitás, a szokatlan látásmód, a meg-
lepõ ötletek és újszerû alkotások létrehozása. A kreati-
vitás komplex képesség, amely méltánytalanul kevés
szerepet kap a tanítás során. Abban az esetben, amikor
nem mûködnek a begyakorolt és már jól bevált sémák
egy probléma megoldásánál, a kreativitásnak kellene
elõtérbe kerülnie (Gyarmathy, 2006). Fontos feladat-
ként kell hogy megjelenjen az iskolai tanítás során azok-
nak a képességeknek és készségeknek a fejlesztése, ame-
lyek a kreatív gondolkodás hátterében meghúzódnak.

! ! !
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„Ha a kreativitással kapcsolatos szemléletváltás elsõ mozza-
natát tekintjük, azonnal világossá válik az iskola jelentõsége.
Nem mindegy, hogy neveltetésünk során a bennünk rejlõ
kreatív képesség fejlõdik vagy háttérbe szorul; hogy az iskola
nyitott szellemû, a mássággal szemben toleráns, az újra fogé-
kony embereket nevel, vagy fogva tartja az ifjú elméket a
meglévõ szellemi konstrukciók dobozában.” (Buda és Péter-
Szarka, 2014. 34. o.)

Az iskolák rendszerekként mûködnek és aktívan töre-
kednek saját belsõ egyensúlyuk fenntartására. Ez stabili-
tásigénnyel, a változásoknak és az innovációnak való el-
lenállással jár együtt. Ha egy szervezet fejlõdõ, tanuló
szervezetté kíván válni, az innovációk és változások felé
nyitottnak kell lennie és az iskolai fejlõdés alapját kell je-
lentenie az innovációs törekvéseknek. Az iskola mûkö-
désmódját tekintve rugalmatlan, nehezen változó szer-
vezet. Egész mûködésmódja a stabil rutinokon alapul;
kétségek nélküli értékeket és igazságokat szeretne átad-
ni, beleértve a tekintély és a szabályok feltétlen tisztele-
tét. Mindez ellene hat a kreativitásnak. (Buda és Péter-
Szarka, 2014.)

A digitális világ fejlõdésével hihetetlen mennyiségû
információval találkozunk mindennap. Fontos feladat-
ként jelenik meg az oktatás során, hogy hogyan készít-
sük fel diákjainkat arra, hogy el tudjanak igazodni az in-
formációrengetegben. A tanulás fontos eleme, hogy a
tanulók ne csak passzívan fogadják be az ismereteket, az
új információkat, hanem gondolkodjanak el rajtuk,
mozgósítsák elõzetes ismereteiket és tegyék fel kérdése-
iket, mielõtt meghozzák döntésüket. A kritikai gondol-
kodás fejlesztése lehet a kulcs, amely lehetõvé teszi,
hogy a tanulók képessé váljanak erre. A kritikai gondol-
kodás azt jelenti, hogy a gyermek egy udvarias szkepti-
cizmussal viszonyul az új információkhoz, megtanulja,
hogy hogyan kell kérdéseket megfogalmazni és milyen
kérdéseket kell feltenni, továbbá megtanulja azt is, hogy
hogyan kell érvelni, mikor és milyen módszerrel tegye
azt. A gyermek csak annyit tud kritikusan és észszerûen
gondolkodni, amennyire képes az élményeket alaposan
megvizsgálni, ismereteket és ötleteket megítélni, érve-
ket mérlegelni, mielõtt döntésre jut (Robert Fisher
2002).

A kritikai gondolkodás részei a készségek, valamint az
affektív diszpozíciók. A legfontosabbak a kognitív jártas-
ságok, amelyek a kritikai gondolkodás központi magját
képezik, mint amilyenek az interpretálás (értelmezés), az
analízis, értékelés, következtetés, magyarázat és önsza-
bályozás.

A kritikai gondolkodás is fontos készség lesz a jövõ is-
kolájában, hiszen meg kell tudnunk szûrni a szûretlenül
felénk áramló információáradatban az értékes tartalma-
kat, és figyelnünk kell rá, hogy ne csak szubjektív benyo-
mások által hozzunk döntéseket, és kevésbé legyünk
megvezethetõek a napjainkban egyre több és gyorsab-
ban ránk zúduló válogatatlan információ által.

A világos és hatékony kommunikáció és együttmû-
ködés szintén azok közé a képességek és készségek közé
tartozik, amelynek fejlesztése elengedhetetlen ahhoz,
hogy a jövõben helyt tudjanak állni a tanulók. A kétirá-
nyú kommunikáció, a páros és kiscsoportos munka még
mindig méltánytalanul háttérbe szorul az iskolai oktatás
során. A hangsúly a pedagógusok kommunikációján

van, szemben a tanulókkal. Fontos lenne, hogy a tanu-
lók kommunikációjának és együttmûködésének fejlesz-
tése központi szerephez jusson a tanítási-tanulási folya-
matban.

A komplex problémamegoldás szintén azok közé a
képességek közé tartozik, amelyre a jövõben egyre na-
gyobb szükség lesz. Fontossá válik egy probléma több
szempontú és sokoldalú megközelítése. 

A Komplex Alapprogram a tartalmi fejlesztés helyett
elsõsorban a módszertani fejlesztés irányába mozdul el, a
Mûvészetalapú alprogram jelentõsen támogatja ezt a
módszertani innovációt (Révész, 2018), valamint nagy
hangsúlyt helyez a kreativitás, a kritikai gondolkodás, a
kommunikáció és együttmûködés, valamint a komplex
problémamegoldás fejlesztésére.

Az alprogram 
fõ alapelvei és céljai

A Mûvészetalapú alprogram elsõdleges célja, hogy se-
gítse a Komplex Alapprogram fõ céljának megvalósulá-
sát, a korai iskolaelhagyás mértékének csökkentését. Ezt
úgy próbálja elérni, hogy segítségül hívja a különbözõ
mûvészeti területek (vizuális mûvészet, ének-zene, iro-
dalom, dráma, népmûvészet, tánc) gazdag módszertani
eszköztárát. A program fontos célja továbbá, hogy ösztö-
nözze a pedagógusokat, hogy bátran éljenek ezekkel, az-
az támaszkodjanak rájuk, használják a tanítási-tanulási
folyamat során ezeket a módszereket akkor is, ha az adott
mûvészeti területet nem mûvelik magas szinten. A kü-
lönbözõ mûvészeti területek módszereinek segítségével
színesebbé, változatosabbá tehetõk a tanórák, illetve se-
gítségükkel fejleszteni tudják tanulóik azon képességeit
és készségeit, amelyek felvértezik õket a korai iskolael-
hagyással szemben. 

A tanulás során gyakran a kognitív képességekre fó-
kuszálnak a pedagógusok, míg az affektív tényezõk
nem kapnak megfelelõ figyelmet. A tanulási folyamat-
ban az affektív tényezõk nem elhanyagolhatóak, ha a
motiváció kérdését, a tanulástól való félelem és szo-
rongás, valamint a tanulással szembeni attitûd problé-
makörét vizsgáljuk (Taskó, 2016). A mûvészetek se-
gítségével az érzelmekre hatunk, élményeket adha-
tunk, a tanulás tárgyát én-közelivé tehetjük, amely nö-
veli az elsajátítás eredményét. A tanulás hatékonysága
érdekében fontos, hogy a tanulókat bevonjuk a tanu-
lási folyamatba, annak aktív részesévé tegyük õket. A
frontális munka erre kevés lehetõséget hordoz, így a
Mûvészetalapú alprogram a páros, a kiscsoportos és
nagycsoportos munkaformákat részesíti elõnyben. 

A korai iskolaelhagyás szempontjából a legveszé-
lyeztetettebb csoport a szociálisan hátrányos helyzetû
tanulók csoportja. A jelenlegi iskolai oktatásban a ver-
balitás nagy hangsúlyt kap szemben más önkifejezési
módokkal (mozgás, képek, zene stb.), így a jó szóbeli
készségekkel, gazdag szókinccsel rendelkezõ diákok
eredményesebben tudnak megfelelni az iskola által tá-
masztott elvárásoknak. A mûvészetek az önkifejezés
különbözõ módjait rejtik magukban. Az alprogram ke-
retében a komplex játékos feladatok gazdag tárházát
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jelentik a tanulók önkifejezésének. Továbbá változa-
tos módszertani bázist biztosítanak a különbözõ kom-
petenciák iskolai keretek között történõ fejlesztéséhez
is. A Mûvészetalapú alprogram foglalkozásai lehetõsé-
get adnak a napjainkban felértékelõdött és különösen
fontos készségek: a kreativitás, a kritikai gondolkodás,
a kommunikáció és kooperáció, valamint a komplex
problémamegoldás fejlesztéséhez is többek között. 

Az alprogram nem titkolt célja, hogy a foglalkozáso-
kon szerzett tapasztalatok alapján a pedagógusok bát-
rabban merik majd alkalmazni a különbözõ mûvészeti
területek eszköztárát a tanórai tananyag elsajátításának
érdekében.

Az alprogram felépítése
és a pedagógus-
továbbképzés elemei

A Mûvészetalapú alprogram szervesen kapcsolódik a
Komplex Alapprogram (KAP) és a Differenciált Fejlesz-
tés Heterogén Tanulócsoportban (DFHT) fõ alapelvei-
hez, valamint épít a másik négy alprogram (életgyakor-
lat, digitális, logikai és mozgásalapú) tartalmi elemeire és
igyekszik a kapcsolódási lehetõségekre rávilágítani.

Az alprogram tartalma egy olyan 30 órás pedagógus-
továbbképzés során sajátítható el, amely kevert (blen-
ded) képzés, azaz a 20 óra jelenléti képzés mellé 10 óra
online felkészülést biztosítunk az elektronikus tananya-
gok segítségével. A 20 kontaktórát felölelõ két képzési
nap során elsõsorban a módszerek saját élményen ala-
puló kipróbálása, valamint az alprogram alapelveivel
szemben történõ pozitív attitûd kialakítása a fõ cél. Fon-
tos célja a képzésnek, hogy rámutassunk, hogy az egyes
feladatok, gyakorlatok milyen képességek és készségek
fejlesztésére alkalmasak, rávilágítunk a tantárgyi és
alprog-rami kapcsolódásokra, valamint ösztönözzük,
hogy a pedagógusok továbbgondolják az egyes feladattí-
pusokat, és ötleteket hozzanak arra, hogy hogyan fej-
leszthetõk tovább a feladatok, illetve milyen lehetõsége-
ket rejtenek magukba, ha a mûvészet különbözõ terüle-
teirõl közelítünk. Ezen túlmenõen egy módszertani esz-
köztár fejlesztésével segítjük az alprogram sikeres meg-
valósítását, amelyben egy online Tudástár a délutáni fog-
lalkozásokhoz készített tervezetekkel, délelõtti komplex
órákhoz fejlesztett óratervekkel áll a pedagógusok ren-
delkezésére.

Az alprogram tematikai egységeinek kidolgozásánál
az alábbi területek fejlesztésének lehetõségeit tartottuk
szem elõtt:

– társas kompetenciák fejlesztése: kommunikáció és
kooperáció,

– tanulási motiváció fejlesztése,
– tanulásmódszertani fejlesztés,
– kognitív képességek (figyelem, emlékezet, problé-

mamegoldó gondolkodás) fejlesztése,
– érzelmi intelligencia fejlesztése,
– kreativitás fejlesztése,
– kritikai gondolkodás fejlesztése,
– komplex problémamegoldás fejlesztése.

A Mûvészetalapú alprogrami pedagógus-továbbkép-
zés a fenti képességek és készségek sokoldalú fejlesztésé-
re nyújt példát a különbözõ mûvészeti területekrõl köl-
csönzött módszerek segítségével.

A Mûvészetalapú alprogram
módszertana

A cikk terjedelme nem teszi lehetõvé, hogy bemutas-
suk azt a gazdag módszertani tárházat, amelyet a prog-
ram magában rejt, csupán néhány példán keresztül pró-
báljuk érzékeltetni azokat. A mûvészetalapú alprogram
során gyakran használunk egy verset, egy dalt, egy me-
sét, egy filmrészletet vagy egy mûalkotást ráhangolás-
ként. Arra törekszünk, hogy végiggondoljuk, hogy a kü-
lönbözõ mûvészeti területek oldaláról (vizuális mûvé-
szet, ének-zene, irodalom és dráma, népmûvészet, tánc)
milyen gyakorlatokat, feladatokat tudunk kitalálni a
gyerekek számára az adott témát tekintve (pl.: tigris, szi-
get stb.)! A motiváció szempontjából érdekes szempont
lehet, ha a tanulóknak több feladatot kínálunk fel, ame-
lyek közül választhatnak, hogy melyiket szeretnék elvé-
gezni. Fontos, hogy a faladatok a tanulók aktivitására
épüljenek. A feladatok elvégzése után mindig érdemes
megkérdezni a tanulókat, hogy hogyan érezték magukat
az adott feladatvégzés közben? Az értékelést azonban
kerüljük, hiszen a hangsúly a tanulók aktivitásán, az él-
ményszerû tanuláson van. Törekedjünk a feladatokat
én-közelivé tenni (pl.: ha veled ez történne …, ha te
lennél a … stb.). A feladatoknál érdemes végiggondol-
ni a tantárgyi kapcsolódást és az alprogrami kapcsoló-
dást is.

A megtekintett mesék, a meghallgatott mûvek pár
percnél ne vegyenek több idõt igénybe, hiszen ezek sze-
repe elsõsorban a ráhangolás, a motiválás, a gondolatéb-
resztés. Pedagógusként azt sem szabad szem elõl tévesz-
tenünk a feladatok tervezése során, hogy elsõsorban mi-
lyen kompetenciákat szeretnénk az adott feladattal fej-
leszteni.

A tanulók meghallgatják Gryllus Vilmos: Maszkabál
címû lemezérõl a Tigris címû dalt:

1. feladat: Keresztezzétek a tigrist egy másik állattal!
Nevezzétek el az állatot! Rajzoljátok le! Írjatok cikket
róla az iskolaújságba Új állatot fedeztek fel a tudósok!
címmel.

2. feladat: Készítsetek egy táncos elõadást a Tigris cí-
mû dal zenéjére! Használjátok a ritmushangszereket!

3. feladat: A Tigris címû dal mintájára írjatok verset
egy másik állatról! 

4. feladat: Ha a tigris beszélni tudna! Képzeljétek el,
hogy a tigris tud beszélni! Szerintetek mit mondana az
embereknek? Játsszátok el, hogy a tigris találkozik az em-
berekkel és beszédet intéz hozzájuk! 

5. feladat: Találjatok ki egy mesét, amelynek a tigris a
fõszereplõje!

6. feladat: Készítsetek zacskóbábokat a mese szerep-
lõirõl és adjátok elõ a mesét!

7. feladat: Készítsetek egy eszközt, amely varázserõvel
bír és képes megszelídíteni a tigrist!

Kissne Termtud.qxd  2020.02.25.  9:33  Page 25



26

A tanulók megnézik a Doja, a cigánytündér címû ci-
gány népmesét. 

1. feladat: Képzeljétek el, hogy ti is elutaztok egy szi-
getre, ahol ti vagytok az elsõ telepesek. Nevezzétek el szi-
getet! Tervezzétek meg a zászlóját és a címerét is!

2. feladat: Mit vinnétek magatokkal erre a szigetre?
Rajzoljátok le!

3. feladat: Tervezzétek meg a szigetlakók népviseletét! 
4. feladat: Írjatok egy történetet arról, hogyan éltek a

szigeten!
5. feladat: Találjátok ki a szigetlakók táncát és adjátok

elõ!
A tanulók meghallgatják A szomorú királykisasszony

címû népmesét:
1. feladat: Készítsetek ajándékot a szomorú királykis-

asszonynak, amivel szeretnétek felvidítani! 
2. feladat: Tervezzetek egy ruhát a királykisasszony-

nak, amelyet díszítsetek népi motívumokkal!
3. feladat: Miért lehet szomorú egy királykisasszony?

Rajzoljátok le!
4. feladat: Tervezzetek táncos elõadást, amellyel sze-

retnétek megnevettetni a szomorú királykisasszonyt!
5. Feladat: Fejezzétek ki ritmushangszerek segítségé-

vel a szomorúságot, az örömet, a haragot, a dühöt stb.!
6. Feladat: Lássátok vendégül a szomorú királykisasz-

szonyt! Írjatok cikket az iskolaújságba Vendégül láttuk a
szomorú királykisasszonyt! címmel.

A fent bemutatott feladatok elsõsorban a tanulók
kreativitására, kritikai gondolkodására, komplex prob-
lémamegoldásának fejlesztésére fókuszálnak. A szomo-
rú királykisasszony meséjéhez kapcsolódó feladatok sok
lehetõséget hordoznak az érzelmi intelligencia fejleszté-
sére, amelynek fontos része a saját érzelmek felismerése,
más érzelmeinek a felismerése, az érzelmek kezelésének
a megtanulása. A tanulók párban és kiscsoportban dol-
goznak, majd az elkészült munkáikat megosztják az egész
csoporttal, közben pedig fejlõdik a kommunikációs kész-
ségük, valamint az egymással történõ kooperáció is. A
feladatok végzése és bemutatása során a feladatok én-
közelivé tevése révén az élményszerû tanulás is megva-
lósul.

A programban megjelenõ
innováció

A Mûvészeti alprogram újszerûsége abban rejlik, hogy
igyekszik felhívni a pedagógusok figyelmét arra, hogy mi-
lyen gazdag módszertani lehetõségek rejlenek a külön-
bözõ mûvészeti területeket tekintve. A program célja,
hogy ösztönözze a pedagógusokat arra, hogy bátran mer-
jenek élni a mûvészetekben rejlõ pedagógiai lehetõsé-
gekkel munkájuk során, akkor is, ha nem professzionális
szinten mûvelik az egyes mûvészeti területeket. Napja-
ink egyik fontos és szükségszerû elvárásaként jelenik meg
a komplexitás, a sokoldalúság, a komplex problémameg-
oldás. Az innováció ezen a téren is megmutatkozik, hi-
szen nem elégszik meg a feladatok egyoldalú megközelí-
tésével, hanem továbbgondolja azokat és különbözõ mû-
vészeti eszközökkel mélyíti a feldolgozást és a megértést.

Összegzés
Összességében elmondható, hogy a Mûvészeti alpro-

gram foglalkozásainak keretén belül nagy hangsúlyt kap-
nak azoknak a képességeknek és készségeknek (elsõsor-
ban a kreativitás, a kritikai gondolkodás, a kommuniká-
ció és az együttmûködés, valamint a komplex probléma-
megoldás és az érzelmi intelligencia stb.) a fejlesztése,
amelyekre a jövõben a tanulóknak mindenképpen szük-
ségük lesz, és amelyek ma még méltánytalanul kevés
hangsúlyt kapnak az iskolai oktatás során. A program
fontos szerepet játszik abban is, hogy a különbözõ mûvé-
szeti területek gazdag módszertani lehetõségeire felhívja
a pedagógusok figyelmét.

Felhasznált irodalom
Boldizsárné Kovács Gizella, Dudás Anna, Hanák Zsu-
zsanna, Kecskeméti-Székely Katalin Zsuzsanna, Kusper
Judit, Szabó János, Taskó Tünde, Tóth Tibor, Mezõ Fe-
renc (2018): A Mûvészetalapú alprogram koncepciója.
Líceum Kiadó, Eger.
Révész László, K. Nagy Emese (2019): A Komplex Alap-
program Koncepciója 2.0. Líceum Kiadó, Eger.
Buda Mariann, Péter-Szarka Szilvia (2014): Kreativitás
és azon túl… A kreatív klíma, mint lehetõség a 21. szá-
zadi iskola számára. Iskolakultúra, 3. 33–40.
Gyarmathy Éva (2006): A tehetség. Fogalma, összete-
või, típusai és azonosítása. ELTE Eötvös Kiadó, Buda-
pest.
Révész László (2018): A Komplex Alapprogram alpro-
gramjai. In: Révész László, K. Nagy Emese, Falus Iván
(szerk.) (2018): A Komplex Alapprogram Koncepciója.
Nevelési-oktatási program a végzettség nélküli iskolael-
hagyás megelõzésére. Líceum Kiadó Eger. 43–60.
Révész László (2018): Az EFOP 3.1.2. Projekt bemuta-
tása. In: Révész, László; K. Nagy Emese; Falus Iván
(szerk.) A Komplex Alapprogram Koncepciója. Líceum
Kiadó, Eger. p. 120.
Révész László, K. Nagy Emese, Szivák Judit, Rapos Nóra,
Török Balázs, Mrázik Julianna (2018): A Komplex Alap-
program Koncepciója. Nevelési-oktatási program a vég-
zettség nélküli iskolaelhagyás megelõzésére. Líceum Ki-
adó, Eger.
Gyarmathy Éva (2006): A tehetség. Fogalma, összete-
või, típusai és azonosítása. ELTE Eötvös Kiadó, Buda-
pest.
Robert Fisher (2002): Hogyan tanítsuk gyermekeinket
gondolkodni? Mûszaki Könyvkiadó, Budapest.
Taskó Tünde (2015): A tanulási készségek mérése és az
alulteljesítés mérése – A KATT kérdõív. In, Kollár Ka-
talin (szerk.) Iskolapszichológia. Budapest, Magyaror-
szág: ELTE Eötvös Kiadó, (2015) pp. 73–122., 50 p.
Gryllus Vilmos: Maszkabál – Tigris. https://www.youtube.
com/watch?v=rvD_cMfAisk (2020. január 21.)
Cigánymesék: Doja a cigánytündér. https://www.youtube.
com/watch?v=Z6IZld4DOMU (2020. január 12.)
A szomorú királykisasszony népmese. https://egyszer-
volt.hu/estimese/a-szomoru-kiralykisasszony-nepmese-
20150321.html (2020. január 31.)

Kissne Termtud.qxd  2020.02.25.  9:33  Page 26



27

A matematikaórákon a tanulók számtalan esetben olda-
nak meg szöveges feladatokat. Azonban ritkán fordul
elõ, hogy maguk alkotnának szövegeket adott egyenlet-
re vagy maguk által keresett, talált adatokból írnának
szöveges feladatokat. Ha többféle utat járunk be (szö-
vegtõl a megoldásig és fordítva, megoldástól a szövegig),
fejlõdik a tanuló gondolkodása, egyben adatokat kapunk
élet- és valóságismeretérõl, s ezáltal fejleszthetjük is azt. 

Még az 1960-as években egy matematikaórán egy 2.
osztályos tanuló a következõ szöveget alkotta adott
egyenletre: 42 utas utazik vonaton Moszkvába. Ha 27-en
leszállnak Kelenföldön, hányan utaznak Moszkvába tovább?
Ez a szöveg nagyon szépen árulkodott a gyermek világis-
meretérõl: apja többször utazott hivatalosan külföldre,
gyakran Moszkvába, s balatoni útjaik során az elsõ állo-
más Kelenföld volt. A tanuló valóságismeretét jól tükrö-
zi ez a szöveg, a valóságot azonban már nem. A hiba elsõ-
sorban nem abban van, hogy a moszkvai és a kelenföldi
vasútnak nincs azonos vonalszakasza, hanem a számok
és a távolságok nagyságrendi viszonyaiban, a valószerût-
len élethelyzetben. Az adott egyenletre aritmetikailag
egyébként helyesen alkotott szöveget a tanuló.

Elõttem fekszik egy tanítási tervezet. A tervezetet a
tanítási gyakorlat egyik csoportvezetõje készítette min-
tául a hallgatóknak. A tervezetet azonban nem javasol-
tam kiosztani. Vizsgáljuk meg, miért! A mintavázlat a tí-
zezres számkörben gyakoroltatja az osztást egyjegyû osz-
tóval 4. osztály októberében. A tervezet az alábbi szöve-
ges feladatokat tartalmazta. 

1. Az Állatkert kis állatokat vásárol: macit, tevét és maj-
mot. A maci ára 3432 Ft. A felét készpénzben kell kifizetni.
Hány Ft-ot adunk készpénzben? Mennyi a tartozásunk?

2. A teve ára 7644 Ft. A harmadát készpénzben fizetjük.
Hány Ft-ot adunk készpénzben? Mennyi a tartozásunk?

3. A majom ára 9648 Ft. A felét készpénzben fizetjük, a
többit 6 havi részletre. Mennyit adunk készpénzben? Mennyi
a tartozásunk? Mennyi lesz a havi részlet?

Elöljáróban megjegyzem, hogy a feladatokban szereplõ
árak a vázlat készítésének idején is irreálisak voltak, ma
persze még inkább – errõl még szólok. Mielõtt a feladat-
sorban megjelenõ problémákat vizsgálnánk, a feladatsor
erényeire is érdemes felhívnunk a figyelmet. A mintater-
vezet igen jó a tekintetben, hogy a szöveges feladatok té-
matartók, továbbá abban, hogy lehetõséget ad bizonyos
aritmetikai összefüggések (az 1. feladatban a kifizetett
összeg és a tartozás egyenlõségének) felismertetésére. 

Mi a gondunk azonban a feladatsorral? Az, hogy nem
neveli, sõt, egyenesen félreneveli a gyermek valóságis-
meretét. A tanulás egyik fontos célja a világismeret fej-

lesztése. A matematikatanításban különös fontosságot
kap a valóság mennyiségi viszonyainak, az adatok nagy-
ságrendjének helyes megjelenítése. Tudnunk kell, hogy
az állatkerti állatok százezres, leggyakrabban milliós
nagyságrendû értékeket képviselnek. A négyjegyû szám-
mal kifejezhetõ ár irreális. Valószerûtlen az is, hogy az ez-
res nagyságrendû árak esetében az egyes, tízes helyi érté-
ken ne nulla szerepeljen. Mindennap tapasztalhatjuk,
hogy az árakat nem így képezik. 

További probléma, hogy ez a vásárlási mód egy háztar-
tási gép beszerzésére emlékeztet. Az állatkerti állatokat
mint különleges értéket gyakorta nem is vásárolják, ha-
nem magasabb szempontokat érvényesítve cserélik, oly-
kor ajándékozzák az állatkertek, ám épp a medvét még
ajándékozni is nehéz, mert „túltermelés” van belõle, mi-
vel a medve állatkertben jól szaporodik. Ami pedig a fel-
adat nyelvezetét illeti (az egyeztetési hibán túl) bizonyos,
hogy állatkert medvét (sõt bizonyos fajta medvét) és nem
macit vásárol. 

A világ valóságos és/vagy mennyiségi viszonyait tük-
rözhetik hibásan a tanulói szövegalkotások (mint írtam,
ezt hasznos is megismernünk, mert javítani is csak így
tudjuk), ám ugyanez már kifogásolható a tanítói felada-
tok esetében.

Igen nagy munka jó szöveges feladatok sokaságát meg-
alkotni. Különösen nehéz az árakkal dolgozni manapság,
hiszen azok tanévrõl tanévre veszítenek realitásukból.
Ezért érdemes állandó, legalábbis idõszakosan állandó
adatokkal dolgoznunk. Erre igen alkalmasak a földrajzi,
történelmi, kultúrtörténeti, természetismereti stb. ada-
tok. Ezek jó lelõhelye a nagy világatlasz, a történelmi
kronológiák, a természetismereti könyvek, lexikonok,
enciklopédiák. Igen jól kiaknázható adatbánya a sport-
élet: az eredmények, az egyes sporttevékenységek, -
eszközök állandó jellemzõi. S természetesen jó adatforrás
a mindennapi élet számos mennyiségi összefüggése. Az
újságokkal olykor vigyáznunk kell, találkozhatunk nagy-
ságrendjükben is hibás adatokkal. Azonban a hibák sem
feltétlenül haszontalanok, mert az adatok kritikai meg-
közelítése is módot ad a világismeret gyarapítására, a kri-
tikai gondolkodás nevelésére. Különösen kedvezõ a ta-
nulókkal íratni feladatokat. Így nemcsak a feladatmegol-
dó, hanem a feladatalkotó tevékenységet is gyakorolhat-
ják, amely fogalmazással-írással, önálló adatkeresés ese-
tén olvasással is együtt jár. Igen motiváló olyan matema-
tikaórákat tartanunk, amelyeken a tanulók alkotta szö-
veges feladatokat oldjuk meg.

Az idézett feladatsor alkalmas az elsõdleges oktatási
cél megvalósítására, ti. az egyjegyû számmal osztás gya-

Demeter Katalin Pszichológia 
a tanítási órán (33.)
A világismeret nevelése
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korlására, ám csak arra. Nemcsak a matematika, hanem
a legtöbb tárgy, a nyelvtan- vagy az írásóra is számtalan
lehetõséget kínál, hogy az elsõdleges oktatási célon túl-
menve további tanulási hatásokat is beépítsünk az órá-
ba. Ezek a látens vagy spontán, önkéntelen tanulás hasznos
– természetesen nem számon kérendõ! – hordozói, alko-
tóelemei. Nézzünk néhány példát erre! Példáimat az in-
tenzív-variációs tanuláspszichológiai alternatíva 4. osz-
tályos matematikaprogramjából idézem (a program írá-
sakor még reális árakon mára túlhaladt az élet). 

Az egyjegyû számmal osztást gyakoroltatják (már ok-
tóberben, a számkör bõvítése után) számos más mellett a
következõ, országismeretet gyarapító feladatok. 

A Duna teljes hossza 2850 km. Magyarországi szakasza
ennek megközelítõleg egyhetede. Kb. hány kilométer a Duna
hossza hazánkban?

Magyarországon adott évben 1 millió tanuló járt általános
iskolába. Átlagosan hány tanuló járt egy-egy évfolyamra?

Magyarország 10 millió lakójának egyötöde él a fõváros-
ban. Hányan élnek a fõvárosban, hányan élnek vidéken? 

Magyarország lakóinak valamivel több mint fele nõ. Jelöl-
jétek, legfeljebb hány férfilakos, s legalább hány nõlakos élhet
hazánkban!

Stb.
A számos adódó matematikai és világismereti téma

közül a problémát okozó pozitív–negatív számok tanítá-
sához adok csupán példát. Ha már a hõmérõvel dolgo-
zunk, érdemes végigvennünk egy sor, Magyarországra,
Európára, majd más földrészekre vonatkozó valóságos
adatot, mért szélsõ értékeket, például: A legnagyobb hide-
get az Antarktiszon mérték: –88 °C-ot, a legnagyobb meleget
Afrikában: +58 °C-t. Hány fok az eddig mért legnagyobb
hõmérséklet-különbség Földünkön? 

A pozitív–negatív számok gyakorlására igen alkal-
masak és érdekesek a kultúrtörténeti adalékok, ezek
közül csak egy érdekesebbet emelek ki: Idõszámításunk
elõtt kb. 60 ezer évvel készültek az elsõ ismertté vált bar-
langrajzok. Ez kb. hány évvel, hány évezreddel ezelõtt volt?
(A kb. 60 ezer éven nem módosít az i. u. eltelt kétezer
év!) Stb. 

Igen jól használhatók még ebben a matematika téma-
körben a földrajz: mélyföldek, hegycsúcsok, magasföl-
dek, tengeri árkok mélységi–magassági adatai. Ennek
még az az elõnye is megvan, hogy szerencsésen alátá-
masztja a környezetismeretben tanult domborzati fogal-
makat.

A fõ figyelem a megoldásban természetesen a mate-
matikai összefüggésre irányul, ám ahogyan minden szö-
veges feladat esetében, egy-egy szóval, képpel, kérdéssel
röviden a szöveg tartalmára is kitérünk. Tanulságos,
hogy egy feladatsor adataival kapcsolatban egy hónap el-
teltével kikérdezett osztály minden tanulója emlékezett
a közölt adalékok legkevesebb egyharmadára, s a tanu-
lók közel 20%-a több mint az adatok kétharmadára. Az
is figyelemre méltó volt, hogy a közölt témakörök és ada-
tok mind gyakrabban bukkantak fel – helyesen – a tanu-
lók alkotta feladatokban.

Ha nincs módunk valóságos adatokat keresnünk, vagy
éppen nem találunk céljainknak megfelelõt – ötlettel
sem mindig gyõzzük –, még mindig jobb valamilyen kép-
zeletbeli országba helyezni a problémát, bár ez inkább
csak az 1–2. osztályban ajánlható, mint a tanulót félre-
nevelni a világról. Mondjuk, Palákiában kerülhet 75 000
palákba egy teve, akár egy háromlábú, háromszarvú tafár
is, de az Állatkertben (határozott névelõvel és nagy A-
val) azonban nem.

Bartalis Boróka–Kádár Edit–Tamás Adél

Nyelvtantanítás
az elemiben? (2.)

RÉZ EDÉNY (sic!) ÉS NYELVTAN

Mi kell a magyartanárnak?

Alsó tagozatos kollégáinkkal való beszélgetésekben gyak-
ran felmerül, hogy mekkora stresszel jár tanuló és tanító
számára az ötödik osztály kezdetével bekövetkezõ váltás.
A gyerekeknek minden órán úgy kell alkalmazkodniuk az
egyéni pedagógusi igényekhez és elvárásokhoz, hogy köz-
ben bizonyítaniuk kell, hogy minden érintett területen a
megfelelõ szinten állnak, megfelelõ tudással és felkészült-
séggel érkeztek ehhez a mérföldkõhöz. Az erre való felké-

szítés feladatát a tanítónak kell felvállalnia, és feladata
sok esetben korántsem egyszerû. Egyes tárgyaknak
ugyanis – a megváltozott pedagógiai és szaktudományos
szemléletnek köszönhetõen – a teljes oktatási gyakorla-
tát újra kell gondolni, ami nehézségekkel, bizonytalan-
sággal járhat, különösen az elsõ iskolai ciklusban tanító
pedagógusok számára, akik a reform kezdetekor még
nem láthatják át az oktatási folyamat egészét.

! ! !
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A klasszikus nyelvtantanításról a képességfejlesztõ
anyanyelvi nevelésre való áttérésben átrendezõdtek a
tantervi követelmények arra vonatkozóan is, hogy me-
lyik iskolaciklusban, milyen módon és milyen mértékben
érdemes/érdemes-e tisztázni a leíró grammatika foga-
lomrendszerét. Alig néhány éve az ötödik osztályban ta-
nító magyartanár akár elsõ órán bátran beszélhetett ál-
lítmányról, névmásról vagy határozóragról, hiszen a diá-
kok, akikhez szólt, mindegyik szóval találkoztak már.
Minthogy hajlamosak vagyunk az elnevezések ismerete
mögött ténylegesen megkonstruált, valós tudást feltéte-
lezni, jogosnak tûnhetnek a magyartanárok kérdései,
akik nem értik, miért kell mostantól nekik tanítani (vagy
adott esetben nekik sem), amit eddig az elemi osztályok-
ban megtanultak a diákok, ennek fényében pedig az is
érthetõ, ha a tanító úgy véli, egyszerûbb és célravezetõbb
a korábbi módszerekkel ugyanazokat a terminusokat be-
vezetnie. Látszólag igaza is van, hiszen egyrészt megvan
erre a módszer- és eszközkészlete, másrészt a helyesírási
szabályszerûségek tanításához is elengedhetetlennek
tûnhet a nyelvi rendszer ismerete, harmadrészt pedig mi
sem bizonyítja jobban, hogy nem tétlenkedtek a gyere-
kek az elemi osztályok magyaróráin, minthogy ismerik és
használják a grammatikai szakterminusokat. Innen vizs-
gálva könnyen hathat öncélú tiltásként az a követel-
mény, hogy az elemi osztályokban a nyelvi jelenségeket
ne a leíró grammatika fogalmi rendszere és terminológi-
ája felõl közelítse meg az oktatás gyakorlata, hanem más-
képpen, a nyelvhasználat felõl. Azonban azok részérõl is,
akik ezt a felvetést maradéktalanul elfogadják, jogos az
igény, hogy tisztázzuk, mit kell tudnia, milyen képessé-
gekkel, attitûddel kell érkeznie az ötödik osztályos anya-
nyelvórákra annak a 10–11 éves gyereknek, aki az új
szemléletnek megfelelõ nyelvi nevelésben részesült az
elõzõ iskolai ciklusban.

Mit akar tehát a magyartanár, milyen legyen az az ötö-
dikes, aki partner lesz a különbözõ nyelvi jelenségek fel-
fedezésében a felsõ tagozatos vizsgálódások során? A ké-
zenfekvõ válasz persze az, hogy az anyanyelvórák ideális
ötödikese magabiztos beszédpartner, tudatos beszélõ, ol-
vasó és író, aki ismeri a korlátait, és tisztában van a saját
fejlõdése irányával, emellett különbséget tesz a nyelv
belsõ szabályszerûségeinek megfigyelése, feltárása és a
külsõ normák, standardok lefektetett szabályai, vala-
mint az ezekhez való alkalmazkodás között, de minde-
nekelõtt kíváncsi nyelvhasználó: érdeklõdõ, analitikus
és reflexív. Hogy ezekhez az értékekhez pontosan milyen
út vezet, arról személyes elemi oktatási tapasztalat híján
mi is csak találgatni tudunk, az évek során azonban talál-
koztunk néhány jó és rossz példával, ami segíthet ezt kör-
vonalazni.

Mit jelent, hogy egy ötödikes gyerek magabiztos be-
szédpartner és tudatos nyelvhasználó? Mindenekelõtt
azt, hogy tisztában van vele, hogy beszéli az anyanyelvét,
és nem is fél használni – abban a formában, ahogyan õ
maga ismeri, tanulta és kényelmesnek érzi. Ezzel együtt
természetesen ismerõs lehet számára az a tapasztalat,
hogy van, amit nem sikerül úgy mondania, ahogyan sze-
retné, vagy hogy egyes helyzetekben más beszélõk más-
képpen mondanak valamit, akár az õ számára idegen
vagy érthetetlen módon. Jó, ha az ilyen jellegû tapaszta-
latok mentén kialakul a természetes igénye arra, hogy al-

kalmazkodni tudjon ezekhez a helyzetekhez, de ez sem-
miképp nem történhet olyan áron, hogy a saját nyelvvál-
tozatát rossznak, hibásnak vagy alacsonyabb rendûnek
érezze a megtanulni vágyottal szemben. Nagyon fontos-
nak tartjuk tehát, hogy a beszélt nyelvi megnyilvánulá-
sokhoz ne a helyes-helytelen dichotómia felõl közelítse-
nek a gyerekek, hiszen az káros hatással lehet a szóbeli
szövegalkotási készségük fejlesztésére, ha a kódváltás ké-
pességének kialakulása elõtt a mondanivalójuk nyelvi
formába öntésének mikéntjére legalább akkora hang-
súlyt kell fektetniük, mint annak tartalmára. Arról nem
is beszélve, hogy sok osztályban kialakul a kultúrája an-
nak, hogy egymás szóbeli megnyilvánulásait megjegyzé-
sekkel, bekiabálásokkal szakítják félbe, ha úgy vélik,
hogy az éppen beszélõ diák vétett a „helyes beszéd” sza-
bályai ellen. Az ilyen azonnali korrekció megzavarhatja a
beszélõt, megtörheti a gondolatmenetét, ráadásul tápta-
laja lehet a kinevetésnek, megbélyegzésnek, öncélú fölé-
nyeskedésnek, valamint a tartalom forma általi érvény-
telenítésének, ami semmiképp nem bátorítandó gyakor-
lat (egyébként a közbeszédben sem). Érthetõ, ha a kód-
vagy regiszterváltásra kevésbé fogékony diákok egy része
egy-egy ilyen élmény következtében úgy dönt, hogy rosz-
szul beszéli az anyanyelvét, így a továbbiakban inkább
õrizkedik a nyilvános megszólalás helyzeteitõl, ez viszont
jelentõs akadályt gördít a szövegalkotási kompetencia
fejlesztésének útjába. 

Jobbnak látnánk tehát, ha a gyerekek nem egy beléjük
sulykolt kirekesztõ normarendszerrel érkeznének az ötö-
dik osztályba, hanem minél több beszélt nyelvi tapaszta-
lattal, illetve azzal az érdeklõdõ kíváncsisággal, ami ala-
pos megfigyelésre, kérdésfelvetésre, reflexióra és össze-
hasonlításra sarkallja õket. Ez lehetne ugyanis érdemi
táptalaja a felsõ tagozaton aktuálissá váló nyelvhaszná-
lati vizsgálódásoknak, ami akkor lesz érdekes és érthetõ,
ha a tanuló viszonyba tudja hozni a tanórai tartalmakat
a saját nyelvi tapasztalatával és az ebbõl sematizálódó
(implicit) modellel, vagyis ha nem a fogalmak és a vala-
miféle kategorizáció a kiindulópont, hanem a nyelvi ta-
pasztalat, a kategorizáció pedig (ahol egyáltalán szükség
van erre, mert jó eszközévé válhat a diáknak ahhoz, hogy
megértse, feldolgozza az általa tapasztalt nyelvi jelensé-
geket) ezzel viszonyban értelmezõdik. Erre kínál lehetõ-
séget a felsõ tagozat anyanyelvtanterve, amely a min-
dennapi élet beszédhelyzeteibõl indít a különbözõ be-
szédszándékokhoz kapcsolódó nyelvi repertoár vizsgála-
tával, innen halad a különbözõ regiszterek és nyelvválto-
zatok felé megvizsgálni ezek sajátosságait, azonosítani a
szavak stílusértékét, egyes megnyilvánulások hangulati
és stiláris hatását úgy, hogy közben a kontextus és a
nyelvhasználat összefüggéseire reflektálva folyamatosan
kitekint az udvariassági és illemszabályok felé is. 

Elsõ pillantásra talán nem fontos kérdés, mégis siet-
nénk leszögezni, hogy a fentiek fényében valahányszor
nyelvi jelenségekre figyelünk, azt mindig célszerû a gye-
rekek által is használt, számukra kényelmes nyelvválto-
zatokban, regiszterekben, ráadásul köznapi beszédhely-
zetekben megfigyelni. A példamondatok, a felfedeztetés
alapjául szolgáló szövegek látszólag jelentéktelenek, azaz
bármilyenek lehetnek. Mégis negatív hatással lehet a
gyerek analitikus érdeklõdésére és kísérletezõ kedvére,
ha fõként a nyelvtanóra számára „preparált” („Pistike
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szorgalmasan tanul az iskolában” típusú) nyelvi megnyil-
vánulásokkal találkozik. Ha a magyarórán vizsgált szö-
vegek nyelvi anyaga nem találkozik az õ tanórán kívüli
nyelvi tapasztalataival, akkor az könnyen érdektelenné
válik. Ez a feszültség a nyelvtantanítás évszázados hagyo-
mányában gyökerezik, ami egyetlen, jól körvonalazható
magyar nyelvrõl vesz tudomást, és ez a sztenderd írott
változata. Ha tehát egy nyelvtankönyv kijelent valamit a
magyar nyelvrõl, azt mindig a sztenderd írott változatá-
ról mondja. Ez több szempontból is problémát jelent.
Mindenekelõtt azért, mert nagy valószínûséggel az írott
sztenderd egyetlen beszélõ esetében sem tekinthetõ
anyanyelvváltozatának, tehát elõbb-utóbb minden gye-
reknek meg kell élnie, hogy az anyanyelve mûködésérõl
szóló kijelentések valamelyike ellentmond az õ egyéni
nyelvi tapasztalatának/habitusának. Emellett – mester-
ségesen létrehozott nyelvváltozatról lévén szó – a nyelv-
rõl tett kijelentésekben egybemosódhatnak a deskriptív
és preskriptív szabályok, hiszen ugyanolyan kategorikus-
sággal hangozhat el, hogy a magyar nyelvben az akasszák
igealak kizárólag felszólító módú alakként használatos,
vagy hogy a magyar nyelvben a személynevek elõtt nem
használunk névelõt, minthogy a magyar nyelvben a mi-
nõsítõ jelzõ megelõzi a minõsített szót. Ha az egyes nyelv-
változatokat nem centrum–periféria elrendezésben mu-
tatjuk be, az nyitottabbá, érdeklõdõbbé teheti a gyereke-
ket más nyelvhasználati formák iránt, kíváncsibbá és ér-
zékenyebbé az egyes változatok különbségeire, ezáltal
észrevétlenül válhatnak tudatosabb, magabiztosabb, ér-
zékenyebb és – nem utolsósorban – toleránsabb kommu-
nikációs partnerekké.

Természetesen nem vonjuk kétségbe, hogy a szten-
derd ismerete és magabiztos használata az anyanyelv-
órák egyik fontos kimeneti követelménye. Ehhez azon-
ban nem feledkezhetünk meg a nyelvvel való foglalkozás
korábban említett két irányáról, amelyeket a tanterv is
elkülönít. Fontos tehát, hogy az évek során a gyerek tud-
jon könnyedén és magabiztosan átváltani a sztenderd
változatra, illetve hogy írott munkáiban megtanulja be-
tartani az írott nyelvhasználatra vonatkozó elõírásokat,
az írott vagy beszélt sztenderd szabályainak megtanulá-
sában és érvényesítésében való sikerességet azonban
nem célszerû összemosni a nyelvi kompetencia fejlettsé-
gével. Volt olyan pedagógus, aki azt kifogásolta, hogy il-
lemszabálynak nevezzük a helyesírást, szerinte ugyanis
ezáltal jelentéktelennek, fölöslegesnek tekintjük, és ürü-
gyet kínálunk a gyereknek arra, hogy maga is elbagatelli-
zálja. Nekem nincs olyan tapasztalatom, hogy valaki
szándékosan ellenállna a helyesírási szabályok alkalma-
zásának, csak mert nem tekinti fontosnak a megtanulá-
sukat, azzal viszont sokszor találkoztam, hogy ez a meg-
közelítés megnyugtatólag hat a gyerekre, mivel így nem
kell azt éreznie egy kevésbé sikeres helyesírási teszt lát-
tán, hogy rosszul ismeri, rosszul használja az anyanyelvét.
Sõt, továbbgondolva könnyen elképzelhetõ, hogy egy
olyan gyerek, aki a helyesírást a nyelvtudás, a sikeres
nyelvhasználat egyik mutatójának tartja, kudarcai után
elkönyveli, hogy õ „gyenge magyarból”, ezért kevésbé
lesz motivált olyan kihívásoknál, mint mondjuk egy lírai
szöveg értõ-értelmezõ olvasása, holott ezen a két terüle-
ten nyújtott teljesítmény gyakorlatilag teljesen független
egymástól.

Az értõ olvasás az, amirõl mindenképpen szólni kell,
ha az ötödikes gyerekkel szembeni elvárásokról beszé-
lünk. Ha belegondolunk, hogy az alsó tagozatra érkezõ
gyerek számára a betûk még ismeretlen ábrák, ehhez ké-
pest az ötödik osztályba lépõk többsége képes viszonylag
bonyolult köznapi szövegek értõ-értelmezõ olvasására,
ráadásul jelentõs részük olvasott már regényt, egyértel-
mûen látszik, hogy erre a néhány évre terhelõdik a szö-
vegértési kompetencia megalapozásának (és részben fej-
lesztésének) feladata. Arról csak elképzelésünk lehet,
milyen tempóban, mennyiségben és milyen eszközökkel
végzett munkába kerül, hogy rutinosan olvasó, a szö-
vegértés terén jól teljesítõ, valamint az olvasás felé nyi-
tott ötödikeseket látunk az iskolapadban. Ezzel kapcso-
latban rengeteg pozitív élmény ér évrõl évre. Ugyanak-
kor azt is tapasztaljuk, hogy a nyelvi megformálásra va-
ló állandó odafigyelés ezen a területen is hasznos. Olyan
osztályokban, ahol a szövegértési kérdéssorok kiértéke-
lésének már az alsó tagozaton szerves része a teljesít-
mény megvizsgálása és elemzése, valamint a reflektálás
az elért szintre, egyértelmûen látszik, hogy megfontol-
tabban, ugyanakkor kritikusabban viszonyulnak a meg-
értés helyzeteihez, könnyedén azonosítják, hogy mi oko-
zott nehézséget számukra, de akár azt is, ha a vizsgált
szöveg vagy a feladat utasítása nem egyértelmû, félreért-
hetõ. Õk tehát reflektálnak a saját megértési folyama-
tukra is szemben azokkal, akik javarészt a feladat-
megoldási rutin kialakításával igyekeznek javítani a szö-
vegértési teszteken elért eredményeiken. Míg az elõbbi
változat egy globálisan érvényes tudás és kritikai attitûd
kialakításához járul hozzá, az utóbbi esetében fennáll a
veszély, hogy a szövegértési stratégiák kizárólag az isko-
lai feladathelyzetekhez rendelõdnek hozzá, így a szöveg-
értési kompetencia mindennapos mûködésénél nem
jönnek elõ olyan könnyedén és magabiztosan a begya-
korolt technikák.

Végül, de nem utolsósorban a diákok motiváltsága
kulcsfontosságú az általános iskolai felsõ tagozat évei
alatt is. Ebben az idõszakban rengeteg változáson esnek
át a gyerekek, sok mindenre ráunnak, sok mindentõl
elmegy a kedvük részben életkori sajátosságaiknak,
részben a rendszer és az iskolai oktatási gyakorlat szá-
mos tökéletlenségének köszönhetõen. Úgy látjuk, hogy
az elemi osztályokban szerzett tapasztalatok sokat se-
gíthetnek abban, hogy minél tovább fennmaradjon a
diákok érdeklõdése az iskola iránt és az iránt, amit az is-
kola nyújtani tud, valamint lelkesedésük, fejlõdni aka-
rásuk a különbözõ diszciplínák vizsgálódási területén.
A magyartanár számára tehát mindenképpen nagy se-
gítség, ha zavarodott, kudarcfélelemmel terhelt, túl
óvatos ötödikesek helyett olyanokkal találkozik, akik
kíváncsiak a saját anyanyelvük mûködésére, élvezettel
vizsgálódnak a különbözõ nyelvi jelenségek kapcsán,
érdeklõdéssel fordulnak az útjukba kerülõ szövegek fe-
lé, ugyanakkor vágynak arra, hogy átgondoljanak és
megértsenek dolgokat a világból és önmagukból, azaz
fejlõdni szeretnének. Ez az attitûd lehet a záloga sok
olyan veszteség elkerülésének, amelyek a felsõ tagoza-
ton tanítók számára sajnos mindennaposak, és meg-
ágyazhat sok új élménynek, kellemes és tanulságos is-
kolai tapasztalatnak. Köszönjük, hogy ebben is segíte-
nek nekünk!
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A versügynök színre lép 
– az elõzõ rész tartalmából1

A tanító kétségbe esik, veszélyben látja a költészet
ügyét osztályában. Tanítványai a kezdeti lelkesedés után
egyre inkább elveszítik érdeklõdésüket a versek iránt.
Ám a tanítót annál keményebb fából faragták, semhogy
feladja a harcot. Versügynöknek áll, hogy megoldást ta-
láljon a problémára. Felismeri, hogy befogadás és alkotás
nem elválasztható egymástól. A múzsák hátat fordíta-
nak neki, de a haikuírás kisegíti szorultságából és megol-
dást kínál a legégetõbb gondjaira. A versügynököt édes
bizakodás tölti el: forró nyomon van, küldetése nem re-
ménytelen…

A második küldetés
A versügynökségen (mivel reméljük, néhányan idõ-

közben csatlakoztak hozzánk) lázas munka folyik. Merre
induljunk tovább? Mi legyen a második küldetés? Ne fe-
lejtsük, nagyra törõ célunk nem más, mint a verset kisza-
badítani az iskolai karanténból és újra a mindennapok
részévé tenni! Küldetésünkben az iskolai gyakorlattól el-
térõen nagyobb szerepet szánunk az alkotótevékeny-
ségeknek. Nemcsak megfigyeljük, számba vesszük a köl-
tõi nyelv sajátosságait, de megpróbáljuk alkalmazni is
õket szövegalkotási kísérleteinkben. (Megjegyzendõ,
hogy ezzel egy régi, a 19. században még eleven, mára el-
feledett gyakorlathoz igyekszünk a magunk szerény esz-
közeivel kapcsolatot találni, amikor a verstan és versírás,
a poética az oktatás része volt. Más idõk, más ideálok,
más mûveltségeszmény…)

Ahogy láttuk, némi fogódzót már találtunk elsõ pró-
bálkozásunkkal, a haikukkal, és elhárítottuk a legna-
gyobb veszedelmet, a lírai mûfajok teljes elutasítását, de
ez mégiscsak kevés ahhoz, hogy tanítványaink önszán-
tukból is megváltsák bérletüket a versek világába. A
haikuírás – igaz, visszatérhetünk hozzá a ránk köszöntõ
évszakok hangulati megragadásának eszközeként – epi-

zódszerûségével nem tudja felvenni a versenyt a szélessá-
von közlekedõ konkurenciával. Újabb módokat kell ta-
lálnunk, hogy megõrizzük tanulóink fogékonyságát, nyi-
tottságát a versek iránt.

Mondani, érteni
Ha belelapozunk kortárs költõk versesköteteibe, észre

kell vennünk, milyen átfogó demokratizálódási folyama-
ton – avagy kényszerû útkeresésen – ment keresztül a
vers mind témáját, mind formáját és kifejezõeszközeit il-
letõen. Hányféle kísérletet tesznek költõink valaminek a
megragadására, közvetítésére a klasszikus formafegye-
lemtõl a metrikai kötöttségekkel szakító szabad versen át
a „nyelvben rejlõ termékeny bizonytalanság, gazdag sok-
rétûség kiaknázásáig”2!

Persze mi, pedagógusok meg is elégedhetnénk azzal,
amit a megszeppent kisfiú mond Kányádi Sándor író-ol-
vasó találkozóján: „A vers az, amit mondani kell.”3 De
mellé tehetjük Ferencz Gyõzõ érvelését is: „Valószínû,
hogy a vers ismeretlen sugárzását jobban érzékeli az, aki
ismert elemeinek mûködését mélyebben érti.”4 Mindkét
gondolat mély igazság hordozója, milyen jó, hogy nekünk
egyikrõl sem kell lemondani!

Az Aromo-paradigma
Lázár Ervin megunhatatlan Dömdö-dömdö-

dömdödöm5 meséjében a Négyszögletû Kerek Erdõ lakói
költõi versenyt rendeznek. A kedélyesnek induló esemé-
nyen gyorsan elszabadulnak az indulatok, az alkotói meg-
közelítések, szemléletmódok egymásnak feszülnek, amit
akár a modern költészeti irányzatok és befogadói attitû-
dök paródiájaként is olvashatunk.

„És ráadásul rím sincs benne” – mondja végsõ érvként
Aromo, amikor a mottóban idézett „versrõl” vitázik al-

Fonyódi Gábor

Ej, kend, tyúkanyó, mi a kõ,
itt bent lakik a szobában? 

(Bruckner Szigfrid)

A versügynök visszatér

1 Segítség, versügynök lettem! Tanító LVIII. évfolyam 1–2. szám
(2020. január–február).

2 Kappanyos András: Van-e posztmodern líra? (http://epa.oszk.
hu/00000/00002/00081/kappanyos.htm).

3 Kányádi Sándor: Valaki jár a fák hegyén. Magyar Könyvklub, 1998.
4 Ferencz Gyõzõ: Gyakorlati verstan és verstani gyakorlatok. Nemze-
ti Tankönyvkiadó, 1995.

5 A Négyszögletû Kerek Erdõ. Móra Könyvkiadó, 1985.
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kotójával, Bruckner Szigfriddel, és egy versügynöknek,
aki kisiskolásokat tanít, bizony egyet kell értenie vele.
Mert bármerre is vezet a költészet útja, gyerekkorban a
vers legfõbb vonzereje a metrum és a rím, a ritmikai és ze-
nei formálásáért felelõs költõi eszközök, ahogy errõl már
elõzõ írásunkban szót ejtettünk. Amit a haikuk írásánál
oly elegánsan megkerültünk, most nem úszhatjuk meg:
az alkotómunka fortélyaival való ismerkedést, az alkotá-
si képesség fejlesztését a költõi nyelv legkézenfekvõbb,
legcsábítóbb eszközével, a rímekkel folytatjuk.

Hozott anyagból 
– tetszik, nem tetszik

Kiindulópontunk a korábbival azonos: se a múzsákra,
se a tankönyvírókra nem számíthatunk, így nem marad
más, mint hogy körülnézzünk padláson, világhálón és
hozott anyagból dolgozzunk.

Kezdetben verssorokból próbáljuk reprodukálni a ver-
seket sorvégi rímek és tartalmi összefüggések segítségé-
vel. Ehhez elõször is ki kell választanunk a gyerekversek
bõséges kínálatából a célunknak leginkább megfelelõ al-
kotásokat. A keresgélésnél a verseket szigorúan pedagó-
giai hasznosságuk alapján vizsgáljuk. Meglehet, a kivá-
lasztott mûvek nem mindig képviselik a mûfaj legjavát,
de talán jobban felfedik a versírás mesterségének fogása-
it, technikáját. (Ráadásul nem istenkísértés „szétszerel-
ni” õket, feladatot fabrikálni belõlük.) Nem finnyásko-
dunk, a lesajnált ragrímek és kínrímek itt szívesen látott
megoldások, hiszen a kezdõ kis versfaragóknál is ezek a
praktikák köszönnek vissza leggyakrabban. Nemes Nagy
Ágnes sorai bátoríthatnak bennünket: „az a sok, áldott
rag, amely szüntelenül változtatja a szóvéget, tehát a rím-
lehetõséget is.”6

Bármi lesz is az új NAT-tervezet sorsa, az egyik, benne
megfogalmazott eredménycélt tanítványaink játszi
könnyedséggel teljesítik majd erõfeszítéseink nyomán.
„Tanítói segítséggel megadott rímpárokból, különbözõ
témákban 2-4 soros verset alkot.” Sõt, önállóan is képe-
sek lesznek rímpárokat és verseket alkotni, nyelvi önki-
fejezésük határait tágítani. Versolvasóként pedig a gyor-
san avuló dolgok világában megtapasztalhatják, hogy
van egy rejtett kijárat, ami mindig nyitva van számukra.
A versügynök, a befejezõ sorokon törve fejét, mi más-
ban, egy versrészletben találja meg a sajátjánál tágasabb
zárlatot:

csak a szavak, a szóalak,
csak a kötés, a dallamív,
a sorvég amit odaszív;
amit magának vindikál,
nem a kimondani muszáj,
hanem a részesülni kész
abban, ami csak lesz egész7

ÖTLETEK
Elöljáróban (Csak fáradt kollégáknak!)

A feladatok elkészítésénél segítséget jelenthetnek az
internet rímkeresõ oldalai, ahol gazdag kínálatát kapjuk
a beírt szóra rímelõ szavaknak, sõt, lehet szófaj és szótag-
szám alapján is keresni. Csak óvatosan a használatával!

Elsõ lépések

Fonológiai tudatosságra építõ feladatok.

Kakukkrím
Nem stimmel, nem rímel! (Fõleg elsõ osztályban ajánl-

juk, amikor még az olvasás „a” feladat.) Példa:

A megoldás a malom, a többi rímközösséget alkot:
répa-béka-létra-cérna.

Rímváró
Kártyákat készítünk a lenti minta alapján. A paklit

középre tesszük felirattal lefelé. Felfordítjuk a legfelsõ la-
pot, aki a leggyorsabb, viszi a kártyát. Az nyer, aki a leg-
több kártyát gyûjti össze, mire elfogy a pakli. Játszhatjuk
párban és csapatban.

Rímlánc
A Tanító egy korábbi számában Rúzsa Ágnes és Petik

Ágota által ismertetett játék variánsa.8 Annyi a kártya,
amennyi a tanuló. Körbeülünk, mindenki húz egy kár-
tyát. A tanító indítja a játékot, a gyerek, akinél a megfe-
lelõ szókártya van, folytatja. Példa:

Tanító: Én vagyok a szobrász, rímel rám…
Tanuló 1.: a fodrász! Én vagyok a malom, rímel rám…
Tanuló 2.: a majom! Én vagyok a bögre…

6 Magyar líra a világban. Szó és szótlanság. Magvetõ Könyvkiadó,
1989.

7 Váradi Szabolcs: Amit a vers akar 8 A rejtett kijárat. Európa Kiadó, 2003.
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A kártyák megírásánál figyeljünk arra, hogy a rím-
párok összetartozása egyértelmû legyen, nehogy édes
hármas kerekedjen belõle! (Nem árt, ha puskát készí-
tünk magunknak a szóláncból, így segíteni tudunk, ha
elakad a játék.)

Rímpárbaj
Két rettenthetetlen tanuló áll ki párbajra. Bemondunk

egy szót, aki elõbb vág rá egy rímelõ párt, az a gyõztes.

Rímseprõ
Két szócsoportot alkotunk egymással rímelõ szavak-

ból. A szavakat külön szókártyákra írjuk, majd összeke-
verve, írással fölfelé szétszórjuk õket a teremben. Két,
seprûvel és lapáttal felszerelkezett harcos nekiáll, hogy
minél gyorsabban lapátjára söpörje szócsoportja szavait.
Aki gyorsabb és alaposabb, az gyõz.

Dominó
Könnyen elkészíthetõ, tartós megoldás, ha spatulák

két végére írjuk a szavakat.

Vers-puzzle

Rekonstruáló feladatok. A verset soronként csíkokra
vágjuk, borítékban tartjuk. Kirakását csapat- vagy pár-
munkában javasoljuk. 

A) Jónás Tamás A varázsló címû versének minden so-
ra nagybetûvel kezdõdik, nincs központozása, így a kira-
kásnál több megoldás is elképzelhetõ.

B) Csukás István páros rímelésû Sün-meséjénél a szö-
vegösszefüggést is vizsgálni kell a sikeres megoldáshoz.

C) Romhányi József kétsoros sírfeliratainak 9 sorait
összekeverjük. Könnyebb a feladat, ha megadjuk az ál-
lattemetõ lakóinak nevét, nehezebb, ha a tanulóknak
kell kitalálni azokat. (Könnyebben emészthetõ kétsoro-
sok találhatók Nagy Bandó András Madarak tolláról cí-
mû könyvében. 10)

Zebra:
Egy tévedés áldozata vagyok.
Az elefánt átkelt rajtam gyalog.

Hangya:
Kinek járandója csak egy apró morzsa,
ne kapjon fel veknit, mert ez lesz a sorsa.

Gödény:
Ha volna sírkövem, megtudnád belõle,
azért nincs, mert azt is elittam elõre.

Vakondok:
Feltemettek. Az se tudom, kicsodák.
Most felülrõl szagolom az ibolyát.

Lajhár:
Lustább voltam én, mint mások.
Pihengettem. De ez már sok!

Cerkóf:
Azt hittem, hogy a kókusz még éretlen.
Tévedtem.

Egy sáska a hadból:
Vajon én nyugszom itt, vagy egy másik sáska?
… Várnom kell az esti névsorolvasásra.

Próbarepülés
Elsõ szárnypróbálgatások, kreatív írást elõkészítõ fel-

adatok.

NNAADDRRÁÁGG          SSÁÁTTOORR

TTÁÁBBOORR            ZZSSIIRRÁÁFF

Itt a híres varázsló

Szeme tüzes parázsló

Varázsbot a kezében

Galamb van a zsebében

Karimás a kalapja

Nyuszi lakik alatta

Tüskéshátú sün barátom,

merre jártál, mondd a nyáron?

Itt az õsz, a lomb lehullt már,

most látlak, hogy elõbújtál.

Körmöd kopog, eliramlasz,

vigyázz, itt a tél, te mamlasz!

De a sün nem jön zavarba,

belebújik az avarba.

9 Sírfeliratok. Szamárfül. Móra Könyvkiadó, 2012
10 Jelenkor Kiadó, 2004.
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Szólépcsõ
A gyerekek egy kétbetûs szóból kiindulva próbálnak

minél több szintbõl álló lépcsõsort építeni.

ÁR
JÁR
AGÁR
TANÁR
JAGUÁR
FEBRUÁR
VISSZAVÁR

Mondd a végét! 
A vers felolvasásánál a versszak utolsó szavát nem

mondjuk ki, a keresztnévre (hívórím) rímelõ ételt (vá-
laszrím) a tanulóknak kell kitalálniuk. (Itt a tíz versszak-
ból az elsõ négyet mutatjuk.)

Nagy Bandó András:

A családom

Született egy testvérem,
úgy hívják, hogy Jóska,
nem eszi a spenótot,
kedvence a (sóska).

A második testvérem
úgy hívják, hogy Dalma,
nem eszi meg a sóskát,
kedvence az (alma).

A harmadik testvérem
úgy hívják, hogy Réka,
nem eszi meg az almát,
kedvence a (répa).

A negyedik testvérem
úgy hívják, hogy Gyurka,
nem eszi meg a répát,
kedvence a (hurka).

A feladat után a gyerekek saját keresztnevükre rímelõ
szavakat gyûjtenek. A gyûjtött szavak alapján ki kell ta-
lálni, melyik osztálytárs „rejtõzik” a szavak mögött.
Példa:

mára, pára, zárva, drága, sárga SÁRA

harci, maci, paci, Laci, Saci, naci ? MARCI

Itt beszélgethetünk arról, mi teszi a rímet: a szóvégek,
a magánhangzók azonossága. A hangegyezés mértéke
alapján vannak egymáshoz szorosabban és lazábban kap-
csolódó szavak (tisztarím és asszonánc).

Neves rímek
Az elõzõ feladathoz kapcsolódva feladványok készíté-

se, amelyben a megfejtendõ válaszrím egy keresztnév.
Minta:11

Asztalon az étel, 
Gyere, egyél _______________. 

Tele van a kanna, 
Viheted már, _______________.

De szép város Kenese, 
Költözz oda, ______________. 

Az ebéd ma rántott husi, 
Jó étvággyal eszi ______________.

Rímes társkeresõ
Kártyákra rímelõ szópárok tagjait írjuk. Mindenki kap

egy szókártyát. A gyerekeknek a teremben sétálva kell
megtalálniuk a párjukat. A rímpárhoz kétsoros versikét
is költsenek! (Pl. domb-lomb: Sárgul már a lomb, / õszbe
borul a domb.)

Egy, megérett a meggy
A jól ismert mondóka mintájára sajátot faragni. Meg-

elõzheti a számokra (1–10) rímelõ szavak gyûjtése. (Egy:
hegy, kegy, megy, jegy, mindegy stb.)

Csúfolódók
A tanulók feladata, hogy saját keresztnevükkel írja-

nak rímelõ tréfás sorokat, csúfolódókat. Pl.

Gábor, nem fest, csak mázol!

Jakab, hû de nagy a hasad!

Noémi, azt se tudja, mi a dó-ré-mi!

Dani, nagyot akar mondani!

Ajánlott képességfejlesztõk

LOGICO Piccolo – Rímelõ (Gáll Edina) Tessloff és
Babilon Kiadó, 2012.

Gáll Edina, Jordanidisz Ágnes: Nyelvi amõba. Hátor-
szág Egyesület.

11 Anyanyelvi játékok 2010–2011. 2. forduló
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Magyar Kinga–Petik Ágota–Ruzsa Ágnes Talált kincsek (8.)

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

I. Szótagok kacsasorba!
Játékok Weöres Sándor: 
Kacsa-úsztató címû versével

Az elsõ osztály elõkészítõ idõszakában vagy akár ké-
sõbb is, bármikor, amikor a szótagolást szeretnénk gya-
koroltatni a tanítványainkkal, nagyon jókat lehet játsza-
ni a Kacsa-úsztató címû verssel (Ha a világ rigó lenne:
12. o.).

Mivel ebben a versben sok a rövid, többször ismétlõdõ
szó és az azonos szótag, alkalmas arra, hogy még nem,
vagy csak éppen összeolvasó gyerekek játsszanak a ben-
ne található szóképekkel.

Mondogassuk sokat a verset! Könnyen memorizálha-
tó ez a rövid rigmus. Mindenféle eszközzel – tapssal, lé-
péssel, dobbantással, csettintéssel, ütõfával, két kavics
összeverésével vagy akár hápogással is – ritmizáljuk. Túl-
játszott ajakformálással rögzítsük a szótaghatárokat.

Lassítsuk a tempót, s helyezzenek a gyerekek a pad-
jukra minden szótag kimondásakor egy-egy korongot.
Ezek most a versben szereplõ kacsák. Nagy alakban mi

is jelöljük a szótagokat a táblán: húzzunk egy-egy vona-
lat vagy tegyünk ki kacsaalakú kártyákat. Ha késõbb a
vers szótagjait be is írjuk a kártyákba, sokféle játék in-
dulhat!

TÓ VI ZE,
TÓ VI ZE,
CSU PA NÁD SZÁL,
EGY KA CSA,
KÉT KA CSA
O DA CSÁSZ KÁL
…
Kezdhetünk a kacsavadász játékkal. Mondjuk el a vers

egy sorát. Válasszák ki a gyerekek az összekevert kártyák
közül, melyik szótagok (kacsák) fordulnak elõ benne.
Helyes sorrendben, egymás után helyezzük el õket a táb-
lán, ússzanak a kacsák – kicsit hullámozhat is a tó vize.

Rakjunk ki az összekevert kártyákból egy egész vers-
szakot!

Ha a szókártyákat „véletlenül” összekeverjük, elront-
juk a kacsasort, ezzel nagy örömet szerezhetünk az osz-
tálynak. A gyerekek mindig lelkesek, ha valami kuszasá-
got, nem helyén valót, netán tanári tévesztést õk maguk
vesznek észre, szívesen javítják. 

Ruzsa Ágnes

Apró versek, kis ötletek
(A költészet napjára ajánljuk)

Kíváncsiság, nyitottság, érdeklõdés és bevonódás nélkül az örömteli és sikeres tanulás esélye cse-
kély. Szerencsés, ha a gyerekekkel együtt, szoros kölcsönhatásban formálódik a tématerv és a mód-
szertár. A sorozatunkban bemutatott ötletsorok, órarészletek, kisprojektek témáit mi is csak úgy ta-
láltuk, aztán csiszoltuk, formáltuk, alakítgattuk. Ötleteket adunk, nem kész óraterveket. Az aktuális
osztályainkra, az oda járó gyerekekre szabott témák, feladat- és tevékenységsorok természetüknél
fogva nem átemelhetõek egy az egyben. 

A Kincskeresõ Iskola mûhelyébõl
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Mindenki húz egy kacsát (szótagot), rakják ki a verset
– álljanak sorba úgy, hogy a helyükre kerüljenek a szó-
tagok. Mondja ki mindenki sorban a saját szótagját! Ha
jó a sorrend, megszólal a vers.

Memorizáláshoz is jó játék az, ha a vers ritmikus mon-
dogatása közben egyre több szótagot fordítunk le – eze-
ket ki kell találni, aztán már csak suttogva lehet kimon-
dani õket. Számtalan variációval tehetjük változatossá a
vers memorizálását és egyben a szótagolás gyakorlását.

Erre a célra, természetesen, több hasonlóan jól alkal-
mazható verset találunk Weöres Sándor köteteiben. Ná-
lunk nagy kedvencek még: Mese (Egy hegy megy…);
Nagy a hó; Csimpilimpi, hova mész?; Száncsengõ; Galago-
nya és sorolhatnánk.

A kisiskolás korú gyerekek nagyon szívesen gyûjtöget-
nek mindenfélét. Nemcsak tárgyakat, hanem betûket,
szótagokat is. Ebben a versben például érdemes meg-
számlálni a cs betût tartalmazó szavakat. Kirakunk annyi
korongot vagy beszínezzük annyi kacsa csõrét, ahány
ilyet találtunk. Lehet gyûjteni egy tapsos (egy szótagú)
szavakat is.

Nagyobbaknak a vers kirakása után komoly feladat a
központozás elvégzése.

Érdemes becslést végezni a gyûjtés megkezdése elõtt
és följegyezni a táblára, hogy mi a sejtésünk, mibõl meny-
nyit találunk majd. Pl.: vajon melyik szótagból van a leg-
több egyforma? (3 TÓ, 3 ZE, 3 VI, 3 KA, 3 CSA, 2 SZIK)

Kacsa-csa-csa-csázzunk is! Kiváló beszédtechnikai
gyakorlat, ha erõsen ritmizálva, de suttogva mondjuk ezt
a verset. Úgy, hogy a cs hangokat a lehetõ legerõsebben

hangsúlyozzuk. Nagyon szeretik a gyerekek a kacsa-csa-
csa-csázást!

II. Kutya-tár – ötlettár
Játékok Weöres Sándor: 
Kutya-tár címû versével

A kisiskolás sokszor hallja, hogy ezt vagy azt nem sza-
bad, mert õ már nagy iskolás, nem óvodás. Például az is-
kolába nem szabad játékot bevinni. Néha tegyünk kivé-
telt! Legyenek olyan napok, amikor éppen ez a feladat.
Hozzanak be az iskolába minél több játékkutyát!

A kutyák bemutatkoznak, ugyanúgy, ahogy gazdájuk
tette, amikor iskolás életét kezdte. Cserébe a gyerekek
megmutathatják nekik az iskolát, az új társakat, szokása-
inkat, azt, hogy mi mindent tanultunk eddig. Meg is szó-
líthatják az elsõsöket, akiknek így lehetõségük nyílik be-
lépni a képzelet világába.

Csoportosítsuk a kutyákat különbözõ szempontok sze-
rint. Megszámláljuk egy-egy csoport tagjait. Megmutat-
juk a testrészeiket, bal és jobb oldalukat. Névjegykártyát
is készíthetünk nekik közösen.

Ezeket a szókártyákat többféle feladathoz is használhatjuk
a késõbbiek során is. Csoportosíthatunk különbözõ szem-
pontok szerint: betûszám, szótagszám, kezdõbetûk szerint.

Figyelem- és emlékezetfejlesztésre is használhatjuk a
„vendégeket”. Néhány kutyát kiteszünk a polcra a név-
kártyájukkal együtt. Hangosan felolvassuk azokat, be-
mutatjuk õket. Egy gyereket kiküldünk a terembõl, ez-
után a bent maradók valamit megváltoztatnak a polcon:
a kutyák sorrendjét, helyzetét; vagy fölcserélik a névkár-
tyákat. A kitalálónak az a feladata, hogy rájöjjön, milyen
változtatások történtek, amíg õ kint volt. Könnyítésül
megállapodhatunk a változtatások számában.

A kutyákat elvihetjük kutyakiállításra, állatkereske-
désbe is. A csoportok a saját polcukra vagy asztalukra ki-

BODRI
házõrzõ fõkutya

Budapest
Fogócska utca 6.
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teszik a játékállatokat. Mindenhol kijelölünk 1-1 bol-
tost. A vásárlók húznak egyet a kutyák névkártyái közül,
ezt elolvassák (felismerik), a kártyának megfelelõ játé-
kot „megvásárolják”. Be is árazhatjuk a kutyákat, ezzel
már a matematika vizeire evezünk.

Mi is az a KUTYA-TÁR? 
A Kutya-tár címû vers elõkészítésére alkalmas az alábbi
szómagyarázó és szókincs-bõvítõ játék:
A következõ szókártyákból húznak a gyerekek:

képtár   könyvtár   irattár
szertár   szótár   lomtár
ruhatár   kincstár   fegyvertár

Ha csoportokban dolgozunk, egy-egy képviselõ húz a pa-
pírcsíkokra írt szavak közül kettõt. (A kutya-tár ne le-
gyen köztük!) A csoportjához viszi, elolvassák a szava-
kat, majd a csapat tagjai sorban elmondják egymásnak,
mit tudnak, mit gondolnak a szóról. A választott szószó-
ló számol majd be a munkáról az osztály elõtt. A szavak
felkerülnek a táblára. 
A tanító felteszi a saját céduláját (KUTYA-TÁR), és
megkérdi a gyerekektõl: 
»Mi lehet az a Kutya-tár? Milyennek képzelik? Hogyan
kerülnek ide az ebek? Polcokon, szekrényben vagy ho-
gyan „tárolják” itt a kutyákat? Ki a tulajdonos? Kik jár-
nak ide? …«

Szavak csoportosítása szótagszám szerint 
MOPSZ   BERNÁTHEGYI   CSIVAVA
DALMATA   MUDI   KOPÓ   PUMI PULI
TACSKÓ   NÉMETJUHÁSZ   PALOTAPINCSI
KUVASZ   KOMONDOR   AGÁR   USZKÁR   VIZSLA
(Ez is egy „kutya-tár”, azaz „kutya-szótár”.)

Minden csapat kap szó- és számkártyákat. A számkártyá-
kat középre teszik, jól látható helyre. A szókártyákat le-
fordítva rakják a padra. Az elsõ gyerek húz egy szókár-
tyát, felolvassa, letapsolja és a szótagszámnak megfelelõ
számkártya alá teszi. A csapattagok sorban, egymás után
húznak egy-egy szót, és ugyanezt teszik, amíg el nem fogy
a kártyájuk.

Adott szavak (szókártyák) közül a kutyanevek kiválo-
gatása.

pu-mi   pu-li   pu-szi   pi-pacs
pi-masz   ku-vasz   ko-mon-dor
a-gár   ug-rál   usz-kár   úsz-kál
vizs-ga   vizs-la

A gyerekek egy csoportja játssza. Minden szót felolvas-
nak – elõször csak szótagolva. Eldöntik a szóról, hogy ku-
tyanév-e. Amelyik szókártyán nem kutyanév van, azt le-
fordítják. Végül csak a kutyaneveket olvassák föl.

Kutyák ismerkedése.
A gyerekek kellemes, vidám zenére „kutyává változ-
nak”, kutyaként mozognak, bejárják a termet. Amikor a
tanító leállítja a zenét, mindenkinek olyan pózban kell
maradnia, ahogy a csend érte. A szünetek alatt a tanító
különbözõ utasításokat adhat: pl.: „Mozgás közben igye-
kezz minél több kutyával találkozni, õket üdvözölni!” „Min-
denkit érints meg a mellsõ lábaddal, akivel zene közben ta-
lálkozol!”  „Keress egy számodra kedves kutyust, és vele sé-
tálj tovább!”

A vers bemutatása (Ha a világ rigó lenne: 36. o.).
A tanító kétszer elmondja a verset, másodjára a gesztu-
saival és egy pillanatnyi megállással jelzi, hogy a gyerekek
vele mondhatják a refrént. 

A szöveg közös értelmezése, személyessé tétele. A be-
nyomások megfogalmazása. Rövid beszélgetés: 
„Kik lakhatnak a Harap utcában? Ki ez a Kutyafülû, ember
vagy kutya? Miért drágább a tarka kutya? Értékesebb, rit-
kább, többet tud? Kik a törzsvevõk? Miért jön egy vevõ több-
ször is ide? Szeretnél-e itt vásárló vagy kutya lenni?”

Olvasás közösen: A csoportok minden tagja kap egy
példányt a versbõl. Mindegyik papíron másik két sor van
aláhúzva. A refrén mindegyiken. A gyerekek sorban fel-
olvassák a lapjukon aláhúzott sorokat. A refrént csoport-
ban mondják. Lehet papírt cserélni, és így többször is el-
olvasni a verset. 

Még egy játék: A gyerekek körben állnak. A kiszámo-
ló középen. A vers elsõ szakaszát skandálva kiszámolják
Kutyafülû Aladárt. (Harap utca három alatt…) Válasz-
szunk néhány vevõt! Megkérjük Kutyafülût, rendezze be
az üzletét, mert rögtön kezdõdik a megnyitóünnepség. A
kutyák igyekezzenek tetszetõs pózokba beállni-ülni, hogy
a vásárlóknak kedvük legyen õket hazavinni. A megnyi-
tó elõtt fénykép készül. (Jelre meg kell merevedniük a
szereplõknek.) Utána kezdõdhet a hacacáré! Ahogy egy
gazda kutyájára (lehet többre is) talált, a terem egy má-
sik részébe (a helyére) viszi. A tanító ne várja meg, hogy
egy-két „kutya” utolsóként árválkodjon, õket a megfele-
lõ pillanatban vásárolja meg õ maga!

A különbözõ tevékenységeket azért nem számoztuk,
hogy ne sugalljunk sorrendet. Az elõzmények, az osztály
állapota, a fejlesztés fókuszai alapján tetszés szerint vari-
álható a játékok és a feladatok összetétele, sorrendje. 

III. Flóra és fauna 
– szövegkiegészítések

Weöres Sándor napjainkban az óvodás és kisiskolás
korosztály legismertebb és legkedveltebb költõje. Az
1960-as években még szokatlan és bátor cselekedetnek
számított verseit becsempészni a közoktatás merev tan-
anyagstruktúrájába. Ma már, 3 és 8 éves kor között, nincs
gyerek Magyarországon, aki ne ismerné legalább egy-két
versét, ne skandálná vagy dúdolná jó pár verssorát – há-
la a Sebõ együttesnek, a Kalákának, Halász Juditnak,
Koncz Zsuzsának és a többieknek. 
Lehet, hogy sokan tévesen ejtik ki a nagy költõ nevét,
esetleg összekeverik a két másik híres Sándorral (Petõfi-
vel és Kányádival), de ráismernek sajátos képi világára,
csengõ-bongó rímeire, sorai sajátos lüktetésére, s öröm-
mel citálják, szívesen idézik. S ami a legnagyszerûbb: a
fiatalabb generációk óvodai, iskolai irodalmi emlékeinek
legbecsesebb darabjai a Weöres-versek – természetes,
hogy szülõként igyekeznek tovább is adni ezeket saját
gyerekeiknek.
A következõ játékokkal, feladatokkal az a célunk, hogy
a kisiskolás gyerekek örömmel, játékos kedvvel fordulja-
nak a már többé-kevésbé ismert Weöres-versekhez is.
A rejtvényszerû feladványok megfejtése, ellenõrzése so-
rán az életmû számukra is élvezhetõ darabjai közt bók-
lászva-böngészve tágítsák, rendszerezzék ismereteiket,
örüljenek, hogy milyen sok verset ismernek már régrõl, s
újabb versélményekhez is jussanak.
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E foglalkozás természetes környezete a könyvtár, ahol
a különbözõ Weöres-kötetekben kutakodni is lehet a
megoldás vagy az ellenõrzés során. Ráadásul a különbö-
zõ kevésbé ismert állatok és növények ki is kereshetõek
a polcokon található állat- és növényhatározókból, illet-
ve más természetismeret kötetekbõl.

A ráismerés és felfedezés együttes élménye élvezetes-
sé szokta tenni az ilyen típusú feladatokat. Ha nem isme-
rõsek a versek, az alkotó fantázia segíthet a jó megoldás
létrehozásában. 

Kisiskolás korúaknak szántuk a feladatlapokat, de na-
gyobbak is élvezhetik a régi emlékek felidézését.

A feladat mindenképp fejleszti az értõ és tallózó olva-
sás képességét, az alkotó szövegkiegészítés a kreativitást. 

Ha a gyerekek beszédészlelését szeretnénk fejleszteni,
szóban is elhangozhatnak a feladatsor kérdései.

A munkaszervezés sokféle módon történhet. Munka-
formának a csoportos vagy páros munkavégzést ajánl-
juk. Módot adhatunk a verseskönyvekben végzett önel-
lenõrzésre, hisz szerencsés, ha minél többet forgatják a
gyerekek a köteteket.

Csapatversenyt, Ki mit tud? vetélkedõt is szervezhe-
tünk. Ennek része lehet, hogy egymásnak is készítenek
feladványokat a csapatok.

A feladatlapok kitöltése után követõ feladatnak vagy
leckének adhatjuk a feladatsor bõvítéséhez alkalmas ver-
sek keresését és további feladványok készítését.

A különbözõ olvasási szinten lévõ csoportok eltérõ
feladattípust kaphatnak. Jóval egyszerûbb a feladat, ha a
megadott szókészletbõl kell kiválasztani a megoldást. Se-
gítségképpen felírhatjuk az állatok, illetve növények ne-
vét a táblára. Ebben az esetben a gyerekeknek csak ki
kell választaniuk, s be kell illeszteniük a megadott szó-
halmazból a megfelelõ szavakat a helyükre.

Elõkészítõ, motiváló tevékenységnek ajánljuk a kö-
vetkezõt: Gyûjtsenek a gyerekek olyan állat- és növény-
neveket, amelyek elõfordulnak szerintük Weöres Sán-
dor gyerekverseiben. Készítsünk közös listát. (Ha nehe-
zíteni akarunk, kérhetjük a szövegkörnyezetet is.)

Mindegyik alább felhasznált vers megtalálható a Ha a
világ rigó lenne címû kötetben. A versrészletek helyes-
írásához is ez a kötet volt a támpontunk.

1.
Földobban két nagy ……..
– kop-kop-kop – nyolc patkó.
2. 
……………., …………….., gyönyörü madár,
szólal, szólal, szólal már.
3. 
Lompos …………… brummogva ballag:
„Mászni könnyû ilyen fiatalnak,
4. 
Eresz alól …………..ia ide néz, oda néz:
van-e hernyó, hosszu kukac, ízesebb, mint a méz?
5. 
Kicsi …………, fuss ide,
a gyep itt szép üde,
6. 
Jön a tavasz, megy a tél,
barna ………….. üldögél:
7. 
Zúg-dong sürü raj a fákon.
…………… dala kel az árkon.
8. 
Tó vize, tó vize csupa nádszál,
egy …………., két …………… oda-császkál,
9. 
Mesét mondok, dí-dá-dú,
egyszer volt egy ………………….. .
10. 
Három görbe legényke, 
…………… rege ………………,

11. 
…………… a fa tövén,
ezeréves, csodavén.
12. 
Egyszer volt egy nagy csoda,
neve: ………………-iskola.
13. 
Harap-utca három alatt
megnyílott a …………….-tár,
14. 
Domb tövén, hol nyúl szalad,
s lyukat ás a …………..:
15. 
Sehallselát Dömötör
buta volt, mint hat …………..,
16. 
Jegenyefa ingó-bingó,
odaül az ázott ……………..,
17. 
Amikor …………….. táncol,
odanéz a nap is százszor.
18. 
Sej-haj, folyóba
sok a ………… valóba,
19. 
Fadob, fadob, fogj …………………,
nádsíp, nádsíp, szelidítsd,
20. 
Falu végén van egy mély kút,
ottan fürdik három szép …………..

1. feladatlap
SZÖKEVÉNY ÁLLATOK

Találjátok ki, hogy mely állatok szöktek meg az alábbi versrészletekbõl! Írjátok be a hiányzó állatneveket! 
Elõfordulhat, hogy ugyanazt a szót több helyre is beírhatjátok. Van olyan szó, amelyet majd ragozva kell beillesz-

tenetek a helyére. 
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21. 
Ó ha ……….. volnék,
útra kelnék,
22. 
………….-hadak fuvoláznak,
sáska-hadak hegedülnek.
23. 
két …………. õrzi az álmát,
szunnyad az ág sürüjében.
24. 
Arany ágon ül a …………….,
kicsi dalt fúj fuvoláján,
25.
Ha a világ …………. lenne,
kötényemben õ fütyülne,

Megoldások:
A kisbetûs szó a megoldás, a nagybetûs a vers címe.
1. ló SZÁNCSENGÕ; 2. fülemüle FÜLEMÜLE; 3.

medve MEDVE-NÓTA; 4. fecske ERESZ ALÓL; 5. õz
KICSI ÕZ; 6. medve A MEDVE TÖPRENGÉSE; 7. bé-
kák NYÁRI ESTE; 8. kacsa KACSA-ÚSZTATÓ;
9.százlábú UJJÉ!VI MESE; 10. róka REGÉLÕ; 11. béka
BÉKA A FA TÖVÉN; 12. birka A BIRKA-ISKOLA;
13. kutya A KUTYA-TÁR; 14. róka DÉLI FELHÕK;
15. ökör SEHALLSELÁT DÖMÖTÖR; 16. holló ESÕ-
VERT TÁRSASÁG; 17. paripám PARIPÁM CSODA-
SZÉP PEJKÓ; 18. hal FORGÓS-ROPOGÓS; 19. tigris
FADOB, FADOB, FOGJ TIGRIST; 20. lúd FALU VÉ-
GÉN; 21. cinke BUBA ÉNEKE; 22. béka TÜNDÉR; 23.
csiga TÜNDÉR; 24. sármány ARANY ÁGON ÜL A
SÁRMÁNY; 25. rigó HA A VILÁG RIGÓ LENNE.

2. feladatlap

ELVESZETT NÖVÉNYEK

Találjátok ki, hogy milyen növények tûntek el az alábbi versrészletekbõl! Írjátok be a hiányzó szavakat! (Néhány
szót majd ragozva kell beillesztenetek a helyére.) 

1. 
lassu folyó ága mellett
járjuk a halk ………..-berket.
2. 
Három egész napon át faragtam egy furulyát,
………………… tündérsipot csináltam.
3.
Mély erdõn
…………..-virág,
elrejt jól a boróka-ág.
4. 
Hajló …… közt kotlós zizzen,
vizicsibe-népét tereli a vízben.
5. 
Tekereg a szél,
kanyarog a szél,
didereg az ……..-ág:
mit üzen a tél?
6. 
Szép a ………. télen-nyáron,
sose lepi dermedt álom:
7. 
Volt egy szép ládika,
nõtt benne egy …………….,
8.
……………. ingó-bingó,
odaül az ázott holló,
9.
Sej-haj, vadonba
kivirít a ………………..
keményre, kerekre, ha bolond, ne szedd le.
10.
Õszi éjjel
izzik a ………………
izzik a ………………
ruhája.

11.
Nap jön a menny hajlatán,
arca nyíló ……………..,
12.
Hegy-tövi árnyas fák,
zúgó szép ………………,
13.
Tûzben fa parazsa volnék,
vízben puha ………… volnék,
14.
Csiribiri csiribiri

……………….. -
lélek lép a
lajtorján.

Megoldások:
A kisbetûs szó a megoldás, a nagybetûs a vers címe.
1. fûzfa BARANGOLÓK; 2. vadrózsából FURULYA;

3. ibolya MÉLY ERDÕN IBOLYAVIRÁG; 4. nád ÉREN-
NÁDON TEKEREG; 5. eper A SZÉL; 6. fenyõ SZÉP A
FENYÕ; 7. almafa VOLT EGY SZÉP LÁDIKA; 8. Jege-
nyefa ESÕVERT TÁRSASÁG; 9. gomba FORGÓS-RO-
POGÓS; 10. galagonya GALAGONYA; 11. tulipán
NAP JÖN…; 12. hársfák HEGY-TÖVI ÁRNYAS FÁK;
13. moha MI VOLNÉK?; 14. bojtorján CSIRIBIRI.

A szókártyák és feladatlapok nyomtatható formátum-
ban letölthetõk a www.tanitonline.hu oldal Olvasóink
küldték gyûjteményébõl.

Felhasznált irodalom:
Weöres Sándor: Ha a világ rigó lenne. Móra Ferenc

Könyvkiadó Bp., 1981.
Weöres Sándor–Károlyi Amy: Tarka forgó.Magvetõ

Bp., 1958.
Hernádi Sándor: Az olvasás bûvészete. Móra Ferenc

Könyvkiadó Bp., 1989.
Montágh Imre: Tiszta beszéd. Holnap Kiadó Bp.,

2006.
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„Mi az azonosság és mi a különbség Zénó, a matekversenyre
trenírozott, és Jakab, a társasszakkörös gyermek között?
Azon túl, hogy mindketten bonyolult feladatokat oldanak
meg, Zénó élvezi a halmazokat, Jakab pedig halmozza az él-
vezeteket és az élet számtalan, játékba sûrített területén sze-
rez tapasztalatokat. Nélkülünk – bár ott vagyunk vele.”

Jesztl József–Lencse Máté

Harmincadik matek-játékos cikkemet egy kis könyv-
ajánlóval szeretném kezdeni. Kõkúti Ágnes, csíkszerdás
kórustársam, a Lauder Javne Zsidó Közösségi Iskola taní-
tója (lásd Ludens órák) hívta fel a figyelmemet Jesztl Jó-
zsef és Lencse Máté Társasjáték-pedagógia címû írására.
Az interneten is elérhetõ, közvetlen stílusban íródott
könyv, melynek lektorai, Gyarmathy Éva és Mészáros
Mihály számomra megerõsítést, háttérbázist és újabb len-
dületet adott a társasjátékok minél szélesebb körben va-
ló tudatos tanórai bevonásába. Szerencsére manapság
már a legtöbb iskolában nem kell bizonygatnunk, hogy
miért játszunk olyan sokat a tanítási órákon, de nem árt
letisztázni, mit miért használunk a gyerekekkel. 

„Ez a könyv egy vérbeli, átgondolt és megszerkesztett ma-
gyarázkodás a játékok védelmében” – olvashatjuk a stíluso-
san Megnyitás-nak keresztelt bevezetõben. Sor kerül a
társasjátékokkal kapcsolatos pedagógiai lehetõségek be-
mutatására, szóba kerülnek az egyéb módszerekkel ne-
hezebben elérhetõ elõrelépések, és az is, hogy csak na-
gyon ritkán használjuk ki közvetlen formában a játékok
direkt edukatív lehetõségeit. A könyv rögzíti a társasjá-
ték-pedagógia elvi alapjait, segítséget nyújt mindazok-
nak, akik pedagógiai célokkal társasjátékokhoz fordul-
nának. „Meg kell védeni a játékot, hogy játék maradhasson!
Meg kell mutatni, mely területeken hogyan és miért fejlõdik a
gyerek!”

Minden jó játék a játékon belüli probléma megoldásá-
ra motiválja a gyereket, teszi ezt úgy, hogy újabb és újabb
problémák meghatározásához és megoldásához csinál
kedvet. Cél a játék általi, de játékon belüli fejlõdés meg-
határozása. A pedagógiai és pszichológiai alapoktól in-
dulva a társasjáték-pedagógiai alapvetésekig a könyv be-
mutatja a lehetséges fejlesztõ hatásokat, illetve kísérle-
tet tesz arra, hogy létrehozzunk egy olyan eszközt, amely
képes mérni és értékelni tanítványaink játékban nyúj-
tott teljesítményét. Az összegzés mellett egy játékajánló
zárja a kötetet, ahol néhány megkerülhetetlen társasjáték
pedagógiai elemzésére kerül sor. 

A játék hétéves kor alatt nem egyszerûen egy tevé-
kenység, hanem elsõdleges életkategória! Eleinte gya-
korló játékként jelenik meg, ahol maga a cselekvés örö-
me dominál, ezt a szimbolikus játék követi (a valóság, a
tapasztalatok feldolgozása, belsõ megélése), majd más
tevékenységek is megjelennek: utánzó, szerep- és végül a
szabályjátékok. A játék fontos jellegzetessége, amely el-
különíti a többi tevékenységtõl, hogy nem komoly:
„Olyan, mintha, de mégsem.” A játékos szituációban az
egyed cselekvéseinek következményei minimálisak, és
így lehetõséget nyújt arra, hogy kevésbé kockázatos hely-
zetekben tanuljon. A társasjátékokban egy bábu vagy je-
lölõk összessége képvisel minket. Sikertelenség esetén
tehát könnyebb távolítani: a buta bábu keveredett rossz
helyre, nem mi ácsorgunk reménytelen helyzetben egy
adott helyszínen. A játék egy olyan tevékenység, amely-
ben motiváltan veszünk részt, ráadásul fejlõdünk is köz-
ben különbözõ területeken. A pedagógia elsõdleges kér-
dése, hogy miként élhet a játékban rejlõ motivációs lehe-
tõségekkel, hogyan használhatjuk fel a játékot pedagógi-
ai célok eléréséhez a spontaneitás és a szabadság további
biztosításával, hogyan tudjuk mindezt pedagógiai célja-
ink megvalósulásának szolgálatába állítani. Leginkább
azért játszunk, mert játszani szeretnénk, és nem azért,
hogy megtanuljunk valamit. A játékban a tanulási folya-
mat, a fejlõdés rejtetten, indirekt módon van benne.
Vannak kifejezetten fejlesztõ játékok is, amelyekre az
jellemzõ, hogy a fejlesztõ tulajdonságuk erõsebb, mint a
játékos, az utóbbi csupán keret, ezek a játékok konkrét
céllal, direkt módon közelítenek a fejlesztéshez. Jellem-
zõen gyerekeknek készülnek, de az idõsebb korosztály is
lehet célcsoport.

A társasjáték-pedagógia alapelvei fejezet kategórián-
ként összeszedi, melyek azok a sarokpontok, amelyek
mentén elképzelhetõ egy hatékony és eredményes tár-
sasjáték-pedagógiai tevékenység. A játéknak megvan a
maga struktúrája, a maga dinamizmusa, amelyet a társas-
játék-pedagógia használ, elsõsorban a belsõ motivációra
épít. A társasjátékok egyik jellemzõje, hogy többnyire
nem rendelkeznek kiszámíthatóan legjobb lépéssel, csak
a lehetõ legjobbal. A döntési helyzetek megoldása, a ter-
vek elkészítése és megvalósítása, tehát a játék maga
komplex fejlõdési lehetõséget biztosít. A társasjáték-pe-
dagógia két szélsõség, a szabad és az irányított játék kö-
zött helyezkedik el, jellemzõen az utóbbihoz van köze-
lebb, maga a játék, és nem a pedagógus irányít. Pedagó-
gusként a feladat a társasjáték-választék biztosítása, az
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ajánlás, a motiválás, végig szem elõtt tartva az egyéni
döntés, az autonómia fontosságát. A pedagógus ajánlott
szerepválasztása: partneri, résztvevõi. A társasjáték-pe-
dagógiának nem célja egy-egy játékban elmélyednie, in-
kább sokféle játék és sokféle játékmechanizmus bemuta-
tásában gondolkodik, az elmélyülés terepe már a tehet-
séggondozás, az edzés, a gyermek erõsségeit, lehetõsége-
it a közvetlen környezet lehetõségeivel kell összekap-
csolni. Nem a tanóra a természetes közege, de ez nem
zárja ki, hogy megjelenjen közoktatási intézményekben,
egy-egy játék elõkerülhet órán is.

A célok meghatározása, a játékok kiválasztása, a já-
téktár kialakítása, a szabálymagyarázati kisokos, a keret-
történet, az esélykiegyenlítés és a játékos kódex fejezetei
mind a kezdõ, mind a profi játékvezetõk részére hasznos
és megszívlelendõ tanácsokkal szolgálnak. Nem minden
gyermek hozza magával otthonról a társasjátékok kultú-
ráját, rá kell vezetni õket. A szerzõk javasolnak egy hasz-
nos honlapot is: a boardgamegeek.com weboldal a leg-
nagyobb online elérhetõ játékgyûjtemény, ahol a felhasz-
nálók által feltöltött dokumentumok és képek megfelelõ
kiindulópontok a társasjátékok elkészítéséhez, tehát az
eszközhiány sem lehet akadálya a társasozásnak! 

Csempés logikai kirakó-játék
A Tanító 2019. november–decemberi számának

Polyomino fejezetében már foglalkoztam különbözõ szá-
mú négyzetekbõl összeállítható alakzatokkal és a velük
való játéklehetõségekkel, ebben a csempés játékunkban
is jól jönnek a korábban megszerzett tapasztalatok. A
közkedvelt Tangramhoz hasonlóan különbözõ (hat-
nyolc négyzetnyi) összefüggõ formák, fürdõszobai díszített
felületek kirakása a cél annyi különbséggel, hogy itt nem
hét állandó alakzatot kell felhasználnunk, hanem hat-
van lap közül húzunk véletlenszerûen hatot, és annyit
építünk be ezek közül, amennyit épp szükségesnek tar-
tunk. A szerencsén is múlik tehát, hogy az adott körben
mely csempék közül választhatunk, olyan is elõfordulhat,
hogy ezekbõl lehetetlen kirakni a mintát. Egy, kettõ, há-
rom és négy négyzetbõl készülnek a díszcsempék az aláb-
bi módon, fontos, hogy az ábrákon maguk a kis négyze-
tek is láthatóak legyenek. A teljes paklihoz mindegyik
csempébõl hat-hat darabot vágunk ki.

Szabályosnak számít a kirakás, ha nem fedik egymást a
csempék, ha az oldalak pontosan illeszkednek egymás-
hoz, nincs elcsúszás, és (az egynél több négyzetbõl álló
alakzatok esetében) a rácsvonal is látható, ami a bemu-
tatott négy utolsó elemnél fon-
tos a tükrözés miatt. Könnyített
játékváltozat lehet, ha mégis át-

forgathatjuk az említett lapokat, így olyan, mintha egy
elem helyett kettõvel is gazdálkodhatnánk. 

A gyerekek saját maguk készítenek feladatkártyákat
egymásnak, már tekintélyes paklink gyûlt össze a kis el-
sõsökkel. Néhány elõre kivágott elembõl összeállítanak
egy összefüggõ, maximum 8-10 négyzetnyi alakzatot, ezt
átmásolják egy négyzetrácsos lapra, majd egy színnel ki-
színezik úgy, hogy jól láthatóak maradjanak a rácsvona-
lak. Kivágják és felragasztják egy képeslap nagyságú kar-
tonra. Újra megrajzolják ugyanazt az alakzatot, de most
már jól láthatóan elválasztva, külön színnel színezve tün-
tetik fel a csempéket. Ez a rajz kivágás után a feladatkár-
tya hátoldalára kerül, mint egy lehetséges kirakási mód. 

A kártyák alkotásánál párban dolgoztak a gyerekek.
Jól ment az együttmûködés, ügyesen segítették egymást
a minta átmásolásánál, megtalálták a számukra legköny-
nyebb módszert. Volt, aki diktált a társának, mások köz-
vetlenül a lapra helyezték és elõre bepöttyözték, hogy
melyik négyzeteket kell majd kiszínezni, és mivel több
feladványt is készítettek, mindenki meg tudta valósítani
a saját ötletét, sõt közös formákra is maradt idõ. 

Négy-hat fõs társaságokban játsszuk a játékot. A taní-
tó vagy egy diák játékvezetõ a csapatok számára zsákból
húz hat-hat csempét a rendelkezésre álló hatvanból, eze-
ket az asztal közepére helyezzük, majd az egyik csapattag
húz egy feladatkártyát, amit szintén mindenki számára
jól láthatóan letesz az asztalra. (Érdemes a húzást csapa-
ton kívüli személyre bízni, mert a játékosok nagyon gyor-
san rájönnek, hogy melyik csempe segíti a legjobban a ki-
rakást, és ügyesen ki is tapintják azt.) A csempék forga-
tása, mozgatása nélkül mindenki megpróbálja elképzel-
ni, hogy hogyan tudná kirakni a formát. Aki elõször kita-
lálja, felkiált, hogy „Kirakom!” Megmutatja, hogy gon-
dolta, és ha helyes, begyûjti magának a feladatkártyát.
Nyertes, aki a legtöbbel rendelkezik a játék végén. Nem
szoktunk büntetést adni, ha valaki nem jól kalkulált fej-
ben, ez nagyon nehéz feladat, fõként a kicsiknek. Válto-
zatként az õ esetükben eleinte úgy javaslom a lebonyolí-
tást, hogy mindenki a saját csempéi közül az asztalra ma-
ga elé teszi a hat felhasználhatót és az egyénenként kiosz-
tott feladatkártyát fedik le, csempézik ki rakosgatással, el-
forgatással, próbálkozással. A játék bevezetésekor mi úgy
játszottunk, hogy mind a tíz csempét felhasználhattuk az
összes darabszámban, tehát szabadon válogathattunk a
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teljes készletbõl. Mindenkinek sikerélménye volt, de már
vártam, hogy mikor mondják a gyerekek, hogy ez bébi
könnyû, no ekkor váltottunk nehezebb feltételre, keve-
sebb, saját kiválasztású tíz, majd hat csempére, majd vé-
gül a szerencse által meghatározott hat felhasználható
elemre. A gyerekek logikus gondolkodása (és mindeköz-
ben a tanítói megfigyelés) szempontjából a legizgalma-
sabb variációnak a saját kiválasztás tûnt, amelynek szük-
séges elõzménye volt, hogy a játékosok megtapasztalják,
melyik csempe mennyire praktikus. Az egyesek, és még a
kettesek is nagy becsben voltak, gyakran jött jól a fel-
használásuk. Amikor elkészült egy kirakás, biztattam a
gyerekeket, hogy keressenek más megoldást is, akár csak
a lapok áthelyezésével vagy más lapokkal. Arra is meg-
próbáltunk választ találni, hogy egy-egy esetben miért
nem találhatunk megoldást az adott csempékkel. Na-
gyon tanulságos és közben élvezetes játék, többször is
elõvesszük matekórák elején. Érkeznek újabb és újabb
feladványkártyák, a készítõjük mindig büszke, amikor a
csoport az õ feladatán gondolkodik. C. Neményi Eszter
geometriával foglalkozó tantárgy-pedagógiai füzetében
az Alkotások síkban fejezetben olvasottak szerint ma-
gunkban is jó ha tudatosítjuk, milyen sorrendben építjük
fel az ismereteket: a) Az alakzatok egészének megraga-
dása, azonosítása; szabad kirakások; másolások modell-
rõl, rajzról; b) Alkotások adott feltételek szerint. Igyek-
szünk bebarangolni a geometria minél több területét!

A csempés kirakójátékok alapötlete a Pix Box logikai
készségfejlesztõ játék, amelyet osztályunk karácsonyra
kapott, az eredeti szabályt a forrásoknál található link se-
gítségével találhatják meg. A speciális, egymásra helyez-
hetõ, a formákon túl átlátszó mûanyag kártyákon kívül
különbség, hogy ott nem a feladatkártyákat, hanem az
úgynevezett pixkártyákat (csempéket) gyûjtik a játéko-
sok, és büntetés jár, ha valaki jelez, de nem tudja jól ki-
rakni a feladványt. A játék akkor zárul, amikor a kártyák
vagy a feladványok elfogynak, gyõztes a legtöbb
pixkártya tulajdonosa.

Terület-puzzle Oxfordból

Tavaly nyáron az Erasmus + program keretében két
csodás hétig Oxfordban tanultam angol nyelvet. A város
sok-sok nevezetessége mellett a lenyûgözõ Blackwell
bookshopba, Anglia legnagyobb könyvesboltjába több-

ször is ellátogattam. Felfedeztem és hallgatói kedvez-
ménnyel (újra diákként!) meg is vásároltam egy kis köny-
vecskét, amelyben olyan fokozatosan nehezedõ, terület-
számítással kapcsolatos feladványok találhatók (nyolc
térfogatra kitekintõ extrával kiegészítve), amelyek meg-
oldásához a szorzótábla ismeretén kívül térlátásra és lo-
gikus gondolkodásra, észszerû következtetésekre és oly-
kor visszafelé gondolkodásra is szükség van, a címe: Area2

Maze Puzzles. (Hasonló feladványokat találunk az inter-
neten a könyv címét a Google-keresõbe beütve.) Sokkal
szívesebben foglalkozunk ilyen jellegû gondolkodtató já-
tékokkal, mint a sokszor erõltetett témájú, egy kaptafára
készülõ szöveges területszámító feladatokkal; negyedi-
kes szakkörre és versenyfelkészítõ foglalkozásokhoz egy-
aránt jó szívvel ajánlhatom, de rejtvénykedvelõ felnõt-
teknek is kiváló szórakozást nyújthatnak.

Két – kezdõk számára készí-
tett – saját feladványomat muta-
tom most be, amelyek a könyv
ihletésére születtek, a számítógé-
pes szerkesztésben lányom,
Farkas-házi Zsanett segédkezett.
Az ábrák magukért beszélnek.
Mi kerül a kérdõjel helyére? Vég-
re nemcsak a mûveletvégzés gya-

korlásaként, hanem látható céllal, sõt szórakozásból is
szorozhatunk és oszthatunk! Megjegyzés: alsó tagozatos
diákjainknál mértékegységként kis négyzet � rajzzal je-
lölhetjük az egy négyzetcentimétert, az egységoldalú
négyzet területét. (A megoldások: 5 cm és 24 cm2.)

Az a tervem, hogy az iskolánkban futó Nemzeti Tehet-
ség Program síkbeli és térbeli tájékozódáshoz kapcsolódó
iskolai projektjének keretein belül a felsõbb évfolyamos
matek szakkörösöket kérem majd meg, hogy gyártsanak
nekünk ilyen típusú feladatokat. Ez már egy kreatív, al-
kotó szint, amely kiválóan alkalmas az ismeretek elmé-
lyítésére; a negyedikes szakkörösök részére pedig a tanév
végén már bizonyára megoldható, kihívást is magában
hordozó gyûjtemény lehet.

Szívószál – geometria
Két elõadás ihletett, egy tény pedig sürgetett, amikor

ebbe a témába belefogtam. A 2014-ben Keszthelyen tar-
tott Rátz László-vándorgyûlésen hangzott el Pereczes
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Marianna: Bevezetés a matekórák fûszerezésébe címû elõ-
adása, amelyben többek között az fogott meg, hogy drót-
ból készült testhálókat szappanbuborékba mártva mi-
lyen jól tudta szemléltetni a különbözõ testeket határoló
felületeket; tavaly márciusban pedig a Medve Matek Él-
ménynap keretében vettem részt egy szintén gyakorlati
bemutatóval fûszerezett elõadáson, amelynek címe A
síkból a térbe és vissza volt dr. Márky-Zay János matema-
tika–fizika szakos tanártól. Az aktualitás pedig az, hogy
már nem sokáig található mûanyag szívószál a boltokban
a környezet védelme miatt, gyorsan kihasználtuk a lehe-
tõséget. 

Felvettem a kapcsolatot dr. Papp Ildikóval a Debrece-
ni Egyetemrõl, akinek remekül használható képes leírá-
sa megtalálható az interneten A szabályos poliéderek fûzé-
si leírásai címmel. Õ a 2014-es Science on Stage fesztivá-
lon nevezett egy Játszó TÉR elnevezésû programmal,
amely inspiráló lehet diákjaink számára is (papír- és
szívószálmodellek készítése; síkmetszetek vetítése bár-
mely poliéderre, színezõlap a legkisebbeknek, tervezõlap
a nagyobbaknak; szabályos testek bemutatása; galéria:
szabályos poliéder formájú tárgyak; térbeli logikai, építõ-
játékok). Ildikó a fûzéseit többek között a Campus feszti-
válon, a Kutatók éjszakáján, az SEE Science Fesztiválon
és a Lányok napja rendezvényein is bemutatta. A tetraé-
der, kocka, oktaéder, dodekaéder és ikozaéder fûzésmin-
tái közül a tavalyi negyedikeseimmel is kipróbáltunk né-
hányat, páran annyira ráéreztek a dologra, hogy villám-
gyorsan megfûzték a testvázat, és miközben a többiekkel
együtt haladtunk tovább, az útmutatók alapján önállóan
is megpróbálkoztak egy-egy nehezebb darabbal. Az emlí-
tett elsõ három test elsõsökkel is megfûzhetõ, a tapaszta-
lat azt mutatja, hogy hiába igényel a tetraéder kevesebb
pálcikát, mégis a kockát a legkönnyebb elkészíteni. 

A tetraédert és az oktaédert az elsõs matekszakkörö-
sökkel, kockát pedig a teljes osztállyal fûztük meg. Damil
helyett ideálisabb lenne valamilyen vékony drót, hogy
jobb legyen a testvázak tartása (különösen a kockánál és
a dodekaédernél). A kockavázat lelapítva, hajlítgatva
változatos formákat alkottunk, a legkézenfekvõbb a hat-
szög volt, de addig ügyeskedtek a gyerekek, míg sikerült
nekik ipszilont, közlekedési táblát, mobiltelefont és csó-
nakot hajlítgatni. 

Többen már az óvodában fûztek olyan mintát, amely-
nél a szálat két oldalról fûzzük be a gyöngybe, mi ezt ba-
jusznak nevezzük, de akik elõször próbálkoztak vele, ne-
kik is ügyesen sikerült. A szakkörösökkel a testvázakat
oldalanként bemártottuk lapos tálba kiöntött szappan-
buborékba, így az élek között keletkezõ hártyával már
igazi, lapokkal határolt testeket kaptunk. 

Tapasztaltunk olyat is, hogy a nagyon szép, pontosan
megalkotott szabályos tetraédernél a test középpontjá-
hoz varázslatos módon (a fizika törvényeinek megfelelõ-
en) behúzódtak a hártyák élesen találkozó lapokká, de a
szappanbuborék szivárványszínei is elbûvölték a gyere-
keket, élmény volt a játék! Közben tapasztalatokat sze-
reztek, õk számolták ki, hány szívószáldarabra lesz szük-
ség, hány oldalt kell bemártani a szappanos vízbe, hogy
mindegyik kapjon egy hártyát, mennyi gyurmagolyócs-
kát gyúrjunk a csúcsok megerõsítéséhez. Gyakorlati ha-
szon lett az élek, lapok, csúcsok számának ismerete! Pa-
pír szívószál és makarónitészta is helyettesítheti a mû-
anyag szívószálakat, de sajnos ezek a szappanos vízben
eláznak, tehát azt javaslom, aki kedvet érez hozzá, pró-
bálja ki a szívószáltestek elkészítését, mielõtt teljesen ki-
vonnák õket a forgalomból! Szalmagyöngybõl pedig ké-
szülhet majd az anyukáknak meglepetésékszer anyák
napjára, de psszt!

Források
Jesztl József–Lencse Máté: Társasjáték-pedagógia

(Demokratikus Ifjúságért Alapítvány Budapest, 2018).
http://www.tani-ta-

ni.info/sites/default/files/lencse_jesztl_tarsasjatek.pdf
Graham Jones: Area 2 Maze Puzzles, Carlton Books

(London, 2019).
https://piatnik.hu/wp-content/uploads/PixBox_

Szabaly_OK.pdf
C. Neményi Eszter: Geometria-tananyag és geometria

tanulása az alsó tagozaton (Budapest 2010, ELTE Taní-
tó- és Óvóképzõ Fõiskolai Kar, Matematika tantárgy-pe-
dagógiai füzetek sorozat).

https://drive.google.com/file/d/0B4b8DTKHyn6Pa
W5GcUpUYWdtbzQ/view (A szabályos poliéderek fû-
zési leírásai)

GeoGebra.org (tetraéder)
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Többéves tanítási tapasztalattal a hátam mögött elérke-
zettnek láttam az idõt arra, hogy rövid kutatást végezzek
a saját tantestületemben, egy állami fenntartású általá-
nos iskolában vajon hogyan tanítunk mi? A nevelõk ta-
nítási stílusára voltam kíváncsi. Ki milyen irányból köze-
líti meg a tanítási folyamatot, milyen eszközöket alkal-
maz. Naponta hangoztatjuk, hogy mennyire nehéz a
„mai” gyerekekkel, nem figyelnek, nem mélyülnek el a
feladatokban, hamar feladják, nehezebben tanulnak!

Vajon tényleg így van? Ennyire negatívan kell ezt a te-
rületet szemlélnünk?

Kutatásomban Gyarmathy Éva „Tanítási stílus” kér-
dõívét használtam fel. A kérdõív arra hivatott, hogy fel-
térképezzük saját tanítási stílusunkat! Ez alapján négyfé-
le tanítási stílust különböztetünk meg. 

Vizuális, imaginatív stílussal rendelkezik az, aki mun-
kájában a képekre, vagyis ábrákra, tananyagokhoz kap-
csolódó vázlatokra, fotókra, grafikonokra hagyatkozik a
tanítás során.

Kinesztetikus területen tevékenykednek azok, akik
mozgással, kézzel fogható tárgyakkal támogatják meg
óráikat.

Auditív stílusúak azok, akik többnyire elmondják és
elmagyarázzák a tananyagot. (Félve jegyzem meg, hogy
tényleg csak ezt alkalmazza ma még valaki?)

Interperszonális stílust képvisel a szerepjátékokat, vi-
tákat és megbeszéléseket preferáló kollega. E négy „pro-
fil” megjelenésére számítottam, miután összegyûjtöttem
a kérdõíveket. 

Az 51 fõs tantestületbõl 1 fõ gyesen van gyermekével,
így az 50 fõbõl 33-an küldték vissza kitöltve a kérdõívet,
ez 66%-os arány. Ez viszonylag jó aránynak mondható, a
kérdõívek kitöltése nem volt kötelezõ, s természetesen
név nélkül vártam vissza a lapokat. (Korábban próbál-
koztam internetes formában is, de az elenyészõ számban
érkezett vissza hozzám!) Néhányan azt fogalmazták meg
az állításokkal kapcsolatban, hogy azok nem relevánsak
az õ szakterületükre nézve. Ez is egy sajátos nézõpontot
képvisel. (Általános iskolában tanító alsós és felsõs kol-
légákról van szó.)

A tanítási stílusok az összeadott pontok alapján a kö-
vetkezõképpen alakultak:

Vizuális stílust képvisel a 33 fõbõl 12, auditívet 6 fõ,
kinesztetikust 2 fõ, interperszonálist 1 fõ. Mindenki más
azonos pontot jelölt két- vagy háromféle stílussal, így 1 fõ
auditív-interperszonális, 5-en vizuális-auditív, 2-en vi-
zuális-kinesztetikus, 2-en auditív-kinesztetikus, 1-1 fõ
vizuális-interperszonális és vizuális-auditív-interper-
szonális.

1. Tanítási stílus

Munkánkat tehát még mindig leginkább a vizuális és
auditív területek „lefedésével” végezzük. Vajon tényleg
csak ezekkel a bevált gyakorlatokkal, „megszokásokkal”
lehetünk hatékonyak? Vagy felmerülhet bennünk az a
kérdés, hogy ki merünk, tudunk lépni a pedagógiai „kom-
fortzónánkból”? Tudunk-e megújulni? 

Mint a számokból kiderül, igenis vannak olyan kolle-
gák, akik mernek és változtatnak! Bekapcsolnak más te-
rületeket is a tanítási folyamatba! Ez elengedhetetlen,
hiszen egyre nagyobb különbségekkel érkeznek a gyere-
kek az iskolába. Mind mozgásban, testi-lelki fejlettség-
ben, szociális-emocionális és értelmi képességekben. Ta-
pasztaljuk, hogy nem minden bevált eszközünk mûködik
már, s ha nem haladunk a korral, bizony nem leszünk ké-
pesek válaszolni a kihívásokra. Ennek következménye
pedig nem más lesz, mint az elégedetlen gyermek, aki va-
lószínûleg „unatkozik” majd az óráinkon, s egyéb elfog-
laltságot keres magának. S természetesen a pedagógus is
elégedetlenné, frusztrálttá válik, mert látja, hogy a be-
vett szokásai és módszerei nem mûködnek. 

Javaslom, hogy bátran próbálkozzon mindenki az új és
már kipróbált eszközökkel:

Teremtsünk olyan tanulási környezetet, mely az adott
körülményekhez alkalmassá válik arra, hogy nyugodt, el-
fogadó és ugyanakkor inspiráló helyszíne legyen a tanu-
lásnak. Nemcsak a terem berendezése, felszereltsége és
dekorációja a fontos, hanem az is, mennyire visszük ki a
gyerekeket a külsõ környezetbe, vállaljuk-e esetleg egy-
egy erdei iskola megszervezését, kirándulunk-e a lakó-
környezetünk közelében, látogatjuk-e a kulturális ese-
ményeket. 

Mindezek mellett bátran válogassunk a Learningapps
tankockái közül, játsszunk egy Kahoot! alkalmazásban
készített feladatot az osztályunkkal! Készítsünk digitális

Vörösháziné Czicza Noémi

Így tanítunk mi…!
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formában puzzle-t, kiváló alkalmazások szolgálnak erre,
hozzunk létre akár egy olyan felületet, melyen a tanítvá-
nyainkkal tartjuk a kapcsolatot, ahol akár feladatokat
küldünk nekik (s nem a Facebookra gondolok, tegyük ezt
akár a Google Classroom, Hashtag.school segítségével)!
Próbáljuk ki a projektmódszert, a kooperatív techniká-
kat, bátran alkossunk saját készítésû, tanulást segítõ játé-
kokat: társasjáték, lapozgató, ismeretterjesztõ kártyák,
kártyák, feladatos dobozok stb. Mindezek mellé kapcsol-
juk be a zenét és a mozgást! Írjunk rövid verseket, hallgas-
sunk zenét (ezt bármikor lehet) és a legfontosabb: beszél-
gessünk a gyerekekkel! Nagy szükségük van rá.

Hiszem, ha ezek közül fokozatosan bevonjuk mun-
kánkba bármelyiket is, sikereket érünk el. Számos példa
mutatja ezt, gondoljunk csak L. Ritók Nóra mûhelyére, a
hejõkeresztúri Tábla játékok módszerét országosan ter-
jeszthetik immár a KAP elnevezésû program néven, je-
lentõs átvétellel és átdolgozással. De bármelyik kezde-

ményezést is nézzük, mindnek egy a kiinduló alapja: a
gyermek! Tudatosan formáljuk át apró lépésenként
szemléletünket, nyissunk az új felé és vállaljuk akár ne-
hézségek árán (az aktuális oktatásügyi helyzet most nem
képezi ezen írás tárgyát) a változást és a továbbfejlõdés
lehetõségét! Így válhatunk, reményeink szerint, hiteles
pedagógussá! 

Felhasznált irodalom:
– diszlexia.hu/diszlexia/2fejezet_d2.pdf, utolsó letöl-

tés 2019. 10. 03.
– Fegyverneki Gergõ–Aknai Dóra Orsolya: A mobil-

tanulás ábécéje, Netedicati, 2017.
– Fegyverneki Gergõ: Ikt-s ötlettár, Gyorstalpaló digi-

táliskultúra-azonos pedagógiából kezdõknek és haladók-
nak, Neteducatio, Budapest, 2016.

– Fegyverneki Gergõ: A kaméleonpedagógus így csi-
nálja, Neteducatio, Budapest, 2017.

Gál Ferenc Fõiskola Pedagógiai Kar továbbképzési ajánlatai
a 2020–2021-es tanévben

Továbbképzési és Minõségfejlesztési Iroda 5540 Szarvas, Szabadság út 4.

Felvétel
feltétele

Képzés
helye

és módja

Szakirányú, szakvizsgás képzéseink

T
anítói tanári alapképzési szakon szerzett 

szakképzettséget igazoló diplom
a

Szarvason intenzív, bentlakásos form
ában

I. félév: 2020. augusztus 24–28-ig,
II. félév: 2021. január

1. Sajátos nevelési igényû gyermekek 
integrációs pedagógusa– tanító

6. Közoktatás vezetõ és pedagógus
szakvizsga

2. Kommunikációs technikák, disputa 
– tanító, tanár

7. Gyógytestnevelés az iskolában
– tanító*

3. A gyermeki kommunikáció fejlõdését 
támogató tanító

8. Tehetségfejlesztõ pedagógus
– tanító, tanár*

4. Fejlesztõ tanító* 9. Gyermektánc az iskolában

5. Mentorpedagógus – szakvizsga A képzések 4 félévesek.

Szakvizsgázott pedagógusok 2 félév kedvezményt kapnak. A képzéseinket elegendõ lét-
szám esetében indítjuk. A csillaggal jelzett képzések Budapesten is indulnak, péntek,
szombati napon.

A képzések tandíja: 120 000 Ft/fõ/félév, kivéve a Közoktatás vezetõi képzés, mely 140 000 Ft/fõ/félév.
Részletfizetéshez lehetõséget biztosítunk.

A képzésekrõl tájékoztatás kérhetõ a Továbbképzési Iroda 06-66-886-017-es telefonszámon,
valamint a jelentkezési lap és a továbbképzési ajánlatok letölthetõk a www.pk.gff-szarvas.hu honlapról.

Nagy Jenõné továbbképzési vezetõ

! ! !
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Több ízben is említést tettem azokról a pedagógusokról, akik a
pályát elhagyták, akik a jobb esélyek reményében – több eset-
ben tanév közben – kiléptek, és valami újba kezdtek. Sajnos
napjainkban sok olyan végzett pedagógus is van, aki elõbb-
utóbb hátat fordít a pályának. Ennek elsõsorban anyagi okai
vannak, de többen elfáradnak vagy a követelményekkel képte-
lenek azonosulni. Hogy ezzel egy tanuló-, illetve nevelõközös-
ségnek is gondot okoznak, ez az egyéni karrierépítés közben
nem is igazán számít. Személy szerint én nagyon sajnálom eze-
ket a kollégákat, mert a döntõ lépés megtételével – minden bi-
zonnyal – csalódással hagyják el a pályát. Pedagógusnak ké-
szültek, s négy-öt év után merõben más munkába kezdenek.
És lássuk be, lutri, hogy az mennyire sikerül, mennyire válik
be. Azt sejtem, hogy ott is érhetik csalódások a munkavállaló-
kat. Ám most egy másik esetrõl szeretnék szólni.

Kolléganõm harminchat éve dolgozik ugyanabban az isko-
lában. Már nagyon készül a nyugdíjra, ám ez a napi lendüle-
tén, odaadásán mit sem változtat. Törékeny alkatú tanár, aki
igen nagy energiákat mozgósít annak érdekében, hogy min-
den órája érdekes, izgalmas, hasznos legyen, s növendékei a
tudás legjavát sajátítsák el. Nem titok, már pár éve készül a
nyugdíjba. Elfáradt, de ezt a családján kívül senkinek sem
mondja. No, és a másik személyes ügy, nagyon szeretne a
most apró unokáival is foglalkozni, akik igényelnék a nagy-
anyai törõdést. Tehát már készült a nyugdíjba vonulásra.
Minden számítás szerint 2020. május végén kezdheti el a pi-
henést. Augusztusban a hivatal magához rendelte, s az ügy-
intézõ hölgy közölte vele, hogy a közalkalmazotti státuszára
való tekintettel idõben felmondanak neki. Azaz a felmondási
idejét december 15-én el kell kezdenie. A tanárnõ döbbenet-
tel hallgatta a hivatalnok közlését. A következõket mondta:
„Ez nem lesz jó megoldás! A tanítványokkal elkezdem a mun-
kát szeptemberben és félév közben hagyjam ott õket?” – A hi-
vatalnok összevonta a szemöldökét és így folytatta: „Értse
meg, a születési ideje erre ad lehetõséget! A törvény így ren-
delkezik!” – A tanárnõ a következõ kérdést tette fel: „Höl-
gyem, önnek van gyereke? Mit szólna ahhoz, ha a fia vagy a
lánya tanára távozna úgy, ahogy ezt tõlem elvárják? Szerin-
tem vannak pedagógiai szempontok is.” – Az ügyintézõ el-
gondolkodott, majd így felelt: „A jogszabályt akkor is be kell
tartani!” – A vitára több lehetõség nem volt. A kolléganõ
visszatért az iskolába. A tanévet elkezdte. Tanított egészen
december 15-éig. És itt és ekkor abbahagyta a munkát. Fájt
a szíve, sajnálta a tanítványait. Tudta, hogy nehéz napok, he-
tek várnak rájuk. Napjainkban nem könnyû a kiesõ tanáro-
kat pótolni. 

Januárban találkoztunk. A következõket mesélte el: „Na-
gyon kellemes ez a szabadság. Jó, hogy nem negyvenöt per-
cekben élek. Azt azonban nem értem, miért is nem taníthat-
tam a gyerekeket legalább az elsõ félév végéig? A helyemre
nem kapott az iskola pedagógust. A karácsonyi szünetig min-
dig az a kollégám ment be órát tartani, aki szabad volt, így
sok-sok felügyeleti óra volt a tanítványaim életében. Ez csak
gyerekfelügyeletet jelent. Nem fejlõdnek, annál inkább felej-
tenek. A téli szünet végére egy új órarendet kellett összeállíta-
ni. Így a kollégáim látják el azokban az osztályokban az órá-
kat, amelyeket le kellett adjak. Egy perc szabadidejük sincs
szegényeknek. Hogy az utód? No, arra igen csekély az esély,
hogy valaki jelentkezzen. Napjainkban szinte lehetetlen pe-
dagógust találni. Ez különösen tanév közben igaz.” 

Osztom a kolléganõ véleményét. Ez a megoldás valóban
felemás helyzetet teremt. Való igaz, hogy a törvény szerinti
pillanatban elkezdheti a pedagógus a nyugdíjas életszakaszát,
de a gyerekek, a tanulók tanulási esélyei mindenképpen sérül-
nek. Ha akad olyan vállalkozó kedvû pedagógus, aki azt a né-
hány hetet, hónapot még a gyerekek érdekében szívesen vál-
lalná, akkor azt mindenképpen hagyni kéne tanítani. Ez nem
pénz, sokkal inkább a tanulók iránti felelõsségérzet kérdése. 

Iskolaváltás – történet 
egy új jelenség kapcsán

A következõ eset befejezetlen történet, mert minden-
nap újabb és újabb problémákat vet fel. Pillanatnyilag
nincs jó megoldás, talán érdemes az oktatásirányításnak
is elgondolkodnia a megjelenített eset kapcsán, mert
több hasonló szituáció is prognosztizálható. Persze min-
dig az elsõk vannak nehezebb helyzetben, nekik kell az
utat kitaposniuk, de ha a rendszer nem felkészített, ak-
kor nemcsak a gyerekek, a szülõk, de az iskolák is kudar-
cokat élhetnek át. A rend és a rugalmasság nem ellenté-
tes fogalom. Pillanatnyilag ez utóbbinak a nyomai sem
fedezhetõk fel az intézmények mûködésében, ám errõl
nem õk tehetnek. 

Mintegy nyolc évvel ezelõtt a család úgy gondolko-
dott, hogy Angliába költöznek. Az apa a képzettségének
megfelelõ munkát kapott, kisebb terheléssel, lényege-
sen nagyobb fizetésért gyakorolhatta orvosi hivatását.
Felesége volt az, aki az egész szervezést, a lakáskeresést,
a berendezkedést, az élet újraindítását megszervezte.
Két gyerekük közül a nagyobbacska azonnal iskolába

Csillag Ferenc Párhuzamos történetek
Iskolaügyek
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ment. Az angol iskolarendszer része az iskola-elõkészítõ
szakasz is, így ott kezdte iskolai életét az ötéves Lili.
Gyorsan barátokra talált, s az angol szókincse, beszéd-
készsége napról napra gazdagodott. A kisebbik gyerek
az édesanyjával volt otthon, hiszen õ még csak alig múlt
kétéves. A családi nyelv természetesen a magyar ma-
radt. Miután a család berendezkedett, lassan-lassan ba-
rátokra is találtak. Ebben nagy szerepe volt Lilinek, hi-
szen az iskolában töltött órák után az édesanyja ment a
gyerekért, s az ott várakozó szülõk egynémelyike meg-
szólította, s egészen kellemes barátságok jöttek létre.
Nem csak kint dolgozó magyar családokkal, hanem má-
sokkal is barátság alakult ki. Az idõ múlásával a kisebbik
lány, Sára is iskolás lett. Így már az anyuka is munkába
állhatott. Közgazdász diplomáját jól hasznosíthatja,
munkaideje napi hat óra. 

A család egy évben kétszer, háromszor is hazalátogat,
így az itthoni kapcsolataik is megmaradtak, kint pedig
terebélyesedett a baráti kör. S közben a gyerekek halad-
tak elõre az iskolai életükben. Lili ma már hatodikos,
mindent megtanult, amit az angol oktatási rendszer a
korosztályának elõír. Õ a szorgalmas, a kötelességtudó
gyerek. Már két nyelven gondolkodik. Bizonyos fogal-
makat könnyebben magyaráz el angolul, ugyanakkor a
magyar nyelvi tudása is kifejezetten jó. Az édesanya ér-
deme, hogy a gyerek anyanyelvén olvas és ír is. Sára is,
aki ma harmadikos, biztos az angol nyelv írásában, olva-
sásában, magyarul jól olvas, írásában bizonytalanabb.
Semmi baj, õ is el fogja sajátítani az ismereteket! Nem
múlik el hétvége, hogy a gyerekek sok-sok barátja ne lá-
togatna el hozzájuk. Tehetik ezt azért is, mert a ház, ahol
laknak, egy csendes, nyugodt kertvárosi részen van, s ha
az idõ is engedi, akkor a gyerekek kint kerékpározhat-
nak, futkározhatnak. S miután a magyar barátok is angol
iskolában tanulnak, ilyenkor az angol a közös nyelv a
gyerekek között. Mindenki mindenkit ért. 

Összességében; a gyerekek otthon érzik magukat kül-
földön. 

Az édesapa a szakmáját igazán kiemelkedõ körülmé-
nyek között végezheti, meghatározott heti óraszámát
nem lépheti túl, így jócskán jut ideje a gyerekekkel való
foglalkozás mellett még az önképzésre is. Eddig minden
rendben is van. 

Az idõsödõ és otthon maradt szülõk miatt felvetõ-
dött a gondolat, hogy az életüket vissza kellene fordíta-
ni, azaz vissza kellene költözni Magyarországra. Az elsõ
idõben a helyzetrõl csak a felnõttek beszélgettek. Az vi-
lágos volt, hogy az apa a munkahelyek között válogat-
hat, még elõnyös feltéteket is biztosítanak a hazaérke-
zõnek. Az is szinte biztos, hogy minden várakozás nél-
kül az édesanyának is lesz állása. A gyerekek ügye ko-
molyabb. Õk nem kívánnak várost, környezetet, bará-
tokat váltani. Az már körvonalazódott, hogy Lili meg-
gyõzése egyáltalán nem lesz konfliktusoktól mentes.
Ám ezt a meggyõzést a szüleinek kell szép szóval, észér-
vekkel megmagyarázni. 

Lényegesen nagyobb problémát jelent az itthoni isko-
laválasztás. Ezért az anya – az elõkészítés során – több ha-
zai iskolát is megkeresett. Ahova bejelentkezett, ott
azonnal fogadták, kedvesek, érdeklõdõk voltak a veze-
tõk, a pedagógusok. Az anya lényegre törõen vázolta,
hogy két lányát szeretné itthon taníttatni. Most pedig

pontosan, szinte jegyzõkönyvszerûen idézem az édesanya
által hallottakat, tapasztaltakat.

1. iskola – „Nem ajánlom az iskolánkat! Tudja, ez egy ki-
emelt intézmény, ide tanárjelöltek is jönnek gyakorolni, s mi
csak azokkal a gyerekekkel tudunk haladni, akiket elsõ osz-
tálytól tanítunk. Nem tudunk visszalépni a tananyagban.
Hogy a gyerekek jól használják az angol nyelvet? Ez igen jó,
de van matematika és történelem is. S azt már tapasztaltuk,
hogy a külföldi iskolák lassabb ütemben haladnak, így az
évfolyambesorolás nem azonos. Nem látok garanciát arra,
hogy a különbséget a gyerekek önerõbõl behozzák. Akkor va-
gyok korrekt, ha lebeszélem önt a mi iskolánkról.”

Az anyuka valami ilyen válaszra várt, hiszen tudta,
hogy egy „elit iskolát” keresett fel. Nem érte csalódás.
Folytatta tovább a keresgélést. 

2. iskola – „Jó helyre jött kedves anyuka, mi vagyunk a
körzeti iskola. Nekünk fel kell vennünk mindkét gyereket.
Nagyon nehéz dolguk lesz a gyerekeknek, mert az osztálykö-
zösségek már évek óta együtt haladnak. Arra fel kell készíte-
ni a lányokat, hogy bizony sokat kell pótolniuk. Az iskola
után még 3-4 óra tanulásra mindenképpen szükségük lesz.
Megjegyzem, ajánlatos lenne korrepetitorokat fogadni, mert
a kollégáim óraszámába a személyre szabott felzárkóztatás
nem fér bele. Korrepetitor keresésében tudok segíteni. Van
egy-két kollégám, aki nyugdíjasként vállalkozik az ilyen fel-
adatokra. Gondolják meg, és május körül jelezzenek vissza,
hogy minket választanak-e.”

Ez a beszélgetés cseppet sem volt kellemes. Különösen
az nem tetszett az anyukának, hogy a segítõ gesztus meg
sem jelent. Legyünk õszinték, a korrepetitor ajánlása le-
het ugyan segítség, de ebben az esetben sokkal inkább
úgy tûnt, mintha az egykor volt kollégák munkához jutá-
sára épített volna a vezetõ.

A harmadik iskolában szerzett tapasztalatok is érde-
kesek.

3. iskola – (Ez egy angol–magyar két tanítási nyelvû
intézmény.) „Nagyszerû, öröm, hogy ránk gondoltak. Ná-
lunk jó helyen lesznek a gyerekek. Az angol nyelvre mi külö-
nös hangsúlyt fektetünk. Sok órát tartunk az említett nyel-
ven. Itt nemhogy nem felejtik el a nyelvet, de fejlõdni is fog-
nak. Különösen a kisebb lányka. Versenyeken is fogjuk õket
indítani, s ott õk lesznek lépéselõnyben. Azt tudnia kell, hogy
legalább ilyen fontos a magyar nyelv ismerete is. Korábban
egy évig nem értékeltük azokat a gyerekeket, akik külföldrõl
érkeztek. Ezzel szerettük volna a haladásukat segíteni, sajnos
most erre nincs lehetõség. Viszont, ha nincs írásrutinjuk ma-
gyarból, akkor kudarcra vannak ítélve. Nálunk már a törté-
nelemórán jegyzetelni kell. De ebben sokat lehet fejlõdni. Fél-
tem – különösen az idõsebb gyereket –, mert õ óhatatlanul
több kudarcot fog átélni. Erre muszáj felkészíteniük. 

A nagyobb gyereknek van helye, akár holnap fel is tud-
nánk venni, de a kisebb gyerek részére most nem tudok helyet
biztosítani. Bízzunk benne, hogy a következõ tanévre egy hely
felszabadul! Anyuka, ne keseredjen el – mondta biztatás-
ként az igazgató –, vannak még csodák! Lehet, hogy egy má-
sik család utazik külföldre, és így felszabadul egy hely. Én vá-
rom õket mindenképpen.”

Ez az iskola volt az, ahol a problémakezelést nem há-
rította el a vezetõ. Azt tapasztalta a szülõ, hogy a segí-
tés szándéka megvan az iskolában. Sajnos a két gyerek
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