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Nem kívánok a hagyományos (érdemjeggyel történõ), il-
letve a szöveges értékelés mellett vagy ellen szólni. Azt a
gondolatomat azonban leírom, hogy a hagyományos ér-
tékelés a tekintélyelvûségre épül, továbbá annak fontos
eszköze az osztályozás, minõsítés. A tekintélymeghatáro-
zottságú értékelés sajátossága: mások magatartásának,
produktumának, teljesítményének stb. megítélése, mi-
nõsítése. A tanuló, a szülõ igényli az értékelést, ám saj-
nos gyakran tapasztaljuk, hogy azok az iskolások, akik ta-
nulmányaik során sok-sok kudarcot élnek meg, a tanár
értékelõ szerepét többnyire abszolutizáltnak ítélik. Ta-
lán ezért is hangozhatnak el végletes kijelentések. 

Értékelni természetesen kell. Hiszen ezek a minõsíté-
sek: üzenetek, biztatások, figyelemfelhívások, remény-
teljes várakozások hírnökei a változás, a fejlõdés érdeké-
ben. Ezeket a gondolatokat egy találkozás indította el
bennem, melynek során egy – hosszú évek óta középis-
kolában dolgozó – kolléganõm a következõ történetét
megosztotta velem.

A tanár is tévedhet!
Az osztályomat harmadik éve vezettem. Igyekvõ, jó-

indulatú gyerekekkel, akik a jó szóért hálásak voltak.
Képességeik átlagosak, a tantervi követelményeknek
eleget tettek. Csupán egy tanuló került el az osztályból a
9. évfolyam elsõ félévében. 

Találkozásunk elsõ évében, 9-dikben akadtak apróbb
problémák, ám azok sohasem etikai jellegûek, inkább a
házirend sajátos értelmezésére voltak visszavezethetõk.
Többször beszéltünk a problémákról, szerencsére súlyos
szankcióval sohasem kellett élnem. Személyemen ke-
resztül elfogadták a gyerekek az iskola követelményrend-

szerét is. Talán ennek volt köszönhetõ, hogy az osztály-
ban tanító kollégák – bár eltérõ vérmérsékletûek voltak
és a követelményrendszerük is más és más volt – szeret-
ték az osztályt. Ennek több alkalommal hangot is adtak. 

Már a 11. évfolyamot tapostuk, amikor a fizikaórán
különös, megmagyarázhatatlan dolog történt. A kolléga
– õ második éve tanította az osztályt – októberben dolgo-
zatot íratott. A tanulók minden fizikaórán rákérdeztek a
javítás eredményére, ám a kolléga széttárta a kezét és a
következõket mondta: „Százötven gyereket tanítok, sajnos
most egyszerre jött össze a dolgozatírás. Félévig még van idõ a
kijavításra. Majd hozom.” Tanítványaim nem voltak hoz-
zászokva az ilyen jellegû ügyintézéshez. Szóvá is tették az
egyik osztályfõnöki órán. Elõvettük a házirendet, amely
rendelkezett a dolgozatok javításának szabályairól. A
következõ állt benne: „A tantárgyi témazáró dolgozatok ki-
javítását lehetõség szerint a következõ órára, de legkésõbb a
megírást követõ negyedik órára meg kell tenni, s az eredmé-
nyeket a tanulókkal ismertetni szükséges.” 

– Tanárnõ, ez az, Tóth tanár úrnak ez már 7. órája volt
a dolgozatírás óta, mégsem adta ki a dolgozatokat. Már
arra sem igen emlékszünk, milyen témakörben írtuk –
mondta Margit. 

– … és ha nem sikerült jól, akkor a javítás lehetõségé-
tõl is elesünk! – folytatta Ildikó. 

– Gyerekek – próbáltam meg lezárni a panaszáradatot
–, a tanár úrral még ma beszélek, s pontot teszünk az ügy
végére. 

A kollégával munka után a tanáriban futottam össze.
Nem akartam ajtóstul rontani a házba, ezért elsõként az
osztályom aktivitásáról érdeklõdtem.

– Ilona, tudod, jó véleménnyel vagyok róluk. Nem hi-
szem, hogy bárki is fizikus lesz közülük, de a tájékozottsá-
guk megfelelõ. Adósuk vagyok egy dolgozat kijavításá-
val, de nem aggódom, megfelelõ lesz a félévi eredmény. 

Csillag Ferenc

A pedagóguspálya – megítélésem szerint – egyik legösszetettebb, legnehezebb feladata

az értékelés. A teljesítmény minõsítése – szerencsés esetben – szárnyakat adhat, azaz

kötõdést a felnõtt világhoz, érdeklõdést tudományterületek iránt, ám lehet az értékelés

komoly ellenállást kiváltó is. Tehát a pedagógus felelõssége óriási! Amikor azt állítom,

hogy a pedagóguspálya egyik legnehezebb feladata az értékelés, akkor azt is állítom,

hogy éppen a pedagógusoknak szükségük van a kontrollra, elsõsorban az önértékelésük-

re, de nem hanyagolhatók el a szakmai beszélgetések sem. Különösen fontos ez az azo-

nos közösségben munkálkodók számára. Talán ezek a szakmai mûhelyek – éppen a sza-

bályváltozások miatt – a jövõben még erõsebbek lehetnek, s ez javára válik mindenkinek,

aki az iskola világának szereplõje.

Párhuzamos történetek
a partnerség titkaiból
Az értékelés a tanárt is minõsíti
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– Ma az osztályfõnöki órán többen is jelezték, hogy kí-
váncsiak a dolgozat eredményére, de régóta hiába vár-
nak rá. Kérlek, ne halogasd az értékelést!

– Szóval már árulkodnak is! Fogadjunk, kitalálom, kik
mószeroltak be!

– Nem árulkodtak, szóvá tették a gondjukat. A prob-
léma szerintem általános, ezért ne találgass!

– Tudom, csakis Enikõ, Krisztina és Ildikó lehet az, aki
panaszkodott. 

– Ez nem egy személy problémája, hanem az osztály
harmincöt tagjáé. A következõ órára javítsd ki, kérlek, s
akkor minden feszültség feloldódik. 

Néhány mondat talán a kollégába szorult, ám úgy gon-
doltam, fölösleges a további vitatkozás. Az osztállyal
másnap találkoztam; jeleztem nekik, hogy minden re-
mény megvan a következõ órai dolgozatértékelésre. 

Jól emlékszem, csütörtöki nap volt. Az osztályomnak
a harmadik órája volt a fizika, s az ötödik velem volt bio-
lógia. Az órám elején a szokásos formaságok után jelent-
kezett Ildikó, s a következõket mondta: 

– Tanárnõ, megkaptuk a dolgozatokat. A tanár úr
rosszul adta össze a számokat, így Margit kettest kapott.
Többen is átszámoltuk, 43 pontot adott, közben 53 pon-
tot teljesített. A tanár úr azt mondta, vele nem fordulhat
elõ a tévesztés, de biztos abban, valamit javított a számo-
kon a dolgozat írója. 

– Nem a kettes bánt, de az igen, hogy feltételezi a csa-
lást! – mondta igen indulatosan Margit. 

– Mondjátok, mindez hogyan zajlott le? – próbáltam
enyhíteni a haragon. 

Azt feltételeztem ugyanis, hogy az érzelmek olyan in-
dulati megnyilvánulásokat is elõhoztak, amelyek meg-
bánthatták a kollégát. A beszélgetés azonban mást iga-
zolt. Nem voltak tiszteletlenek, nem voltak számon ké-
rõk, csak a hibára hívták fel a figyelmet, s kérték a javítás
lehetõségét. 

– Hallgattassék meg mindkét fél! – mondtam, s arra
vállalkoztam, ismételten beszélek a kollégámmal. 

Nehéz, küzdelmes óra következett, ugyanis a tanulók
sokkal inkább a fizikaórán történtekkel foglalkoztak,
mint a biológia tárgy mélyebb összefüggéseivel. 

Az óra végeztével a tanáriba siettem. Szerettem volna
a kollégámmal beszélni. Ám az asztalomon már egy levél
várt a következõkkel: „Ilona, kérlek, ne menj addig el, amíg
nem beszéltünk! A hatodik óra után kereslek.” Nem nehéz
kitalálni, a kollégám írta a sorokat. 

Magam is nagyon vártam a találkozást. Elõzetesen ar-
ra gondoltam, hogy panaszkodni fog a tanulók stílusára,
s még az is megfordult a fejemben, hogy a hamisítás té-
nyét közli velem. Ám a beszélgetés másként zajlott le: 

– Tudod – kezdte –, eleget tettem a kérésednek, kija-
vítottam a dolgozatokat. Tény, hogy kapkodtam, való-
ban a tízes átlépésnél, ahogy ezt a szakmában mondjuk,
tévedtem, ezért rontottam. 

– Nos, akkor semmi baj, mondd meg az osztálynak, ja-
vítsd ki Margit osztályzatát, s akkor lezárhatjuk az egész
ügyet. 

– Mit gondolsz, nem vettem észre magam is a számsza-
ki hibát? Ám a tanár, az én nézeteim szerint, tévedhetet-
len. Ezért nincs könnyû dolgom. Hogyan mászhatok ki
ebbõl a kínos ügybõl? Nekem naponta a számokkal kell
bizonyítanom, ha beismerem a tévedésem, akkor a tár-

gyamat sem tudom megnyugtatóan, magabiztosan taní-
tani. 

– Azt gondolom, egy egyszerû összeadási hiba beisme-
rése lényegesen kisebb hiba, mint egy tanuló megvádolá-
sa. Próbáld…

– Szóval, te is engem hibáztatsz. Arra szerettelek vol-
na kérni, segíts a megoldásban, de te az osztályod pártján
állsz. 

– Értsd meg – érveltem –, az összeadási tévesztés egy
figyelmetlenségi probléma, az áthárítás viszont, amit te
alkalmazol, az már etikai. Gyõzd le a félelmedet, s lásd be
az osztály elõtt a hibádat. Hidd el, jobb lesz. 

Még beszélgettünk egy ideig, s úgy tûnt egyikünk sem
enged a véleményébõl. 

A következõ fizikaórát követõen néhány tanítvány
megkeresett a szünetben, s a következõrõl számolt be.
Kollégám a dolgozateredményeket újra ellenõrizte. 

– Tanárnõ, azt mondta a tanár úr, ellenõrizte a beírá-
sokat, s hibát talált, ez módosít. Nagy Margit dolgozata
közepes, az is az erõsebb fajtából. Mit tetszett tenni Tóth
tanár úrral? 

– Semmit, csak beszélgettünk az értékelésrõl, a tévesz-
tés lehetõségérõl. 

Kolléganõm nagy sikerként könyveli el ezt a konflik-
tuskezelést, megoldást. Azt tartja, türelemmel, érvekkel
az emberek meggyõzhetõk. Az osztályfõnöki munka alfá-
ja és ómegája éppen a jó kapcsolattartásban, a tapinta-
tosságban és az elfogulatlanságban rejlik. 

A két rendíthetetlen
Nemrég magam is találkoztam egy – szintén az értéke-

lés témaköréhez sorolható – igen tanulságos esettel. Egy
középiskolában a 9. évfolyam egyik tanulócsoportjának
indulása nem volt zökkenõmentes. Az a kolléganõ, aki a
beiratkozásnál úgy mutatkozott be, hogy õ lesz az osztály-
fõnök, augusztusban elhagyta az iskolát. Az igazgató szá-
mos munkatársat kért fel a feladatra, de cseppet sem cso-
dálkozott, amikor többen is visszautasították a munkát,
mert náluk nem volt nagy becsülete ennek a tevékeny-
ségnek, sokan nyûgnek tartották. Hogy miért? Elsõsor-
ban a sok-sok adminisztráció miatt. Legendássá vált az
egyik kolléganõ mondása: „Amikor a naplót kitöltöm, el-
lenõrzöm, amikor egyik-másik kollégát a hiányok pótlására
felkérem, akkor mindig az jut az eszembe, hogy ha ezt az idõt
a gyerekekkel tölthetném, akkor nem lenne egyetlen nevelet-
len, hanyag sem a tanulóim között.” Hogy az igazgató mit
tett annak érdekében, hogy ez az eltúlzott kép változzon,
nem tudom. Az azonban valóban minden tanévindítás-
kor komoly fejtörést okozott neki, hogy ezt a cseppet sem
könnyû szerepkört kiknek is oszthatja ki. A feladattal vé-
gül most Kovácsnét bízta meg. Azt a nyelvszakos kollé-
ganõt, aki – a tantárgyfelosztás szerinti csoportbontás
miatt – csupán az osztály felével foglalkozott, a másik fe-
lét a kolléganõje tanította. 

Kovácsnéról érdemes tudni, hogy korábban igazgató-
helyettes volt. Önként mondott le errõl a tisztérõl, nem
a feladat bonyolultsága vagy idõigényessége miatt, sok-
kal inkább személyes okoknak tudható be a döntése.
Sokszor fordult elõ, hogy nem tudott azonosulni az igaz-
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gató döntéseivel. A vezetõt sûrûn látta határozatlannak,
ráadásul a felelõsségteljes, ám népszerûtlen feladatokat
szerette helyettesére hárítani. Ezért aztán Kovácsné há-
rom év után úgy döntött, hogy átadja a stafétabotot egy
másik kollégának. Bízott abban, hogy talán egy új
vezetõhelyettes zökkenõmentesebben tud majd a fõnök-
kel együttmûködni.

Kovácsné tanárként lelkiismeretesen dolgozott, sze-
rette a munkáját, kiváló szaktanár volt. Tudta, hogy az
osztályfõnökség egy induló közösség esetében, ahol a ta-
nulók mindegyike más és más iskolából érkezett, külön-
ben sem egyszerû. Ez a felezett dolog pedig – enyhén szól-
va – messze nem ideális megoldás! De nem tiltakozott,
kénytelen-kelletlen vállalta a feladatot. Rutinos, s ami
még ennél is több, objektív, elõítélet-mentes pedagógus
volt, aki kiválóan ismerte a helyi szokásokat, és azzal is
tisztában volt, hogy minden tanuló más és más. Elkezdte
tehát a munkáját. 

Az elsõ napokon sokszor ment a tanítványai után, ha
csak lehetett, a szünetet az osztálya közelében töltötte.
Különös figyelmet fordított arra, hogy mindenkit név
szerint ismerjen. Sok idõt töltött azzal, hogy a gyerekek
gondolkodásáról mindent megtudjon, lássa igyekezetü-
ket, sõt családi helyzetükrõl is információt szerezzen. Az
osztály tanulói megismerték, megszokták az osztályfõnö-
küket; az a sajátos nevelési módszer, amit alkalmazott –
mindig elérhetõ volt, mindig a tanítványai körében volt
–, meghozta a gyümölcsét. Kovácsnét a gyerekek nem
csak elfogadták, de tisztelték is. Sajnos azonban október
közepén a kolléganõ megbetegedett, mintegy hat héten
át nem mehetett az iskola közelébe sem. 

Mondanom sem kell, hogy ez idõ alatt az a közösség,
amelyet mint osztályfõnök elindított, elemeire hullott.
Amikor megtehette, betegágyából többször is érdeklõ-
dött osztálya felõl, de mindig kitérõ válaszokat kapott. 

Az egyik kolléganõ így fogalmazott: 
– Tudod, nagy kamaszok, akik azt hiszik, mindig nekik

van igazuk. Be kell õket törni. Már nagyon kellesz nekik,
de nekünk is hiányzol!

– Nincs, aki rájuk nézzen, ezért alig-alig lehet órát tar-
tani közöttük – sóhajtott egy másik telefonáló. 

A gyerekek is jelezték, hogy jó lenne, ha már osztály-
fõnökük visszatérne, hiszen senki nem törõdik velük. 

– Tanárnõ, még a nyelvórák sem a megszokottak. Az
egész osztállyal csak egy tanárnõ foglalkozik. Nem is ta-
nulunk jóformán semmit. 

– Sietek vissza, de addig is szedjétek össze magatokat!
– üzente Kovácsné a tanítványainak. 

Gyógyulása után hihetetlen kép fogadta az osztályfõ-
nököt. 

A csoport, melyet itt hagyott, most egyáltalán nem volt
közösségnek nevezhetõ. Olyan belsõ feszültségek alakul-
tak ki, amelyek feloldására sok-sok idõre volt szükség.
A telefonáló kolléganõ panasza, hogy az órák a fegyelme-
zetlenségek miatt ellehetetlenednek, igaznak bizonyult.
A napló pedig jól tükrözte a fegyelmezetlenséget. Az osz-
tályzatok gyatrák voltak, szinte nem is volt tanuló, akinek
ne lett volna tucatnyi elégtelen osztályzata.

Kovácsné hihetetlen intenzitással látott hozzá a rend-
teremtéshez. Minden tanulóval egyénileg, majd csopor-
tosan is beszélgetett. Kért, tanácsot adott, ha kellett bün-
tetett, de élt a dicséret eszközeivel is. De nemcsak a gye-

rekekkel, a kollégákkal is szót váltott. Mindenkit arra
kért, adjon lehetõséget a javításra. A tanártársainak a
következõket mondta: „Most már itt vagyok, segítek. Ad-
jatok lehetõséget a javításra! Ne hagyjuk a gyerekeket a be-
tegségem miatt elveszni.” A többség akceptálta is az osz-
tályfõnök kérését. Valóban türelmesebbek lettek, ahogy
a tanulói közösség is alkalmazkodóbbá vált. Két kolléga
azonban szinte hajthatatlan volt. Az egyikük, a matema-
tika szakos, a következõket mondta: „A te betegséged nem
lehet alkalom arra, hogy a gyerekek neveletlenek legyenek.
Nem tudok és nem is kívánok eltekinteni a korábban produ-
kált rossz eredményektõl. A gyerekeknek meg kell tanulniuk
viselkedni és teljesíteni!” Ezen aztán szaktanár és osztályfõ-
nök vitatkozott egy sort, ám láthatóan nem sok ered-
ménnyel. 

De közeledett a félév. Az osztály eredményei elfogad-
hatóbbá váltak. Kovácsné tudta, hogy a gyerekek erõfe-
szítése mellett a kollégák segítõkészsége is sokat segített
a javulásban. Szólnunk kell azonban arról is, hogy
Kovácsné a beszélgetéseken a meggyõzéseken túl maga
is adott segítséget a gyerekeknek. Többekkel egyénileg
foglalkozott. 

Az osztályozó konferencián a hányatott helyzetû
tanulók értékelése érdekessé vált. Csupán egy tárgy-
ból, matematikából született bukás, mivel a tanár ti-
zenegy tanulót értékelt „elégtelen” minõsítéssel. Ko-
moly vita alakult ki. Kovácsné mellett a pedagógusok
zöme felsorakozott, elmondták, van változás az osz-
tály magatartásában, a követelmények elfogadásában,
így megszavazzák a bizalmat a gyerekeknek. A mate-
matikatanár viszont hajthatatlan maradt. Az igazgató
figyelte a kialakult vitát, de nem foglalt állást. Ebben
a kilencedikes osztályban tizenegy gyerek bukott meg
félévkor. 

A történet azonban itt nem fejezõdött be. A félévi ér-
tekezleten az igazgató értékelte a munkát. Óvatos elem-
zés volt, itt is kiderült, hogy olyan alkat, aki kerüli a konf-
liktusokat. A Kovácsné osztályában történtekrõl azon-
ban szólnia kellett. Említést tett az osztályfõnök távollé-
térõl, s a matematika eredményekrõl. A beszámoló után
hozzászólások következtek. 

– Köszönöm, igazgató úr, hogy ilyen remek értékelést
adott az iskolai munkánkról! Ez valóban meghatározó.
Sajnos, mint matematikatanár, kudarcként élem meg
ennek az osztálynak az eredményét, amelyen ugyan az
osztályfõnök javítani szeretett volna, de nálam az ilyen
„kijárásos módszer” nem jön be – mondta el véleményét
elsõ hozzászólóként a matematikus kolléganõ. 

Többen is hozzászóltak a témához, de az osztályról
nem tettek említést. Kovácsné hagyta, hogy sokan szól-
janak. Közel fél órával a matematika szakos kolléganõje
kritikai megjegyzései után kért csak szót:

– A magam részérõl egyáltalán nem tartom kijárásos
módszernek, ha – mint osztályfõnök – javítási lehetõsé-
get kérek a gyerekeimnek. Mint nyelvszakos, magam is
sok esetben buktathatnék meg gyereket, de a tantárgy
tekintélyét nem az adja meg, ha sok az elégtelen. A leg-
gyengébb gyerekbõl is elõ lehet varázsolni egy elégségest,
sõt közepest is, ha tanulásra késztetjük. De hát úgy lá-
tom, errõl másként gondolkodunk. Egyébként köszö-
nöm az osztályomban tanító többi kolléga megértõ tá-
mogatását. 
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Vágni lehetett e mondatok után a csendet. Vagy két
perc is eltelt, mire az igazgató megszólalt. 

– Nem tudok egyetérteni a kijárás módszerével. Azt
kapja minden tanuló, amit megérdemel. Kovácsné azon-
ban ezek után sem gondolkodott azon, hogy leköszönjön
az osztályfõnöki munkáról.

Kínos percek következtek a testületi értekezleten. So-
kan a földet nézték, néhányan elpirultak. Majd
Kovácsné körülnézett és szólásra emelkedett. 

– Igazgató úr, a történtek ellenére egy percig sem gon-
dolkodom azon, hogy cserbenhagyjam az osztályomat.
Meggyõzõdésem ugyanis, hogy a gyerekeknek kell a biz-
tonság, s ezt én tudom biztosítani. És vagyok olyan osz-
tályfõnök, mint akárki más ebben az iskolában! 

– Igazad van! – tört ki a nyelvszakos kolléganõbõl.

– Majd meglátjuk a javuló eredményeken! – vetet-
te oda gúnyos hangon a matematikát tanító kolléga-
nõ.

– Azért gondolkodjon az ajánlatomon! – zárta le a vi-
tát az igazgató. 

A félévi értekezlet óta egy hónap telt el. Kovácsné to-
vábbra is irányítja, vezeti a kilencedikeseit. Sokan mellé
álltak, támogatják. A matematikatanár sokszor csípõs
megjegyzéseket tesz Kovácsnéra és az osztályára is, de a
kollégák kerülik, így lassan elszigetelõdik. Az igazgató
pedig ismét visszahúzódott, talán bánja, hogy egykori he-
lyettesét megsértette, de a feszültséget nem kívánja eny-
híteni, kerüli még a tekintetét is.

Milyen kár, hogy mindez a feldolgozatlan konfliktus
egy egész tanulói közösségen csattan(hat).

Az eredményesség 
javításának feltételei

A fejlõdésbeli fáziskülönbség elfogadása

Alapkövetelmény annak felismerése és elismerése,
hogy a fejlettségbeli különbségek jórészt fejlõdésbeli fá-
ziskülönbségek. Carroll (1963)1 híressé vált modelljé-
ben, a szükséges és a felhasznált/felhasználható idõ
megkülönböztetésével jellemezte az iskolai tanulást. Rá-
mutatott, hogy különbözõ okok miatt egyeseknek keve-
sebb, sokkal kevesebb, másoknak több, sokkal több idõ-
re van szüksége ugyanannak a tudásnak az elsajátítására,

ugyanazon fejõdési folyamatoknak a megvalósulására.
Ha mindenki hasonló mennyiségû idõvel rendelkezik
(a hagyományos oktatási rendszerek így mûködnek), ak-
kor az eredményesség szükségszerûen különbözõ, lénye-
gesen különbözõ lesz. E közhelyszerû evidencia jelentõ-
ségét a fejlõdési fáziskülönbség (fáziskésés, átlagos idõ-
szükséglet és fáziselõny) szemléletesen mutatja. Min-
denki számára nyilvánvaló tapasztalat például, hogy
egyesek korábban és rövidebb idõ alatt tanulnak meg
járni, beszélni. Ettõl függetlenül, aki késõbb és hosszabb
idõ alatt tanul meg járni, beszélni, abból még lehet gya-
logló bajnok, kiváló szónok. Ez a fejlõdési fáziskülönbség,
amelynek figyelembevételével, a lehetõségek hasznosí-
tásával, az évekig tartó folyamatos kritériumorientált
fejlõdéssegítéssel lehetõvé válik a szociális és az értelmi

Nagy József

Az oktatási rendszer eredményességének lényeges, gyökeres javulása mára sorsdöntõ

szükségletté vált. Kielégítése három létfontosságú és egymással szorosan összefüggõ,

együttható feltétel folyamatos jelenlétét követeli meg. Az egyik a fejlõdésbeli fáziskü-

lönbség tényének elfogadása, a másik a folyamatos, kritériumorientált fejlõdéssegítés

megvalósítása, a harmadik pedig az oktatási rendszer töréspontjainak feloldása.

Az oktatási rendszer
folyamatos fejlesztésének
kiemelt feladatai
Az eredményes iskolakezdés feltételeinek megteremtése (1.)

� � �
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fejlettség létfontosságú komponenseinek optimális elsa-
játítása minden ép értelmû felnövekvõ számára.

A kritériumorientált fejlõdéssegítés 

A hasonló életkorú, a többiekkel azonos évfolyamra,
egy osztályba járó tanulók között nagyok és – mint tud-
juk – egyre növekednek a fejlettségbeli különbségek
mind az átlagos, mind pedig a különféle sajátos fejlettsé-
gi jellemzõk tekintetében. Ez egyébként természetes és
elõnyös is. Hiszen egy állatfaj, egy nép vagy népcsoport
annál eredményesebben tud alkalmazkodni a különbözõ
feltételekhez, változásokhoz, annál inkább képes többfé-
le problémát, feladatot, helyzetet eredményesen megol-
dani, minél inkább különbözõek a tagjai. 

Vannak azonban olyan öröklött és tanult általános
tulajdonságok, amelyeknek fejlettségi szintje nemcsak
az általános, hanem a speciális tulajdonságok eredmé-
nyes érvényesülésének is feltételei. Ezek a személyiség
általános létfontosságú pszichikus komponensei.
Ilyen például a sorozatunk elõzõ részében példaként
idézett olvasáskészség. Ezért tehát kritériumorientált
fejlõdéssegítésre van szükség, mely a tudás- és motí-
vumrendszer létfontosságú komponenseinek optimális
kifejlõdését a tantárgyi tartalmak évekig, évtizedig
tartó sajátos tanításával, tanulásával valósítja meg.
Függetlenül attól, hogy a tanuló hány éves, hányadik
évfolyamra jár.

A töréspontok feloldása

Léteznek az oktatási rendszerben olyan tipikus, a gye-
rekek fejlõdését hátráltató, gátló töréspontok, szaka-
szok, melyek negatív hatásainak csökkentése elenged-
hetetlen. Ilyen kritikus pont: az iskolakezdés, az alsó és
felsõ tagozat közötti átmenet, valamint a 8. évfolyam
utáni továbbtanulási szelekció. 

Az azonos évfolyamú csoportba, osztályba járó felnö-
vekvõk heterogenitása, szélsõséges fejlettségbeli különb-
ségei miatt a hagyományos oktatási rendszer nem tudott
és nem tud a szükséges eredményességgel mûködni.
A több mint egy évszázada folyó kísérletek, alkalmazá-
sok – szándékuk szerint – a különbségek, a heterogenitás
kiiktatásával, csökkentésével (szegregációval, homogén
csoportok, osztályok, iskolák létrehozásával) az eredmé-
nyesség javítását szolgálták és szolgálják ma is. Ám csak
a legfejlettebbek körében javul az eredményesség.
A többség esetében a szegregáció nem javítja, a legke-
vésbé fejlettek esetében pedig csökkenti az eredményes-
séget.

Az eredményes iskolakezdés
feltételrendszere

Alapvetõ érdek, cél és ezért kiemelt rendszerfejleszté-
si feladat, hogy minden ép értelmû tanuló számára lehe-
tõvé váljon a sikeres iskolakezdés. Ennek ellenére, amint

az elõzõekbõl egyértelmûen kiderül, az iskolába lépõk
szélsõséges fejlettségbeli különbségei miatt a kevésbé,
legkevésbé fejlettek számára az eredményes iskolakezdés
lehetetlen. Ráadásul a hagyományos szemléletmóddal
kezelhetetlen szélsõséges heterogenitás a fáziselõnnyel
iskolába lépõk számára is hátrányos, mert fejlõdésüket
lassítja. Ezen a helyzeten a szelekciós oktatási rendsze-
rek, csoportok, osztályok, iskolák homogenizálása, sze-
gregálása (az évszázados tapasztalatok szerint) nem segít.
Jól látszik, hogy a hagyományos oktatási rendszerek a
szükséges magasan képzett rétegeket produkálni tudták
és tudják, de kérdéses, hogy az induló és növekvõ fejlett-
ségbeli különbségek szegregációja meddig teszi lehetõvé
az egyre magasabb fejlettségû rétegek szükséges mennyi-
ségének kifejlõdését. 

Az iskolakezdés eredményességének megvalósításá-
ra van tehát szükség, mert ez teszi lehetõvé részint a szeg-
regáció, a szelekció fokozatos csökkenését, felszámolá-
sát, részint pedig megteremti a tehetségkiválasztás na-
gyobb merítésû, eredményesebb megvalósulásának fel-
tételeit. 

Szervezeti keretek

A hároméves óvoda, a hatéves életkorban kezdõdõ
iskola és a rugalmas beiskolázási rendszer nem szorul át-
alakításra. Ebben a szervezeti keretben meg lehet oldani
az eredményes iskolakezdést. Az óvodai férõhelyek, az
óvodáztatási arányok nálunk világviszonyban magasak.
Néhány év alatt meg kellene oldani, hogy igény szerint
minden gyereket be tudjon fogadni az óvodai hálózat.
Ne legyenek túlzsúfolt óvodai és iskolai csoportok. A
kistelepüléseken is legyen óvoda, és legalább az elsõ há-
rom évfolyamon iskola. Ez a feladat bármilyen oktatás-
fejlesztési koncepció esetén az eredményes iskolakezdés
kiinduló elõfeltétele. A teljes óvodáztatást az eredmé-
nyesség érdekében nem szükséges kötelezõvé tenni. Azt
viszont el kell érni, hogy a nagy fejlõdési fáziskésésû, a
hátrányos helyzetû gyermekek feltétlenül járjanak
óvodába.

Ideális csoportszervezés

Az etológia különbséget tesz csoportosulás
(aggregáció) és csoport között. A csoportosulás struk-
turálatlan egység. Az óvodai „csoportok” és az iskolai
osztályok (a kevés kivételtõl eltekintve) csoportosulá-
sok. A csoport ezzel szemben strukturált egység. Ez azt
jelenti, hogy a (kétszintû/egyszerû) csoport elemi cso-
portokból szervezõdik, az elemi csoportoknak vannak
(például félévenként/néhány havonként választással
cserélõdõ) vezetõik. A kétszintû csoportoknak vannak
választott vezetõi (és például az elemi csoportok veze-
tõibõl álló) vezetõségei. Az oktatási rendszerek intézmé-
nyei háromszintûek: elemi, egyszerû/kétszintû és össze-
tett/háromszintû szervezõdésként létezhetnek, mûköd-
hetnek. Az óvodai csoportok és az iskolai osztályok
elemi csoportokból szervezõdõ egyszerû csoportok
lehetnek. Az egyszerû/kétszintû csoportok az óvoda, az
iskola összetett/háromszintû csoportjaiban mûködhet-
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nek (a mamutiskolák több háromszintû összetett cso-
porttá szervezõdhetnek). Gyermekkorban az óvodák,
az elemi iskolák még nem képezhetnek összetett/há-
romszintû csoportot. 

A szociális és értelmi fejlõdést segítõ csoportos, ko-
operatív tanulási funkciójú tevékeny tanulás eredmé-
nyes fejlesztõ hatása az óvodai csoportokban és az iskolai
osztályokban csak a megfelelõ csoportméretekkel és szer-
vezõdéssel valósulhat meg. Ez a szervezõdés egyúttal az
elõnyös csoportlétszámokat/osztálylétszámokat is meg-
határozza (ami szemben áll a „minél kisebb létszámú a
csoport/osztály, annál jobb” téves szemléletmóddal).

MMIINNIIMMUUMM OOPPTTIIMMUUMM MMAAXXIIMMUUMM

99  10  11 12 13 14 15 1166 17 18 19 20 21 22 23 2244

Elméleti és gyakorlati indokok alapján az elemi cso-
portok minimális létszáma 3, optimális létszáma 4, ma-
ximális létszáma 5-6 (a maximális létszám 4–8 éves kis-
gyermekkorban csak egészen kivételes esetekben alkal-
mazandó). Az egyszerû csoportokban (óvodákban, isko-
lai osztályokban) az elemi csoportok minimális száma 3,
optimális száma 4-6, maximális száma 7-8 (az elemi cso-
portok maximális száma kisgyermekkorban kivételesen
használható). Mindebbõl adódóan az egyszerû csoportok
(óvodai csoportok, iskolai osztályok) minimális létszáma 9-
11, optimális létszáma 12-20, maximális létszáma 21-24,
mint a fenti szemléltetõ skála mutatja.2

Tanulócsoport alakítása 
a kistelepülési intézményekben

Magyarországon sok olyan település van, ahol évjára-
tonként kevesebb, mint 9-11 óvodás, kisiskolás gyermek
él. Ezeken a településeken a ma meglévõ rendszer szerint
nem lehet óvodát, elemi iskolát mûködtetni. Nemcsak
gazdaságossági okok miatt, hanem azért sem, mert a túl
kicsi csoportok nem elõnyösek a szociális fejlõdés szem-
pontjából. A 3–8 éves kisgyermekek bentlakása na-
gyobb településeken, vagy az oda utaztatás nemcsak a te-
temes költségek miatt elõnytelen, hanem ebben az élet-
korban nevelési szempontból is problematikus, sõt ve-
szélyes is lehet. 

Az utóbbi évtizedekben az „osztatlan iskola” tabuvá
vált. Ez általában véve érthetõ és követhetõ szemlélet-
mód. Ám kisgyermekkorban az életkor szerinti osztatlan
óvodai, iskolai egyszerû csoportok elõnyös megoldások
olyan településeken, ahol a gyermekek száma évenként
átlagosan nem több mint 6 fõ (4-8 fõ). Vagyis az óvoda 3,
valamint az elemi iskola elsõ 3 évfolyamának összevonásával
12-18 fõs összevont egyszerû csoportok mûködtethetõk. Ta-
pasztalatok bizonyítják, hogy Magyarországon eredmé-
nyesen mûködnek az osztatlan óvodák (ennek egyik
feltétele a 12-18 fõnél nem nagyobb létszám). Ennél né-
hánnyal több gyerek esetén a 3 évfolyamból két osztatlan
csoport képezhetõ. 

A hatvanas-hetvenes években, amikor még viszony-
lag sok osztatlan iskola létezett, különbözõ empirikus
kutatások alapján az látszott, hogy az elsõ három évfo-

lyam osztatlan osztályaiban jobbak az eredmények,
mint az osztott falusi iskolákban. A 4. évfolyam esetében
azonban már megszûnt az elõny, az 5. évfolyamtól kezd-
ve pedig lényegesen lecsökkent az osztatlan osztályok
eredményessége (a hatvanas években még a felsõ tago-
zaton is voltak osztatlan osztályokkal mûködõ iskolák). 

Egész napos nevelés
A mindenkire kötelezõ vagy a nem kötelezõ egész na-

pos óvoda és iskola egyaránt megfelelõ szervezeti keret az
iskolakezdés eredményességének javításához, amennyi-
ben szemléletmódjában, pedagógiai elveiben és módsze-
reiben képessé válik a jelentõs fáziskülönbségek kezelé-
sére, elõnyös, vonzó programot kínál és tevékeny tanu-
lást mûködtet a csoport valamennyi tagjának optimális
fejlõdéséhez.

Jegyzetek
1 Carroll, J. B. (1963): A model of school learning.
Teachers College Record, 64. 723–733.
2 Nagy József (2010): Új pedagógiai kultúra. Mozaik Ki-
adó, Szeged. 222–229. p. (E témában javasolt még:
Kagan, S. (2004): Kooperatív tanulás. Önkonet, Buda-
pest. Benda József (2007): Örömmel tanulni. Humanisz-
tikus kooperatív tanulás. Agykontroll Kft., Budapest.) 

(Folytatjuk)

A sorozat következõ részében a sikeres iskolakezdés tartal-
mi, módszertani kérdései kerülnek bemutatásra (a szerk.).

A SSzzaabbaaddttéérrii  NNéépprraajjzzii  MMúú--
zzeeuumm sikeresen megvalósí-
totta a SSkkaannzzeenn  ÖÖrröökksséégg  IIss--
kkoollaa címû uniós fejlesztési
projektjét. A TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0014 mú-
zeumpedagógiai programmal hozzájárult 17 köznevelési
intézmény tanórán kívüli és szabadidõs tevékenységéhez.

A TAN-TÁR-NAPOK foglalkozásai segítik a kompetenciák
fejlesztését azáltal, hogy a ’projektszerû’ gondolkodásmó-
dot igyekeznek elmélyíteni a gyerekekben, a honismeret,
kulturális és társadalmi ismeretek bõvítésével.

A kompetenciafejlesztõ foglalkozássorozatokat népszerûsí-
tõ, Partner a tanításban címû múzeumpedagógiai ajánlónk
letölthetõ innen: www.skanzen.hu

� � �
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Ha az egész napos nevelésrõl gondolkodunk, újra és újra
fel kell tennünk és érdemi, árnyalt választ kell adnunk
oly fontos kérdésekre, mint például, hogy:

Jogunk van-e arra kötelezni a gyereket, hogy ébrenlé-
ti idejének legnagyobb részét (például reggel 8-tól dél-
után 4-ig) az iskolában töltse akkor is, ha módja lenne
ezt az idõt otthon töltenie? 

Kizárólag akkor, ha ez neki nem árt; feltehetõleg segíti ab-
ban, hogy azzá váljon, aki – megfelelõ körülmények között –
lehetne; s ha ezt a szülei is így gondolják.

Lehet-e olyanná tenni a napközit – vagy akár a teljes
iskolában töltött idõt –, hogy ne ártson a gyereknek, ne
betegítse, neurotizálja? Akár néha még vágyjon is arra,
hogy a társaság vagy egy-egy tevékenység kedvéért akkor
is ott maradjon, ha erre senki (tanárai), semmi (dolgoz-
nak a szülei) nem kötelezi?

Létre lehet hozni, éltetni lehet – mint látni fogjuk – ilyen
napközit, iskolaotthont, ám ennek kemény feltételei vannak. 

Nézzük elõször az egész napos nevelést közelebbrõl.

A fénykorról – szubjektíven
A múlt megidézésével mondhatnánk úgy is, hogy a

szegény gyerekek számára 1903-ban még csak „mele-
gedõként” szervezett, ám a negyvenes évekre már pe-
dagógiai funkcióval is rendelkezõ iskolai napközi és az
azt megújító szervezeti formák – az iskolaotthon és a
klubnapközi – kialakulása, fejlõdése, az általános isko-
la egészére gyakorolt közvetett hatása került újra elénk.
Ebbõl a fél századból különösen érdemes feleleveníteni
majdnem húszévnyi – a hatvanas évek közepétõl a
nyolcvanas évekig terjedõ – idõt. Ekkor alakult ki és
vált iskolák sokaságában élõ gyakorlattá a személyre
szabott tanulást, az iskolai keretek között lehetséges
mértékig önálló szabadidõ-felhasználást, a társas kap-
csolatok, a csoportkohézió erõsödését támogató „nap-
közis pedagógia”. – Azt a kegyelmi állapotot, amely-
ben mindez létrejött – ma úgy tûnik – szerencsés vélet-
lenek találkozása is segítette. 

Volt egy pedagógiai intézet a fõvárosban, amelynek a
vezetése felszínre jutni, kibontakozni segítette a munka-
társaiban meglévõ kreativitást1. A szegedi egyetemen ez
idõ tájt indult el egy, a tanórán kívüli neveléssel foglal-

kozók gondolkodását megtermékenyítõ akciókutatás2.
Ugyanekkor a Fõvárosi Pedagógiai Intézet egyik – nap-
közi otthoni neveléssel foglalkozó – munkatársa3 meg-
alapította a Magyar Pedagógiai Társaság napközi ott-
honi szakosztályát4. Ez – az együttmûködésben egy idõre
szinte közösséggé váló – szakembercsoport megkereste,
megtalálta azokat a szellemi forrásokat, amelyekbõl táp-
lálkozhatott, és az ország olyan napközis pedagógusait,
akik elviselhetõvé akarták tenni a gyerekek számára a
kényszerûen iskolában töltött napközis idõt. Negyven-
ötven pedagógus – napközis nevelõ, szakfelügyelõ, isko-
laigazgató – teremtette meg az általános iskolai tanórán
kívüli nevelésnek azt a gyakorlatát, amelyet – amíg ez a
gyakorlat élt – nyugodtan nevezhetünk a hazai egész na-
pos nevelés fénykorának. (Késõbb látni fogjuk, hogy az
általános iskola elsõ négy évfolyamán már nemcsak a
tanórákon kívüli idõrõl, hanem a napközis gyerekek tel-
jes iskolában töltött idejérõl volt szó.) Ennek a csapat-
nak5 a Fõvárosi Pedagógiai Intézetben és a Szakosztály-
ban (álljon itt most ez a szó nagy kezdõbetûvel) hosszú
ideig tagja lehettem – ezt az idõszakot pályám egyik aján-
dékának tekintem. Miért nevezhetjük ezt a mintegy húsz
évet az egész napos, különösen a napközi otthoni neve-
lés fénykorának? 

Gondoljuk el, Mérei Ferenc kifejezetten napközis ne-
velõknek is vezetett a társas kapcsolatok alakulásáról
szóló kurzust6, a napközis gyerekek egyéni tanulási mód-
szereinek a segítéséhez Hebb tanulásmódszertanának7

konzekvenciáit próbáltuk alkalmazni, megkíséreltük a
kezdeményezés és a szabad választás összhangját mód-
szerekkel megragadni elméletben, és megvalósítani gya-
korlatban a napközis gyerekek szabad idejében; a
Hermann Alice pszichológus közremûködésével meg-
született Óvodai nevelési program8 szemléletét kíván-
tuk folytatni a napközisek életmódjának kialakításában.

A „kemény” feltételrendszer
megteremtése

• Élhetõ környezet, gazdag tevékenységválaszték
Ebben az idõszakban például Makón9 és Pécs-

Szabolcs-Bányatelepen10 iskolaotthon virágzott, Pécsett

Kereszty Zsuzsa

A köznevelési törvény – benne a hajszál híján kötelezõvé vált egész napos foglalkoztatás

– vitája újra a szemünk elé hozta, megvilágította, felelevenítette mindazt, ami az elmúlt

mintegy fél században – a hatvanas évek óta az általános iskolások tanításon kívüli ide-

jével történt.

Volt egyszer egy napközi…
Szubjektíven, majd szigorú tárgyilagosságra töreked-
ve az egész napos nevelésrõl
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a termekbe galériát is építettek, hogy nagyobb legyen az
egy osztálynyi gyerek rendelkezésére álló tér, el lehes-
sen vonulni a többiektõl baráttal vagy éppen egyedül; az
iskola melletti melegházban pedagógusok és gyerekek
növényeket neveltek. Egy szombathelyi napközis cso-
port tagjai kerékpárral járták a falvakat – népdalokat
gyûjtve11, Pesten 39 iskolában mûködött a klubnapközi
(késõbb látni fogjuk, hogy mi mindenben jelentett válto-
zást a gyerekek délutánjában a tanulószobához és a nap-
közihez képest). Az Iskolabútorgyár 25-30 gyerek szá-
mára alkalmas fiókrendszert (hogy tanszereiket hét köz-
ben az iskolában tarthassák); a kicsik ebéd utáni pihené-
séhez fekvõhellyé alakítható kanapét gyártott. A szent-
endrei kocsigyárban gyerekméretû szövõkeretet készí-
tettek napköziseknek, a budafoki edénygyár a felsõsök
tûzzománckészítéséhez – kezdeményezésünkre – külön-
féle színû zománcfestéket árult, Dániából zománcégetõ
kemencéket szerezhettek be az iskolák. (A tûzzománc-
készítés elterjesztéséhez dániai szabadidõközpontokként
mûködõ napközik adták az ötletet.)12 – Ekkoriban min-
dent megvizsgáltunk, amirõl azt gondoltuk, esélye van
arra, hogy gazdagítsa, tartalommal töltse meg a gyerekek
szabadidejét.

A zenét, a dramatizálást, a mozgást és az ábrázolást
összekapcsoló mûvészeti nevelési kísérlet folyt Winkler
Márta osztályában Kokas Klára és Székácsné Vida Mária
közremûködésével. Kokas Klára: Képességfejlesztés ze-
nei neveléssel címû munkájában a zenei nevelés transz-
ferhatását bizonyította13, Vida Mária a vizuális nevelésrõl
Japánban tapasztaltakat kísérelte meg adaptálni14. Láto-
gattuk a Kokas által vezetett mozgásimprovizációs és a
Vida Mária-féle vizuális foglalkozásokat, és a tapasztal-
tak egyes elemeit megkíséreltük beemelni a napközis mû-
vészeti foglalkozások módszereibe. (Ez a vállalkozásunk
természetesen érdemi eredménnyel nem járhatott, hi-
szen unikális személyiségekhez kötött módszerek születé-
sérõl, alkalmazásáról volt szó. Azért tettem errõl mégis
említést, hogy ezzel is érzékeltessem azt a kreatív légkört,
amely a napközivel foglalkozó szakemberek között jelen
volt. A Székácsné Vida Máriával folytatott beszélgeté-
seknek járulékos haszna mégis volt: kaptunk tõle egy ja-
pán „rika” (természetismeret) tankönyvcsaládot. A rika
könyvek tanúsága szerint a gyerekek a természeti jelensé-
geket (a hang és a fény terjedését, a kristályosodást példá-
ul) egyszerû, maguk készítette eszközökkel vizsgálták.
Nyilvánvaló volt, hogy érdemes ezeket az eszközöket
adaptáltunk. A japán természetismeret-oktatás ekkori-
ban a világelsõk között volt15; a gyerekek készítette eszkö-
zök a szabadidõ-tevékenységek eszközei is lehettek.

• Felkészülés az egész napos nevelésre
A fõvárosban 1968-tól mûködtek különbözõ szabad-

idõ-tevékenységekre felkészítõ kurzusok, a hetvenes
évek elején már nyolc-tíz féle ilyen jellegû tanfolyam fo-
gadott résztvevõket (báb, drámajáték, szövés, makramé,
mozaikkészítés, énekes-táncos népi gyerekjátékok, fes-
tés-mintázás, tûzzománckészítés). A tanfolyamokat a
szakma kiválóságai vezették (Gabnai Katalin,
Granasztói Szilvia, Marek Veronika, Székely Éva és má-
sok). Kezdeményezésünkre a Móra Kiadó mindehhez
elõször egy könyvet16, majd foglalkoztatókönyv-soroza-
tot jelentetett meg „Csináld velünk” címmel.17

A napköziben kezdõ pedagógusok – képesítés nélküli-
ek és egyetemet végzettek – számára egyaránt – nap-
közivezetésre felkészítõ tanfolyamok mûködtek, egyes
tanítóképzõkben pedig – például a budai képzõben, Jász-
berényben, Kecskeméten – kötelezõ kurzusokon taní-
tották a „napközis pedagógiát” – s a kurzusokhoz tanfo-
lyami jegyzeteket jelentettek meg. Az MPT szakosztálya
különbözõ városokban (például Kecskeméten, Szege-
den, Makón, Pécsett, Szombathelyen, Hódmezõvásár-
helyen) tartotta szakmai üléseit – egy-egy alkalommal az
adott térségben folyó napközis gyakorlatot a szakmai ér-
deklõdés középpontjába állítva. (A szakosztály tagjai kö-
zül késõbb hárman is a napközi otthoni, illetve egész na-
pos nevelés témakörébõl doktoráltak18.)

• Speciális metodikai háttér
Mindez nem jöhetett volna létre, ha közben nem újul

meg az, amit napközis pedagógiának nevezhetünk. Ta-
lán úgy is fogalmazhatunk – ha nem fogalmazódnak meg,
vitákban nem kristályosodnak ki –, a csoportalakítás, a
tanulás-irányítás, a szabadidõ megszervezésének mód-
szerei. Az alaphangot egy összefûzött – Palotás Márta:
Otthon atmoszféra a napköziben19 címû írását tartalma-
zó – könyvecske adta. Az iskolai korlátok tágításának a
lehetõségeit, az otthon atmoszféra megteremtésének a
módját kerestük – minden mást (errõl majd késõbb) zá-
rójelbe tettünk20. Mindehhez szellemi táplálékként, hát-
térként ott volt a Mérei tanár úr által is közvetített cso-
portlélektan, ott voltak a tanuláspszichológia konzek-
venciái, az óvodapedagógia játékszervezési módszerei
és persze erõsen, elevenen, meghatározóan jelen voltak
a gyerekek között szerzett tapasztalataink.

• Otthonosság
Kezdõ napközis nevelõként kopár osztályteremben kér-

deztem meg a 8–9–10 évesekbõl álló csoport gyerekeit, mit
kéne tennünk, hogy elfelejtsük, iskolában vagyunk (fáradt-
nak, türelmetlennek éreztem õket, valahogy – rögtönözve –
javítani akartam a csoport hangulatán). „Takarjuk le füg-
gönnyel a táblát!”, „A barátok tolhassák össze az asztalaikat,
ülhessenek egymás mellett.” „Mindenkinek legyen bögréje,
hogy ne kelljen a kezünkbõl inni, ha szomjasak vagyunk.”
„Ne tessék fehér köpenyt hordani délután” – mondták, s ko-
rábbi fáradtságuknak már szinte nyoma sem volt.

A csoport egy részének délelõtt magyartanára, délután
napközis nevelõje voltam. Az iskola-napközi szétválasztása
egy idõ után olyan jól sikerült, hogy egyik nap azt kérdezve az
egyik gyerektõl, hogy miért rossz a kedve, azt válaszolta (ne-
kem, a napközis nevelõnek), hogy azért, mert igazságtalanul
osztályozott délelõtt a magyartanára (azaz jómagam).

Ébrenléti idejének legnagyobb részét az iskolában kell
töltenie a gyereknek? Akkor van esély arra, hogy ottho-
nosan is érezze magát, ha elfogadó, önállósági törekvése-
inek teret adó csoportlégkör veszi körül. Fontos tehát,
hogy megkérdezzük tõle, hogy érzi magát, megbeszéljük
vele, mire lenne szüksége ahhoz, hogy készen legyen a
leckéjével, mi mindent csináljunk szabadidõben – ez
volt egyik alapvetésünk.

Középiskolai tanári tapasztalatok után tízévesek napközis
nevelõjeként úgynevezett zenehallgatást készítettem volna elõ
– ám a lemezjátszó egyszer csak nem kapott áramot, „kényte-
lenek” voltunk „kulturális foglalkozás” helyett az udvarra
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menni játszani. Késõbb a fiúk elmesélték, hogy – látva, mire
készülök – õk csapták le a folyosón a takarítónõ által ottfelej-
tett partvis nyelével a biztosítékot. Ekkor értettem meg „mind-
örökre”, hogy velük jó megbeszélni, hogyan és mire használ-
juk az idejüket. Ebbõl nem igénytelenség, hanem velük terve-
zett, általuk vállalt, koncentrált tanulás és sokszínû szabad-
idõ következett. 

Ilyen beszélgetéseknek, közös tervezésnek szántuk az
úgynevezett „heti értékeléseket”, nyugodtan mondhat-
juk, hogy ezeknek a legjobb praxisbeli változatai a mai al-
ternatív iskolák „beszélgetõköreire” hasonlítottak. Ott:

S. János (11 éves)

Akkor lesz szabadideje a napköziben – gondoltuk –,
ha abban tudjuk segíteni, hogy rájöjjön, melyek azok a
tanulási módszerek, amelyek éppen az õ számára alkal-
masak. 

(Folytatjuk)
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a vonzáskörébe került szakemberek hozták létre. A csoport
meghatározó tagjai voltak például Palotás Márta, Juhász
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kolaotthonok, klubok számára, FPI, 1974. 

16 Palotás Márta (szerk.). Unatkozom! Mit csináljak? Mó-
ra Kiadó, 1970.

17 Ebben a sorozatban jelentek meg többek között a kö-
vetkezõ kötetek: Csókos Györgyi: Szövés, Móra Kiadó,
1978. Boros Ilona–Székely Éva: Batikolás, tojásfestés, Mó-
ra Kiadó, 1981., Nagy Mari–Vidák István: Játékok vízparti
növényekbõl, Móra Kiadó, 1980. Komlós Andrásné: Tûz-
zománc, 1980.

18 Abrudbányay János, Elekes Pál, Eperjessy Gézáné.
19 Palotás Márta: Otthon atmoszféra a napköziben, Bu-

dapest, Fáklya Klub, é.n. (Emlékezetem szerint a hetvenes
évek elején jelent meg. A megjelenés évét nem sikerült el-
lenõrizni: sem az Országos Széchenyi Könyvtárban, sem az
Országos Pedagógiai Könyvtárban nincs belõle példány,
költözések közben saját féltett példányom is elveszett. Az
írás légköre, tartalmának részletei ma is élnek bennem.)

20 1978-ban, a napközi otthonok megalakulásának 75.
évfordulóján – módszerbeli elõzményeket keresve – öröm-
mel fedeztük fel, hogy ezt a szempontot évtizedekkel koráb-
ban is elõtérbe kívánták állítani. „A székesfõvárosi napközi
otthonok alapításának 40., jubileumi évében” Budapest
székesfõváros polgármesterének községi népiskolák napkö-
zi otthonai számára kiadott, 93.772/1942-VII. számú ren-
delete” így fogalmaz: „ A vezetõ ne felejtse el soha, hogy az
otthont kell pótolnia. Ez a célkitûzés egyúttal meghatároz-
za az otthonban kötelezõ szellemet, az otthon feladatait és
utat mutat a foglalkozás módjára nézve”. Majd: „Az iskolák
tornatermét, harmóniumait délután is használhassák a nap-
közi otthonok.” In.: Útmutatás a székesfõvárosi napközi
otthonok nevelõmunkájához, kiadja a Polgármesteri VII,
(közoktatási) Ügyosztály, Budapest, 1943.

A MMaaggyyaarr  NNeemmzzeettii  GGaalléérriiaa
sikeresen megvalósította
a MMáássKKééppMMááss--MMáássKKééppppLLáássss!!
címû uniós fejlesztési pro-
jektjét. A TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0015 mú-
zeumpedagógiai programmal hozzájárult 17 köznevelési
intézmény tanórán kívüli és szabadidõs tevékenységéhez.

Sokszínû képzõmûvészeti gyûjteményünk lehetõséget ad a
magyar történelem, irodalom, zene és képzõmûvészet mû-
vészet megismertetésére, rávilágít a mûveltségterületek
közötti összefüggésekre.

A kompetenciafejlesztõ foglalkozássorozatokat népszerûsí-
tõ, Partner a tanításban címû múzeumpedagógiai ajánlónk
letölthetõ innen: www.mng.hu

� � �
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Végzettségem szerint óvodapedagógus és tanító is vagyok.
Jelenleg az 1. osztályban, a nagycsoportos óvodásaimmal
együtt átlépve az iskola világába, mint pedagógiai asszisz-
tens, segítem a hajdani óvodásaim beilleszkedését. Az öt-
letet a cikkíráshoz az óvodaiskola munkaközössége adta:
felmerült ugyanis, hogy ne csak az iskola szemszögébõl,
hanem a másik oldalról, az óvodai-óvónõi oldalról is köze-
lítsük meg az iskolai átmenet problematikáját! Vagyis:
óvónõi szemmel is nézzük meg, milyen az óvodaiskola.

Közös erõvel az érzelmi 
biztonság megteremtéséért

Az idén iskolássá érett óvodásaink nevelését kiscso-
portban kezdtük az óvónõ kolléganõmmel. A középsõ
csoport végéig együtt gondoztunk, neveltük, tanítottuk
õket. Nagycsoportban pedig már a hozzánk belépõ óvó-
tanítóval – a gyerekek leendõ elsõs tanító nénijével –
folytattuk ezt a munkát. A nevelési év során nemcsak õ
ismerhette meg jól a csoportot, hanem õt is a gyerekek,
és szoros, szeretetteljes kapcsolatot alakított ki velük. 

Ennek köszönhetõen – így ketten együtt – teljes emo-
cionális biztonságot jelentettünk az iskolakezdés –
egyébként sok szorongással járó – idõszakában is a gyer-
mekeknek. Hiszen két ismerõs és kiszámíthatóságot je-
lentõ felnõtt személy védõszárnya alatt kerültek át az is-
kola igen várt, ám titokzatos világába, tapasztalhatták
meg annak szokásrendjét, elvárásait. Ez egy rendkívül
fontos hátteret jelent a gyermek számára, melynek alap-
ja a személyhez kötõdés állandósága, illetve meghosz-
szabbodása. Ezt a védettséget, komfortérzetet tovább
erõsítette, hogy az óvodai csoporttársaik, jól ismert paj-
tásaik lettek az iskolában is az osztálytársaik.

Közel van a segítség
Magam is elcsodálkoztam, és nekem is sok tanulsággal

szolgált a számtalan új helyzet, hatás és szabály, amely
az iskolássággal belépett az életükbe, amelyben helyt kel-
lett állniuk, és amelyekre nem lehet elõre felkészíteni
õket. Más körülmények között ezek elbizonytalaníthat-

ják, megijeszthetik a kis elsõsöket (új például az épület,
kezdetben könnyû eltévedni benne; új közeg veszi körül:
a sok idegen gyerek és felnõtt között elveszettnek érez-
heti magát egy kisgyerek; másképp néz ki a tanterem,
mások az iskolai tárgyak és felszerelések, új szabályokat
kell megtanulni a használatukhoz stb.). Az óvodaiskolá-
ban azonban mindez nem nyomasztja a gyerekeket, hi-
szen ott vannak velük az óvodából már jól ismert sze-
mélyek, akiknek a segítségét minden különösebb szo-
rongástól mentesen kérhetik. Én ebben látom az egyik
legnagyobb értékét ennek a szervezeti formának. 

Ez abból adódik, hogy kapaszkodót, egyfajta támaszt
kapnak a gyerekek, mert mindjárt az elsõ tanítási naptól
kezdve ugyanolyan nyíltsággal, örömmel és bátran tud-
nak beszélgetni, élményeiket megosztani velünk, szo-
rongás nélkül tanácsot, segítséget kérhetnek tõlünk, ép-
pen úgy, ahogyan azt az óvodában megszokták. Ugyan-
úgy odabújhatnak hozzánk, megértést és segítséget talál-
nak nálunk a problémáikra, vigasztalást a szomorúságra,
mint eddig is.

A nevelési eredmények 
átmentése

Az óvodában elkezdett nevelés eredményei nem vesz-
nek el, tovább élnek és fejlõdnek. A nagycsoportban kö-
zösen elkezdett folyamatok áthajlanak az iskolai tevé-
kenységekbe. Az óvodában kemény munkával kialakí-
tott szokásrend folytatása nyugalmat és biztonságot te-
remt. A gyerekek szinte félszavakból is értik egymást és
bennünket is, hiszen ismerõs dolgokat kérünk tõlük, s
mivel ez a konfliktushelyzetek kialakulásának lehetõsé-
gét minimálisra csökkenti, könnyen tanulják meg az
„óvodaiskola-specifikus”, vagy a tágabb iskolai környe-
zetbe való beilleszkedés újabb szabályait.

Fontos érték az önértékelés módszerének továbbvi-
tele. Erre épül gyakorlatának új elemekkel való bõvítése.
Ha a nagycsoportban bevezetett, természetesen még na-
gyon egyszerû, néhány szavas önértékelést az 1. osztály-
ban folytatjuk, a gyerekek a meglévõre építve egyre reá-
lisabban tudják értékelni önmagukat, teljesítményüket,
eredményeik fejlõdését. 

Kovács Róbertné

A kecskeméti óvodaiskola program már sok éve és eredményesen mûködik a Vásárhelyi

Pál Általános Iskola és az Egyetértés Utcai Óvoda harmonikus együttmûködésében. Sok

pozitív érv szólt mellette, fõleg az iskolai-tanítói oldalról. Érthetõ tehát, hogy nem kis iz-

galommal és heves érdeklõdéssel készültem a feladatra, amikor én is bekapcsolódhattam

ebbe az izgalmas munkába.

Óvodaiskola 
„Vásárhelyi-módra (3.)
Az iskola óvónõi szemmel
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A kezdeti bánásmód 
inkább még „óvodás”

Tanító kollégámmal – akivel együtt vittük a nagycso-
portot – különösen ügyeltünk arra, hogy kezdetben ki-
csit „óvodásítva” bánjunk a gyerekekkel. Az 1. osztály
bevezetõ idõszakát, az iskolai tanulást elõkészítõ tevé-
kenységeket szükség szerint megnyújtott, flexibilisen
kezelt idõtartamúra terveztük. A lazító szakaszokban
szívesen vettük elõ óvodás dalainkat, játékainkat. Köny-
nyen megtehetjük, hiszen számtalan, a gyermekek által
ismert és kedvelt játék, vers, mondóka, ének van a tarso-
lyunkban az óvodából, amiket fel tudunk használni a kü-
lönbözõ órákon és a játékidõben egyaránt. Megtartottuk
a mindennapos mesemondás szokását is.

A gyerekekrõl való 
„tudásunk” hasznosítása

Rendkívül fontosnak tartom továbbá, hogy az óvodá-
ban a pedagógusnak lehetõsége van arra, hogy sokrétû
információkat és tapasztalatokat szerezzen az egyes
gyermekekrõl. Ezek felbecsülhetetlen kincset, lehetõ-
ségeket jelentenek az iskolában. Az óvodáskor után egy-
re kevésbé van idõ, mód és alkalom arra, hogy a gyerme-
ket megismerjük sokféle tevékenység közben, játékszitu-
ációkban. Ráadásul meglehetõsen pontos is a kép, mert
az óvodában nem a teljesítményre kell koncentrálnia,
hanem „csak” önmagát adja a gyerek. Nos, ezt a renge-
teg, az egyes gyermekrõl megszerzett tényleges „tudást”
mi átmentjük az óvodából az iskolába. Óvó-tanító kollé-
gámmal úgy ismerjük a ránk bízott gyermekeket, mint
ahogy talán a késõbbiekben senki más nem fogja. Ez az
alapja annak, hogy fejlettségi szintjüknek megfelelõen,
zökkenõmentesen tudjuk folytatni a fejlesztésüket. Is-
merjük minden gyermek képességeit, esetleges részké-
pesség-hiányosságait, így személyre szabottan lehet ha-
ladási irányt és tempót tervezni. Pontosan tudjuk, hogy
melyik gyermektõl milyen nehézségû feladatok megol-
dását lehet elvárni, könnyebb a differenciált tanulásirá-
nyítást megszervezni.

Ezt a gyermekrõl való tudásunkat természetesen a le-
hetõ legsokrétûbben próbáljuk átadni az osztály munká-
jába belépõ, a gyerekeket még nem ismerõ másik tanító-
nak is. Õ ugyanis az elsõ héten még nem foglalkozik, csak
ismerkedik velük: figyel, hospitál az osztályban, a játé-
kokban vesz részt, azt szervezi, irányítja. 

Az óvónõ/tanító feladatai
Izgalmas és sok értékes tapasztalattal gazdagító, ha

óvónõként bekerülhet az ember az iskolai munkába. Úgy
érzem, sikerült megtalálnom a helyemet a tanítók mel-
lett a gyerekekkel való foglalkozásban. Az osztályunk-
ban igen magas a létszám. Fontos tehát, hogy segítsem a
tanítót és egyben a gyermekeket a tanulásban. Például
azzal, hogy az órákon szükség esetén bátran odamehetek
a gyerekekhez anélkül, hogy megzavarnám a munkát, hi-

szen megszokták a jelenlétemet. Ha kell, segítek nekik,
dicsérem, bátorítom õket. Fogom és vezetem a kezüket
egy-egy betû írásakor, elmondom még egyszer a nehéz
feladat utasítását, ha valamelyikük nem érti, vagy ráve-
zetem a helyes megoldásra. Úgy látom, hogy nagyon nagy
szükségük van a megerõsítésre, a buzdításra még a leg-
jobbaknak is.

Az óra utáni megbeszéléseknél így sok olyan informá-
ciót tudok átadni a tanítóknak arról, amilyennek az
adott órán „hátulról” én láttam az osztályt és az egyes
gyermekeket: kinek kellett még magyaráznom és segíte-
nem; kire kell nagyon odafigyelni, mert még bizonytalan;
kinek lehetne még plusz feladatot adni, mert jól és gyor-
san dolgozik; volt-e esetleg valami egyéb probléma stb.

A munkám része az is, hogy a tanítási anyaghoz jól
felhasználható applikációkat, eszközöket készítsek. Se-
gítem továbbá a gyermekek gondozását és önkiszolgálá-
sát, míg lépésrõl lépésre haladva elõre, a tanév végére
teljesen önállókká válnak.

Összességében nekem, mint az óvó nénijüknek, jó
látni, hogy hogyan fejlõdnek, miként bontakoznak ki az
iskolában. Büszkeséggel tölt el, ha azt tapasztalom, hogy
nagyon ügyesen alkalmazzák és továbbfejlesztik azokat a
képességeiket, készségeiket, amiknek alapjait az óvodá-
ban szerezték meg. 

Az iskolában eltöltött idõ engem is gazdagított. Sok
megfigyelést végeztem, módszereket, bánásmódot is ta-
nultam tanító kollégáimtól. Folyamatosan gyûjtöm azo-
kat a tapasztalatokat, ötleteket is, amelyeket felhasznál-
hatok majd az óvodai munkámban a következõ csopor-
tom neveléséhez. Úgy gondolom tehát, hogy az óvodais-
kola nem csak a gyermekeknek nagyon jó, hanem ne-
künk, pedagógusoknak is sokat segít, igen hasznos
szakmai továbbképzés, melyet minden kollégának jó
szívvel ajánlok.

A PPeettõõffii  IIrrooddaallmmii  MMúúzzeeuumm
sikeresen megvalósította
a PPIIMM--KKIINNCCSS--TTÁÁRR((SS)) címû
uniós fejlesztési projektjét.
A TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0030 múzeumpeda-
gógiai programmal hozzájárult 14 köznevelési intézmény
tanórán kívüli és szabadidõs tevékenységéhez.

A foglalkozássorozat átfogó elnevezése azon fontos célkitû-
zéseinket tükrözi, hogy foglalkozásaink során a résztvevõk
saját élményeik, tapasztalataik, látáspontjuk hozzáadásá-
val váljanak a kincsek történetének társelbeszélõivé.

A kompetenciafejlesztõ foglalkozássorozatokat népszerûsí-
tõ, Partner a tanításban címû múzeumpedagógiai ajánlónk
letölthetõ innen: www.koltotoll.hu
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Azzal kezdõdött a tanév, hogy napközben, ha megunták
az iskolát, egyszerûen megszöktek. Különösen így volt ez,
ha szép idõ volt, mert akkor se szó, se beszéd, „uzsgyi, ki az
erdõbe!” Hiába írtam be az ellenõrzõ könyvecskékbe, meg
sem mutatták otthon, mert jobbnak látták elveszíteni. El-
határoztam hát, hogy felkeresem a családi otthont.

Amikor a tanári szobában megemlítettem a tervemet,
azonnal le akartak beszélni róla. Mondták, hogy nagy ve-
szélyt vállalok, ha egyedül megyek ki a telepre. Ennek el-
lenére kerékpárra ültem és elhatároztam, hogy azonnal a
vajdát fogom keresni, s csak utána beszélek a gyerekek
szüleivel. Magammal vittem a teleprõl hozzám járó gye-
rekek névsorát és címeit. Teljes nyugalommal kerékpá-
roztam ki a falu külsõ részére. Már messzirõl észrevettek
a házak között rohangáló gyerekek és csapatba verõdve
várták érkezésemet. Amikor megmondtam, hogy a vaj-
dát keresem, megszeppentek, de útba igazítottak, sõt oda
is kísértek a házához.

Igazán sajnálom, hogy ezt a „fontos intézményt” ma
már szinte el is felejtették. Én gyerekkoromból emlékez-
tem édesanyám példáján arra, hogy milyen sokat segít-
het a vajda, ha gondok merülnek fel az iskoláztatásban.
Hamar összeismerkedtem a telep vajdájával és segítségét
kértem a testvérek ügyében. A családoknál csak az édes-
anyákat találtam otthon, s hamar kiderült, hogy fogal-
muk sincs a csavargásokról. Mindenki mindent meg-
ígért, a fiúk fogadkoztak és én is nagy elhatározásokkal
tértem haza.

Másnap már az iskola kapujából láttam, hogy egyikük
édesanyja a fiúkat pálcával kísérte egészen a bejáratig.
Láttam, hogy búcsúzóul még megígérteti velük, hogy a
tanítás végéig ott is maradnak. Elgondolkodtam a látot-
takon, és elhatároztam, hogy én is kitalálom, de pálca
nélkül, mit tehetek, hogy érdekes legyen az iskolai lét.
Utólag belátom, hogy vesztegetésnek minõsülhet, amit
néha tettem. A jól sikerült feladatokért kis cukrokkal
honoráltam a teljesítményt. Többnyire azért megmarad-
tam a dicséret, jutalomkép, az agyon olvasott „Dörmögõ
Dömötör” ajándékozása mellett.

Viszonylag eseménymentesen teltek a hónapok. Sike-
rült mindegyiküknek elfogadni a megmásíthatatlan be-
zártságot. Nagyon szerették osztályomban õk is a „mesesa-
rok” tevékenységeit. Kitaláltam nekik, hogy néha játék-
boltot vezessenek, ahol papírpénzzel (játékpénzekkel) fi-
zettek, vissza kellett adni, össze kellett adni a vásároltak

után. Igazi gyümölcsöket, zöldségeket árulhattak, s végül
el is fogyaszthatták, ami megmaradt az árukból. Bevittem
az osztályba egy öreg karos mérleget, hogy érzékszervi ta-
pasztalattal segíthessem a mennyiségek becslését. Csak
arra kellett vigyáznom, hogy soha ne vigyék haza a füzete-
iket, a tõlem kapott tankönyveket, mert salátaként láttam
viszont azokat. Saját polcuk volt a tanítói szekrényben,
ahová mindennap elzártam a „kincseket”. Ahogy nõtt a
tudomány, egyre inkább azt vettem észre, hogy szívesen
versenyre kelnek. A „majd én megmutatom” indulatá-
val vetették bele magukat a „harcba”. A vers és a dal sok
alkalommal kapcsolódott össze az életünkben. Az ünne-
pek jelentõségét a több tantárgyat érintõ, felölelõ fel-
adatsorát magam is mindig fontosnak tartottam. Így a rá-
készülés, az elõzetes közös tevékenység fontos eleme volt
a tanmeneteimnek. Jelentõsége volt a munkára nevelés-
nek, az együtt-egymásért végzett örömteli munkának, a
népi játékok, népszokások felelevenítésének.

A testvérek sok-sok közös élményen keresztül kedvel-
ték meg az iskolát. Már csak akkor kellett tartanom a
szökésüktõl, ha a Köjál autója (tisztasági ellenõrzés céljá-
ból) megállt az iskola elõtt. Én még nem is tudtam róla,
de õk már megérezték, sõt bizonyosak voltak abban, hogy
fejvizsgálat és „kezelés” következik. Teljesen megértet-
tem ilyenkor a félelmüket, mert nagyon durván és meg-
alázó módon bántak velük a „fejvadászok” (ahogyan õk
mondták).

Elérkezett a tanév utolsó hete, amikor az iskolai ha-
gyományok szerint minden osztályról osztályfénykép ké-
szült. A fényképész beállította az iskola udvarán az osztá-
lyunkat is.

A három fiú félszegen külön húzódott. Akkor én azt
kértem, hogy a legelsõ sorba üljenek le, hadd lássuk, mi-
lyen szép együtt a három testvér. Így azután megmaradtak
fényképen is, ahol látható meglepõdésük, félszeg örömük.
Gondoltam egyet és megkértem a fotóst, hogy a testvérek-
rõl külön is készítsen felvételt, majd én kifizetem.

A hirtelen ötlet nagyon jó befektetésnek bizonyult. Év
végén a bizonyítvány mellé jutalomként, ajándékba kap-
ták tõlem az elkészült fényképet, ami a következõ évek-
ben is hívogatóvá tette számukra az iskolát.

Tudom, hogy a szerény családi otthon falát évekig dí-
szítette a falra ragasztott fénykép mindkét házban. Büsz-
kén dicsekedtek azzal, hogy a jó magaviselet jutalma volt
közös fényképük.

Csonkáné Lévay Katalin

A három „rosszcsont” az elsõ osztályban került hozzám. Az elsõ napoktól nagyon sok

figyelmet igényeltek. Ketten testvérek voltak, a harmadik fiú unokatestvér. Azt szokták

mondani, az ilyen gyerekeknek még a szeme sem áll jól, s ez így is volt. Mindig törték a fe-

jüket valami huncutságon. Csillogó fekete szemük, göndör hajuk árulkodott a szoros ro-

koni viszonyról. Közöttük Feri volt a legfiatalabb, mert a többiek már évet is ismételtek.

Feri, Jóska és Lacika
– három rosszcsont
Emlékek a pályakezdés éveibõl
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D. Kenedli Eszter

Az olvasási képesség fejlesztésének célja, tevékenységrendszere és eredménye szorosan

egybekapcsolódik a könyvek és a könyvtár használatával. E kapcsolat kettõs természetû,

hiszen: az egyre emeltebb igényû értõ olvasók tömegei éltetik, mûködtetik a könyvtára-

kat, ugyanakkor a jó olvasóvá válás feltételrendszerének nélkülözhetetlen eleme, fontos

eszköze is a jó könyvtári munka, a könyvek, a könyvtár rendszeres használata.

Az olvasóvá nevelés
útjának kezdetén… (2.)

A szövegértõ olvasás 
képességének kialakítása

Szilágyiné Gálos Ildikó könyvében külön fejezetet
szán a szövegértõ olvasás fejlesztésének. Benne az olva-
sástanulást elõkészítõ idõszaktól kezdõdõen a gyermek-
irodalom kiemelt szerepének, különös tekintettel a
nyelvi-esztétikai továbbfejlõdés támogatására. Az isko-
lába lépõ gyermekek izgalommal, közülük többen is az új
által kiváltott szorongással, de mégis örömteli várako-
zással tekintenek leendõ iskolájukra, tanító nénijükre.
Tarsolyukban mondókák, versek; a sok-sok, addig ve-
lük megesett történésrõl, tárgyról és képrõl egy-egy
mondóka, vers vagy dal jut eszükbe. A gyerekekben
meglévõ örömteli várakozás, az óvodából hozott ismere-
teik, tudásuk szeretettel teli észrevétele óriási nevelési
lehetõség jövendõ tanítójuk számára. Részint a gyerme-
kekben kifejlõdõ érzelmi többlet eredményeként meg-
jelenõ mentális többlet – feszültségoldó és bizalomkel-
tõ hatásának köszönhetõen – segíti az óvodából az isko-
lába való átmenet nehézségeinek leküzdését, részint pe-
dig a tanítóhoz fûzõdõ bizalom és érzelmi többlet biztos
alapot ad a tanulás, benne az olvasástanulás olyan szi-
lárd megalapozásához, melyre a késõbbiekben is bizton
lehet építeni. 

A fejezet alfejezetében a szerzõ – az olvasástanulás fo-
lyamatát végigkísérve – részletesen foglalkozik a nyelvi
tudatosság kialakulásának folyamatával és fejlesztésé-
vel. A kommunikáció terminológiájával élve és kommu-
nikációs ábra segítségével mutatja be az olvasástanulás-
hoz szükséges készségek rendszerét, ezt követõen az ol-
vasási képesség, a beszédhallás és a fonématudatosság ( a
szavakat alkotó hangsorok differenciálása, a szó értelmezése)
kapcsolatrendszerét követheti nyomon az olvasó. Foné-
matudatosság (fonológia + fonetika) – olvasási készség

(dekódolás) – olvasási képesség (szófelismerés és szö-
vegértés). (I.m.: 100. o. Kiemelés tõlem: D. K. E.)

A továbbiakban a szerzõ felvázolja a szövegértõ olva-
sás elméleti hátterét, különbséget téve az élményszerzõ
és az információszerzõ olvasás lényegi elemei között,
kitérve az olvasáspszichológia és az olvasástanítás kap-
csolatára.

„Az olvasáspszichológia az olvasástanítás alapjaihoz tar-
tozó diszciplína, a beszédpercepciós kutatásokkal érintkezõ
pszicholingvisztikai terület. A beszéd- és szövegpercepció az
agyban lejátszódó folyamat, ezért közvetlenül nem lehet vizs-
gálni, csak modellek alkotásával és azok kísérleti igazolásá-
val. Ezeket a modelleket három csoportba lehet sorolni: szin-
tetikus, analitikus és interaktív modellek. A kutatók többsége
úgy gondolja, hogy a gyakorlott olvasó az interaktív modell
szerint olvas, vagyis egyaránt ügyel az egészre és részeire.”
(Im. 108–109. o.)

Rendkívül tanulságos a kisiskolások irodalmi érdek-
lõdésével foglalkozó alfejezet. Íme egy rövid, de elgon-
dolkodtató, egyúttal figyelemfelhívó idézet! „Számtalan
olvasásszociológiai vizsgálat kimutatja, hogy a naponta mesét
hallgató gyermek – az általános iskolába lépés idejére – be-
szédértési tevékenységében 1-1,5 évvel elõzheti meg azokat a
gyermekeket, akiknek vagy nem mesélnek, vagy nem elég
rendszeresen. A sok mesét hallgató gyerek – az olvasási ké-
pesség fejlesztése során a késõbbiekben is – olvasást szeretõ és
értõ olvasóvá válik.” (Im.: 110. o.) A szerzõ évfolyamon-
kénti összehasonlításban vizsgálja és mutatja be a kisis-
kolások olvasási attitûdjét, végezetül a kisiskolások
könyvespolcára ajánl több mint egy tucatnyi élmény- és
információszerzõ olvasmányt, irodalmi mûvet. 

A fejezet zárásaként – szorosan kapcsolódva a záró el-
méleti-gyakorlati összefoglaláshoz – olvasáskutatók, me-
sekutató, olvasásszociológus, magyartanár, tanár, mû-
fordító gondolatait olvashatjuk elméleti és gyakorlati ta-
pasztalatairól, középpontba állítva az olvasóvá nevelés
kérdés- és problémakörét.
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Az alsó tagozatos könyvtár-
pedagógia módszertana

A könyvtár-pedagógia – interdiszciplináris volta okán
– az új tudományágak közé tartozik. A legújabb kor pe-
dagógiai gyakorlatában – az 1970-es években fejlõdés-
nek induló – iskolai könyvtárak lehetõséget kínáltak ar-
ra, hogy a már meglévõ adottságokkal élve a tanítás ha-
tékonyságát növelni akaró tanítók, tanárok és az iskolai
könyvtárosok – egy-egy tantárgy keretében, a könyvtár-
látogatásokkal összekapcsolva – könyvtári órát tartsa-
nak az iskolában vagy a közelben található közkönyvtár-
ban. Ily módon alkalmat kínáltak a diákoknak a könyv-
tári rend és a könyvkölcsönzés szabályainak megismeré-
sére, a könyvtári tájékozódás, tájékoztatás és a könyvtár-
használat elemibb ismereteinek elsajátítására.* 

Az egymást követõ tantervi reformok eredménye-
képpen a mûveltségi területek között önállóan is meg-
jelent a könyv- és könyvtárhasználat tudástartalma és
fejlesztési követelményrendszere. A NAT-ra épülõ ke-
rettanterv „ a könyv- és könyvtárhasználat eszközjellegû tu-
dástartalmát” a „tanulási képesség fejlesztése” címszó alatt
tünteti fel az alsó tagozatos anyanyelvi követelmény-
rendszer kulcskompetenciái között. Tehát olyan elsajá-
títandó ismeret- és eszköztudásként, amely a leghatéko-
nyabb tanulást segíti elõ. (Im.: 138. o.) 

Az olvasó a könyv e fejezetében megtalálhatja azok-
nak a pedagógiai feltételeknek a felsorolását is, melyek
az olvasóvá nevelést szolgálják, s amelynek meg-
valósítása az iskola pedagógiai tevékenységének egyik
legfontosabb feladata. Ebben pedig egy jól felszerelt és
hatékonyan mûködõ iskolai könyvtár vezetõjének ép-
pen úgy, mint a könyvtáros tanárnak és a tanítóknak
kulcsfontosságú szerepe van. Ma a könyvtár-pedagógi-
ai program az iskola nevelési programjának szerves ré-
sze, ugyanis a tanuláshoz szükséges dokumentumok
szisztematikus gyûjtése, rendeltetésszerû használatuk,
megóvásuk, az állománybõvítés, a könyvtári dokumen-
táció jogszabályoknak megfelelõ vezetése mind-mind a
könyvtáros munkakörébe tartozik. Mindezek mellett az
iskolai könyvtárosnak olyan tudás- és tanulásközpontú
környezetet kell biztosítania, ahol a hagyományos és az
új típusú információforrások egyaránt rendelkezésre áll-
nak, együttes hasznosításuk szolgálja a tanuláshoz, to-
vábbképzéshez szükséges információk megszerzését és

feldolgozását. E célt szolgálják – többek között – a könyv-
tárismereti órák, melyekre – alsó tagozaton – 4-6-8 órát
kell a könyvtáros tanár számára biztosítani. A könyvtár-
használati órák – kapcsolódási pontokként – megtalál-
hatók a könyvtárhasználat tantervében is, valamint és
elsõsorban a különbözõ szaktárgyak tanterveiben.

A könyvben – az elõzõ fejezetekhez hasonlóan – e té-
ma bemutatásához is gazdag táblázat- és ábragyûjte-
mény készült, mely nemcsak a tájékozódni kívánókat,
de a mélyebb ismeretek után kutatókat is jól segíti. A
könyv mellékletében konkrét gyakorlati tanácsok, va-
lamint a CD-mellékletben irodalomajánlás és módszer-
tani dokumentumok összefoglaló gyûjteménye találha-
tó. A szerzõ gazdag szakirodalmat dolgozott fel könyve
megírásához. A felhasznált irodalom jegyzéke pontos,
rendszerezett; forrásul szolgálhat a téma iránt mélyeb-
ben érdeklõdõk, a további kutatásokat végzõk számára.

E hiánypótló könyv – szerzõje szándéka szerint – ösz-
szegzõ, de gondolatébresztõ, egyben továbbgondolásra
serkentõ is. Célja annak a tudatnak az erõsítése, mely
szerint: az anyanyelvi ismeretek tudatos, módszeres meg-
szerzésének és továbbfejlesztésének folyamatában, vala-
mint a tartalmas szabadidõkitöltésben meghatározó sze-
repe van az irodalomolvasásnak és a könyvtár használa-
tának. Az olvasóvá válás folyamatában ugyanis az olva-
sás iránti vonzódás a kisgyermekek érzelmi-gondolati vi-
lágára egyaránt pozitív hatást gyakorol, s elsõ renden ha-
tározza meg és befolyásolja a háttértudásuk gyarapodá-
sát. Megalapozza olvasási képességük, készségük bizton-
ságát és eszközszintû használatát. Mindezekkel feltételt
teremt ahhoz, hogy a késõbbiekben mûvelt, „olvasó em-
berré” váljanak, hiszen az anyanyelvi mûveltség elsajátí-
tásának foka alapvetõen határozza meg az ember által el-
érhetõ mûveltség mennyiségét és minõségét.

E tartalmas kiadványt – szakmai értékein felül – gör-
dülékeny, közérthetõ nyelvezete, stílusa is értékes és ta-
nulságos olvasmánnyá teszi.

* A fentiek kapcsán azonban meg kell jegyeznünk, hogy a könyvek-
nek az oktatás folyamatába történõ bevonása nem új keletû módszer.
Errõl a pedagógia, jelesül a didaktikatörténet bõséges tényanyaggal
szolgál. Hiszen már a fentebb említett, szakaszhatárként jelölt 1970-
es esztendõt megelõzve – ha nem is külön könyvtárteremmel mûkö-
dõ iskolai könyvtárak –, de ún. „osztálykönyvtárak” évtizedeken ke-
resztül szolgálták az olvasás, a könyv megszerettetésének ügyét, hang-
súlyozták a nevelésben betöltött szerepének jelentõségét. E kis
„könyvtárak”, osztálybeli „könyvtársarkok” könyvállományát sok
helyütt lelkes tanítók, tanárok és természetesen a tanulók alapozták
meg és gyarapították. Természetesen vitathatatlan tény, hogy az
1970-es év és azt követõ esztendõk is – a tervezett és szervezett isko-
lakönyvtári hálózat létrejöttét tekintve – jeles esztendõk voltak.

A SSeemmmmeellwweeiiss  OOrrvvoossttöörrttéé--
nneettii  MMúúzzeeuumm sikeresen
megvalósította ÉÉlleettmmóóddsszzeerr--
ttáárr címû uniós fejlesztési
projektjét. A TÁMOP-3.2.11/10-1/KMR-2010-0013 mú-
zeumpedagógiai programmal hozzájárult 13 köznevelési in-
tézmény tanórán kívüli és szabadidõs tevékenységéhez.

A projektben kiemelt téma volt az egészségtudatosság és
egészséges életmód, a kulturális érzékenység és kreativitás
fejlesztése, a múzeum orvostörténeti gyûjteményével szem-
léltetve.

A kompetenciafejlesztõ foglalkozássorozatokat népszerûsí-
tõ, Partner a tanításban címû múzeumpedagógiai ajánló le-
tölthetõ itt: www.eletmodszertar.hu

� � �
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Az egyénben szunnyadó tehetség velünk született adott-
ságokból bontható ki célirányos fejlesztéssel. Olyan po-
tenciális lehetõség, melyet fel kell ismernünk és személy-
re szóló folyamatos támogatással segítenünk kibontako-
zását. A felismerés – amint arról korábban írtunk is –
nem mindig egyszerû feladat. Vannak azonban olyan
módszerek és tájékozódási pontok, amelyek segítenek
ebben.

A tehetség felismeréséhez 
alkalmazható módszerek

Elöljáróban meg kell jegyeznünk, hogy nincs egyedül
üdvözítõ eljárás. Az a jó, ha minél több forrásból gyûj-
tünk információkat a tehetségesnek vélt gyerekrõl,
hogy fejlesztéséhez minél pontosabb képet alkothas-
sunk személyiségjellemzõirõl, körülményeirõl, érdeklõ-
désérõl, motivációiról. Az információszerzés alapvetõ
módszerei és azok irányultsága az alábbiakban foglalha-
tó össze:

• Tesztek
– Intelligenciatesztek (az általános intelligencia és a

részképességek mérésére)
– Emocionális tesztek (az érzelmi intelligencia méré-

sére)
(Figyelem: pszichológiai tesztet csak pszichológus

vehet fel és értékelhet ki!!!)
• Irányított megfigyelés: a család szerkezete, körül-

ményei, a gyerek helyzete a családban, szokások, kultú-
ra, értékrend, kötõdés és vonzódás, valamint a tudatos és
tudattalan motivációk és gondolatok 

• Tanórán kívüli teljesítmények: vetélkedõk, verse-
nyek eredményei, szabadidõs tevékenységek, hobbi

• Tanórai tevékenység: munkában való részvétel (ak-
tivitás, érdeklõdés, irányultság, gondolkodásmód, tanu-
lási típus stb.) 

• Vélemények megismerése a megfigyelt „tehetségé-
rõl”: magától a gyermektõl, valamint a velük kapcsolat-
ban lévõ személyektõl (szülõktõl, pedagógusoktól, szak-
tanároktól, szakkörvezetõktõl, diáktársaktól, baráti kör-
tõl stb.)

• Folyamatos megfigyelés: viselkedés, reflexiók, re-
akciók, alkalmazkodás, együttmûködés stb.

• Adatgyûjtés: anamnézis, kérdõívek (felnõtteknek,
gyerekeknek), irányított beszélgetés

• Genetikai vizsgálatok (gyermekorvos/háziorvos/is-
kolaorvos/védõnõ)

A tehetség felismeréséhez, amint azt az elõbbiekben
említettük, sohasem elegendõ egyetlen mérést vagy
módszert használni! A legmegfelelõbb és a legcélszerûbb
a folyamatos gondozás, melynek során egyre jobban meg-
ismerhetjük a gyermek képességeit és személyiségét, és
kipróbálhatjuk a fejlesztéséhez leginkább alkalmazható
módszereket.

A tehetség fejlesztésének
feltétele

Elsõsorban a pedagógusok feladata a tehetségterüle-
tek (és ezekkel párhuzamosan a lemaradó területek) fel-
ismerése után a gyermek tehetségének kibontakozását
támogató fejlesztési stratégia kialakítása és a legcélra-
vezetõbb fejlesztõ eljárások alkalmazása. (A tehetséges
gyerek rendszerint produktumaival, megnyilvánulásai-
val jelzi a tehetségét valamilyen konkrét területen.)

Keresnünk kell tehát mindegyik gyermekben azokat a
mentális vagy speciális adottságokat, amelyek benne a
legjobbak. Ennek nem mond ellent természetesen az a
szabály, hogy az általános iskolában a jó alapok fejlesz-
tése, az érdeklõdési, a továbbtanulási irányok, a pálya-
orientáció segítése az elsõdleges cél a speciális tehetség
bekapcsolásával. A specializálódást a késõbbiekben a
szilárd alapozás teszi lehetõvé.

Némethné Dávid Irén

A tehetségígéretes gyerekeket másképp kell tanítanunk kreativitásuk és személyiségük

egészének optimális fejlesztése érdekében. A velük szemben alkalmazott eljárások kivá-

lasztásakor abból kell kiindulnunk, hogy minden gyermeknek van valamihez különös te-

hetsége. (Még az enyhe értelmi fogyatékosaknak is.) Csak meg kell találnunk, hogy mely

területen.

Neveljünk tehetséges
gyerekeket!
4. rész: A tehetség felismerését 

és kibontását segítõ eljárások
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A tehetség fejlesztésének
szervezeti keretei 

A tehetséggondozó nevelés fontos ismérve, hogy nem
uniformizál, nem az egyforma szintûvé nevelés a célja,
hanem az egyéniséggé fejlesztés, az egyéni adottságok-
nak a – lehetõség szerinti – legeredményesebb kibontása.
Az egyéni fejlesztésnek a kompetenciák, a motívum- és
készségrendszerek optimális elsajátítása, állandósulttá
fejlesztése a célja és a fõ iránya. Az intézményes nevelés-
ben erre többféle területen nyílik lehetõség.

A tanítási órákon:
• differenciált óravezetés (csoportmunka, páros mun-

ka, egyéni bánásmód alkalmazása),
• gazdagítás, dúsítás (pl. több vagy magasabb szintû

problémamegoldást igénylõ feladatok, kutatómunka
adása),

• gyorsítás, léptetés (a tehetséges tanuló – a teljes sze-
mélyiségre kiterjedõ, egyéni mérlegelés alapján – évfo-
lyamot ugrik, vagy csak bizonyos tantárgyakat tanul kor-
osztályánál magasabb évfolyamon),

• elkülönítés, szegregáció (a tehetségeseket kiválo-
gatják, bizonyos tanítási órákon a többiektõl elkülönített
nívócsoportban foglalkoztatják, külön osztályban, eset-
leg külön iskolában oktatják),

• öndifferenciálás: a tanári asztalon elhelyezett, kü-
lönbözõ nehézségû plusz feladatok közül válogathatnak
azok a gyerekek, akik a kötelezõen elõírt feladataikat
már hibátlanul megoldották,

•,,nyitott polc” rendszer, a szótárakat, lexikonokat,
enciklopédiákat és egyéb szakkönyveket bármikor hasz-
nálhatják a tanulók az osztály vagy az iskola könyvtárá-
ban,

• az úgynevezett ,,felfedezõ” tananyag feldolgozás fel-
tételrendszerének megteremtése a tehetséges tanulók-
nak (ez olyan lehetõség, mely az új ismeretek megszerzé-

sének, alkalmazásának folyamatában egyedi megoldá-
sok, tanulási módszerek kipróbálásához nyit utat).

A tanítási órákon kívül:
• szakkörökbe irányítás,
• bekapcsolás alkotó mûhelyek tevékenységébe,
• önképzõköri tevékenység támogatása (pl. különbö-

zõ projektek önálló elkészítése választott vagy ajánlott
témában),

• szakosztályokba irányítás,
• szaktáborokba való eljutás segítése,
•,,házi”, iskolai versenyeken való részvétel ösztönzése
• versenyek elõtt hétvégi, otthoni gyakorlási anyag

adása,
• szünidõre fejlesztõtevékenységek, feladatok ajánlása.
Az iskolán kívül:
• a településen lévõ helyi szakkörök (pl. a mûvelõdési

központban) megismertetése, ajánlása, a belépés ösztön-
zése,

• figyelemfelhívás könyvtári programokra, a bekap-
csolódás elõsegítése, támogatása,

• megyei és országos versenyeken, vetélkedõkön való
részvétel megszervezése (felkészítés, nevezés, elkísérés),

• bekapcsolódás a közéletbe: segítségadás a lehetõsé-
gek felkutatásában (pl. nyilvános önkormányzati ülésen
részvétel, idegenforgalomban a tanult idegen nyelv hasz-
nálata, turisták segítése szállodákban, strandokon, áruhá-
zakban, esetleg egyéb helyeken), felkészítés a feladatra,

• részvétel pályázatokon: pályázatfigyelés, forráshe-
lyek megismertetése, a jelentkezés és a pályamunka elké-
szítésének támogatása.

Felhasznált irodalom
Dr. Gyarmathy Éva: A tehetség. Fogalma, összetevõi, típusai és

azonosítása. ELTE, Eötvös Kiadó, 2011.
Dr. Heimann Ilona: in. Tehetség. XII. évfolyam, 2004/1–4. szám.
Dr. Nagy József: XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, 2002.

A BBaallaattoonnii  MMúúzzeeuumm sikere-
sen megvalósította a MMeessééll
aa BBaallaattoonnii  MMúúzzeeuumm címû
uniós fejlesztési projektjét.
A TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0105 múzeumpedagógiai
programmal hozzájárult 14 köznevelési intézmény tanórán
kívüli és szabadidõs tevékenységéhez.

Az állandó és idõszaki kiállításokra épülõ, fürdõ életrõl, vá-
rakról, régészetrõl, a Balatonról szóló programok alapelve a
gyermekközpontúság, a szemléletesség és a látványosság.

A kompetenciafejlesztõ foglalkozássorozatokat népszerûsí-
tõ, Partner a tanításban címû múzeumpedagógiai ajánlónk
letölthetõ innen: www.balatonimuzeum.hu
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Helyreigazítás: Horváth Gabriella Kodály Zoltánról
szóló publikációjának (l.: 2012. január-februári lap-
szám) irodalomjegyzéke sajnálatos módon lemaradt írá-
sa végérõl. Alábbiakban  pótoljuk, s egyúttal szíves el-
nézést kérünk a szerzõtõl és lapunk olvasóitól.

Irodalomjegyzék
Breuer János:Bartók és Kodály. Magvetõ Kiadó. Bp. 1978;

Breuer János: Kodály-kalauz. Zenemûkiadó. Bp. 1982; Dobszay
László:Magyar zenetörténet. Planétás Kiadó. Bp. 1998;

Eõsze László: Kodály Zoltán életének krónikája. Zenemûkiadó.
Bp. 1977; Eõsze László: Kodály Zoltán élete képekben és doku-
mentumokban. Zenemûkiadó. Bp. 1982;  Kodály Zoltán: Visszate-
kintés I-II. Összegyûjtött írások, beszédek, nyilatkozatok. Zenemû-
kiadó. Bp. 1974; Kodály Zoltán: A zene mindenkié. Zenemûkiadó.
Bp. 1975; Kodály Zoltán: Utam a zenéhez. Öt beszélgetés Lutz
Besch-sel. Zenemûkiadó. Bp. 1969; Kodály Zoltán: Magyarság a
zenében. Magvetõ Kiadó . Bp. 1984
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A játékfajták között sok alkalmas arra, hogy fejlessze a
gyermek bizonyos motorikus képességeit is, javítva a
mozgások pontosságán és a végrehajtás sebességén. A
motoros képességek – természetükbõl adódóan -  hosszú
távú és kitartó gyakorlás útján tökéletesednek. A játé-
kok jellemzõje, hogy bizonyos elemeik sokban hasonlíta-
nak a valós életbeli sport és egyéb tevékenységek egyes
összetevõihez, így  a fejlesztõ hatásuk is hasonló elv alap-
ján érvényesül.

Fontos megjegyeznünk azonban, hogy ez a pozitív ha-
tás  csak a koordinációs képességek tartományát érin-
ti. Ez azonban igen fontos, mert a koordinációs képessé-
gek a mozgások megtanulásának és végrehajtásának
alapvetõ, nélkülözhetetlen feltételei.

A digitális játékok által fejleszthetõ motorikus ké-
pességek közé tartozik a finommotorika, az ízületi moz-
gékonyság, a szem-kéz koordináció, a reakció képes-
ség, a térbeli tájékozódás és speciális játékok esetében a
ritmusérzék, zenei hallás is.

A finommotorika fejlesztése
Digitális játék közben, bár nem is gondolná az ember,

többféle mozgást végez a játékos. Ez a mozgás többnyire
a kéz apró mozdulatait jelenti. Ez a finommotorika  ösz-
szefüggésben áll a mozgástanulással, a mozgásszabályo-
zással és az ízületi mozgékonysággal. Megléte és fejlett-
sége részben életkorfüggõ, de adottság kérdése is. Megfe-
lelõ gyakorlással azonban igen jól fejleszthetõ. A 9-13
éves kisiskolások videojátékai már hasznos eszközei le-
hetnek a finommotorikus képességek fejlesztésének,
ugyanis ehhez az izmaik fejlettsége már megfelelõ. A ve-
zérlõ bemeneti egységet használva történik az ujjak és a
csukló ízületi mozgékonyságának javítása. Ezzel pár-
huzamosan kerül sor a mozgástanulásra, miközben az ap-
ró mozdulatok által begyakorolja a gyermek az adott kon-
troller használatát. A mozgásszabályozás gyakorlása az
egyes izomcsoportok külön-külön történõ irányításával
valósul meg. Annál fejlettebb lesz a gyermek finommoz-
gása, minél kisebb izomcsoportok lefékezésére lesz ké-
pes, azaz minél gyakrabban tudja megállítani mozdula-
tainak folyamatát és újat kezdeményez.

Lényegében minden játékmûfaj igényel és fejleszt né-
mi finommotorikus képességet különbözõ mértékben.
Mindenesetre az akció, az ügyességi, a sport játékok és
a szimulátorok járnak ebben az élen.

Az ízületi mozgékonyság fejlesztése
A finommotorikát igénylõ tevékenységek fontos sze-

repet játszanak a gyermek ízületi mozgékonyságának fej-
lesztésében is. Az apró, de egyre jobban összerendezett
kismozgásokhoz szükséges izomcsoportok rugalmasságát
és nyúlékonyságát erõsíti játék közben a vezérlésért fele-
lõs egységek rendszeres használata. Természetesen a túl-
erõltetés veszélyétõl tartózkodni kell, mert a mértékte-
lenség itt is káros, fájdalmas és nehezen gyógyuló izom-
gyulladásokat képes okozni.

A szem-kéz koordináció támogatása
A legtöbb kutatási eredménnyel is igazolt és figyelem-

re méltó fejlesztési eredmény a motorikus képességek
körében a szem-kéz koordináció. Ez a képesség azért fe-
lelõs, hogy  a vizuális észlelés és a kéz mozgása közti ko-
operáció megfelelõen mûködjön. Vagyis a gyermek har-
monikus összhangban legyen képes együtt használni a
szemét és a kezét. Az összehangolt mozgás alapja egy-
részt a vizuális információfelfogó képesség, másrészt a
finommotorika bizonyos szintû fejlettségének megléte.
A játékokkal ugyanis csak akkor lehet játszani , ha a te-
kintet elszakad az irányításért felelõs kontroller látóme-
zejétõl, és helyette a képernyõre, az onnan érkezõ vizuá-
lis információkra összpontosít. Ilyenkor a figyelem csak
részlegesen követi a kéz mozgását, ugyanis a domináns
koncentráció a képernyõt illeti meg. Mivel azonban a
kétfelé irányuló figyelem önmagában nem lenne elég si-
keres, kulcsszerep jut a szem és a kéz tudatos együttmû-
ködésének. Az összehangoláshoz sok gyakorlás szük-
séges, hiszen a tevékenység egészen addig csak kísérlete-
zõ fázisban marad, amíg a kéz munkájához a szemmozgás
nem  kapcsolódik automatikusan. Miután bekövetkezik
az az állapot, hogy a szem funkciója csak a képernyõrõl
érkezõ vizuális jeleknek adózik, az együttmûködés fej-

Debreczeni Dániel Géza

A videojátékok az 1950-es évek végén, a számítógép megjelenésével indultak hódító út-

jukra. Hétköznapivá a hetvenes évek második felétõl váltak a személyi számítógépek tö-

meges elterjedésének köszönhetõen. A digitális játékok célja kezdetben a modellezés, a

látványnyújtás volt, késõbb a szórakoztatás lett, és a mai funkciója már a képességek fej-

lesztését is célkeresztbe állítja. Sorozatunkban most a játékosok motoros képességeinek

aktivizálásáról kap egyfajta áttekintést az olvasó.

A videojátékok képesség-
fejlesztõ hatása (4.)
A motoros képességek fejlõdésének támogatása

Debreczeni_video.qxd  2012.02.29.  14:29  Page 17



18

lettsége egy magasabb szintre lép. Ettõl a fázistól kezdve
a fejlesztés mértéke megváltozik, már az új célra, játékél-
ményre fókuszál. Természetesen a szem-kéz koordináció
fejlõdése továbbra is folytatódik, hiszen a változatos, va-
lós élethelyzetekben is zavartalan mûködés szintjének
elérése a cél. E készség szintre emelkedõ „tudás” kialaku-
lásához sok idõre és célirányos tevékenységekre van
szükség, ugyanis az izomfejlõdés valamivel gyorsabb
ütemben zajlik a kiskorú gyermekeknél, mint az idegi fej-
lõdés. 9–13 éves korban már egyre több az esély, hogy
az összhang megfelelõen mûködjön szem és kéz között. A
harmonikus egységként való üzemelést a játékok tartal-
mától függetlenül, a kontroller irányítása közben a já-
ték folyamán állandóan gyakorolja a gyermek. A vezérlõ
magában foglal mindennemû, kézi mozgást igénylõ és a
játék mûködését befolyásolni tudó bemeneti egységet:
billentyûzetet, egeret, joystick-ot, kormányt, stb. 

A képesség fejlettsége nagymértékben hozzájárul a va-
lós életbeli tevékenységekhez, mint például a kisiskolások-
nál az írástanulás, a rajzolás és egyéb manuális cselekvé-
sek, melyek kézügyességet igényelnek.

Fentiekbõl következik, hogy voltaképpen mindegyik
játékfajta tökéletesíti ezt a képességet. Ráadásul ma már
léteznek olyan vezérlõk is, melyek túlmutatnak a meg-
szokott játékok irányítási lehetõségein, és egy speciális
kontroller segítségével a szimulációs játékot életszerûb-
bé varázsolják.

A reakcióidõ rövidülése
A reakció olyan koordinációs képesség, amely sok eset-

ben része az összetett mozgásfolyamatoknak. Funkciója a
rövid ideig tartó mozgásreakciók szabályozásában van.
Fejlesztésére éppen ezért kiválóak a videojátékok. A gyors
reagálás alapvetõ eleme a legtöbb játékprogramnak, ami
a gyorsan érkezõ és változó vizuális jelekre adott vála-
szokban nyilvánul meg. A feladat gyorsan érkezik, és
gyors választ is kíván. A képesség fejlesztésére azok a já-
téktípusok alkalmasak, melyeknél csupán másodpercek
állnak rendelkezésre egy-egy döntés meghozatalára.
Ilyen játékok esetében a gyors reagálást párosítani kell a
helyes irányítási funkciókkal, azaz a szituációkra való vá-
lasz egy bonyolult mozgásprogramnak tekinthetõ, mely-
nek alapfeltétele a reakció képesség. A játékok feladat-
helyzeteire való reagálás során a gyermek edzi képességét;
észleli a beérkezõ információt, utasítást ad a válaszra,
majd a megfelelõ mozgáskombinációt végrehajtja.

A reakció képességének fejlõdését elsõsorban az ak-
ció, ügyességi, sport és a szimulátor játékok tudják ki-
váltani, mert ezeknél a mûfajoknál a reagálás gyorsasága
alapfeltételként jelentkezik.

A térbeli tájékozódás fejlõdése
A térészlelés, a téri tájékozódás és az iránykövetés te-

rén mutatható ki leginkább pozitív változás a digitális já-
tékok hatására. A tájékozódás alapja a térészlelés, mely-
hez a tárgyak helyzetének, irányának, méreteinek és ki-
terjedésének pontos érzékelésére van szükség. A képer-
nyõn megjelenõ dolgok helyét, helyzetét jól kell megha-
tároznia a gyermeknek, hogy képes legyen azokkal vala-
milyen módon manipulálni. Például a játék megteremt

egy feladathelyzetet, melyben a szoba végére el kell jutni,
onnan fel kell venni egy tárgyat, és el kell vinni két szo-
bával arrébb. Ilyenkor csatlakozik a térészlelés és a téri
tájékozódás képessége, ugyanis a szobákat meg kell ta-
lálni, s ebben az iránykövetésnek is fontos szerep jut.
Sok esetben a játékos segítségére van egy térkép is, ami
bemutatja a szobák elhelyezkedését az épületen belül.
Ennek az életszerû feladathelyzetnek a megoldásához a
játékosnak a tájékozódási képességeire kell támaszkod-
nia. Az ilyen és hasonló szituációk hozzásegítenek a hét-
köznapokban is az irányok, a térbeli viszonyok ponto-
sabb érzékeléséhez, a gyors helyzetfelismeréshez, mely
nélkülözhetetlen a közlekedés biztonságához és a test-
mozgással megoldható feladathelyzetekben való helyt-
álláshoz is jelentõs támogatást adnak. Bár az e téren vég-
zett kutatások száma csekély, a gyakorlatban tapasztal-
ható részleges eredmények mindenképpen bíztatóak.

Kiváltképp az akció, ügyességi, sport és szimulátor
játékok egyes részei, részletei tehetnek sokat a térbeli tá-
jékozódás fejlesztéséért. 

A ritmusérzék, a zenei hallás
fejlõdésének támogatása

Ezek a koordinációs képességek, adottságként vannak
jelen az emberben és a hallási figyelem fontos összetevõi.
Velünk született diszpozíciók, melyek a megfelelõ tevé-
kenységek segítségével igen jól fejleszthetõk. Erre azok a
speciális játékprogramok alkalmasak, melyek közvetlenül
e képesség együttest aktivizálják. Az ilyen játékok auditív
ingereket közvetítenek hanghullámok formájában, me-
lyek felfogása a gyermektõl tudatos és szelektív figyelmet
igényel. A hallást vizuális jelek kíséretében fejlesztik.
A játékok többsége beállítható nehézségi fokozatokkal
futtatható, ami lehetõvé teszi a képességhez illeszkedõ, fo-
kozatos tanulási mechanizmust. Elõnyben részesítik az
önkorrekció lehetõségét, többségük végtelen számú újra-
hallgatást, ismétlést, illetve változatos feladattípust és
gyakorlási lehetõséget biztosít. A feladattípusok a fejlesz-
tés céljától függõen eltérõek lehetnek. Például ritmus vagy
zenerészlet hallás utáni visszajátszása, vagy adott zenére
tánc-szerû mozgás végrehajtása.

Lényeges, hogy ezekkel a játékokkal  folyamatosan
fejleszthetõ a hangok megkülönböztetésének képessé-
ge. A játékos hallja a program által kiadott hangokat,
raktározza, majd az adott feladathelyzetben alkalmazza,
kipróbálja a sejtését. Ha a megoldás nem helyes, tovább
próbálkozik. Mindeközben észrevétlenül is fejlõdik a ze-
nei hallása.

A gyakorlásra csak speciális típusú képességfejlesztõ
játékok alkalmasak, melyek esetenként az ügyességi já-
tékokkal is társulnak.

A táncszõnyeg megfelelõ zenei aláfestéssel kiválóan fej-
leszti a gyermek ritmusérzékét. A táncparkettként funkci-
onáló szõnyeg alakú eszköz kapcsolatban áll a számítógép-
pel, melynek a képernyõjén  megjelenõ nyilakat kell figyel-
nie a játékosnak. Ez mutatja ugyanis, hogy a szõnyegen ho-
va kell lépnie. A gyerekek nagyon kedvelik ezt a komplex
fejlesztõ játékot, mely nemcsak hallásukat és ritmusérzé-
küket, figyelemkoncentrációjukat fejleszti, hanem a kisis-
kolások felfokozott mozgásigényét is képes kielégíteni.

(Folytatjuk)
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A foglalkozássor érzékelhetõen két részre oszlott. Az el-
sõ rész (mondjuk délelõtt) reflektált játékok gyöngyso-
ra, egyszerre szolgált motivációs célokat, illetve gyarapí-
totta a résztvevõk játékrepertoárját, de rejtett tudásként
valójában hozzásegített a drámajátékok eszköztárának
rendszerré formálásához (óvatos analógiával minta lehe-
tett a részt vevõ pedagógusoknak a gyerekekkel folyta-
tott fejlesztõ foglalkoztatás vezetéséhez).

A második részben szintetizáltuk a tapasztalatokat,
részben hozzátettük a szükséges „elméleti” ismereteket,
részben pedig megválaszoltuk a kollégákban felmerült
kérdéseket.

A befejezéshez két lezáró játékot választottunk.1

I. Drámajátéksor
1. játék:
Jenga-építés képzeletben
A közismert ügyességi építõjátékot szimuláljuk. Sor-

ban, óvatosan mindenki hozzáépíti az elõzõ játszótárs
képzeletbeli kockájára az õ építõkockáját a terem köze-
pén elhelyezett asztalra – nevet is ad a kockájának, ezzel
arra a kérdésre válaszolván: mit gondol, mi az, amit a drá-
mapedagógia eszközrendszere fejleszteni képes?

A játék bemutatkozással is kombinálható, ez esetben
a javasolt képességhez mindenki hozzáfûzi saját nevét is. 

A funkció a bemutatkozáson túl: az elõzetes tudás, il-
letve az elvárások megismerése, nem kis részt a feszültsé-
gek oldása, bevezetõ rituálé.

A játék végén önkénteseket arra kérünk, hogy a ma-
gasra emelt Jenga-tornyot (a képzeletbelit) vegyék le az
asztalról és helyezzék el a terem másik pontján – akár az
asztal alatt (a fantáziajáték folytatása: a reflexiónál a já-
tékvezetõ szóba hozza Antonioni filmjét, a Nagyítás zá-
rójelenetét).2

2. játék
KIM-játék
Memóriajáték. Az asztalon eddig kendõvel borított

használati tárgyak 2 percig tartó megtekintése, majd visz-

szatakarás után felsoroljuk, hogy mit láttunk. Mindenki
megnevez egy tárgyat, addig játsszuk, míg mindenki
egyet felidéz. 

A kendõ „leleplezése” után folytatjuk a játékot. Min-
denki magához veszi a „találmányát”.

3. játék
Mi ez?
A kézbe vett tárgyat meg kell neveznie mindenkinek.

Két szabály van: (a) A megnevezés nem lehet a tárgy
„igazi” neve, (b) ezután pedig szóljon arról, hogy ugyan
mire használná a drámafoglalkozás során az adott tár-
gyat, illetve elképzelt új funkcióját (pl. favillát a kopaszo-
dó királylány fésûjeként a játékban, a mobiltelefont asz-
tali autóverseny-játék szimulálására, a vontatókötelet
állatszelidítõ kígyójának stb.)3

4. játék
Szimbólum
A játékvezetõ ismerteti a szimbólum szóhoz fûzõdõ

antik történetet – a két barát kettétörött cserepét, mely
újratalálkozásukkor lesz újra egész.

A feladat: mindenki a saját tárgyához keressen olyan
partnert, akinek tárgyával egészet alkothat (összetartozó-
nak gondolja valamilyen cselekvés, akár szerepjáték szá-
mára).

A két tárgy segítségével egymásra talált párok ezután
tükörjátékkal mutatják be együtt-egymásnak a tárgyuk-
nak tulajdonított játékfunkciót.

5. játék
Activity
A párok egymással szemben maradnak. A játékvezetõ

az „aktív” félnek fülébe súg egy cselekvést. Õ ezt játssza
el pantomimmal „tükrének”, aki megpróbálja megfejte-
ni, mit mutatott be. A kulcsszavak: tanít, énekel, játszik,
jutalmaz, fejleszt, javít. 4

6. játék
Mit mond egymásnak?
– a saját pár cipõd
– a két kép a falon

Trencsényi László

Az alábbiakban egy olyan foglalkozássort szeretnék bemutatni, amelyet 2011 telén

Battonyán, a helyi Tanoda továbbképzésén próbáltam ki – érzékelhetõen jó eredmények-

kel. Ezért úgy gondolom, hogy másoknak is tanulságos lehet. A drámás foglalkozás hipo-

tézise az volt, hogy a résztvevõk ezt-azt – feltehetõen rendezetlenül – már hallottak a

drámapedagógiáról, kíváncsiak, érdeklõdnek a téma iránt.

Bevezetés 
a drámapedagógiába
10 óra együtt egy tantestülettel
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– a képszög és a kampó
– a papírkosár – az almacsutka
Két kérdésre válaszolnak a tárgyak:
Mi volt élete legszebb pillanata? Mi volt élete legrosz-

szabb pillanata?5

(Játszható párban és csoportban)

7. játék
Van egy ház (ország), ahol…
Láncmese készítése. Megegyezünk, hogy mi lesz a tör-

ténet vége, utolsó mondata. A körben ülõ játékosok egy-
egy mondattal lendíthetik tovább a leírást, a cselek-
ményt. Figyelniük kell az elõzményekre, annak logikájá-
tól nem térhetnek el, egyben ügyelniük kell a szerkezet
arányaira is. Hiszen a mondatsor végére el kell jutniuk a
megegyezett utolsó mondatig.

8. játék
Rajzolás kooperációban
Az asztalon két rajzlap, két – a végénél zsineggel egy-

máshoz kötözött – ceruza. A feladat: a két – egymással
szemben ülõ – játékos mindegyike rajzolja le ugyanazt a
témát. Ügyelniük kell arra – mivel nem beszélhetnek
egymással! –, hogy alkalmazkodjanak a partnerükhöz.
Ha tehát egyikük a lap alján dolgozik, mondjuk, talajt
rajzol, akkor a másik arra kényszerül, hogy fent az eget, a
napocskát rajzolja. Miképp tudnak szavak nélkül meg-
egyezni a munka menetében?6

9. játék
Rajzolás bekötött szemmel
A feladat hasonlít az elõzõhöz. Az egyikük a rajzoló, az

õ szeme be van kötve, a másik a „látó”, õ adja az instruk-
ciókat. Vajon mi lesz a kép végeredménye?7

10. játék
DÖMDÖDÖM-játékok8

Ebben a játékban a hangerõbõl, hanglejtésbõl értjük
meg a dialógusok tartalmát. Mint Dömdödöm versét.

* Rávezetõ játék:
Mondjuk „dömdödömül”:
– álmos vagyok
– éhes vagyok
– egész jó ez a program
– csak ne lenne olyan unalmas a program
– jó lenne már egy kis szünet
* Számjáték
Páros játék. Egytõl húszig kell mondani a számokat

növekvõ sorrendben – a dialógusba szõve. Egy adott tör-
ténetet kell „poénig” játszani. Téveszteni nem szabad.
Téma lehet például:

– Két horgász a parton
– Vevõ-eladó a piacon
– Gyerek-szülõ egy ellenõrzõ könyvvel (beírással)

11. játék
Mozgás 
Szabadon mozgunk a térben. Követjük a játékvezetõ

instrukcióit.
– Állj meg!
– Fordulj jobbra!
– Fordulj balra!

– Siess!
– Lassíts!
– Fázol.
– Elkezd esni az esõ.
– Szivárványt látsz.
– Valami nagy fényeffektust érzékelsz.
– Betörik az ablak! Vigyázz, rá ne lépj az üvegcserépre!
– Nézz ki az ablakon! Mit látsz? Hiszen ott most száll le

egy UFO!

12. játék
Telefonüzenet
Mindenki egy maga választotta személyt hív fel telefo-

non, s beszámol a tapasztaltakról, feladatot ad a vonal
túlsó felén álló személynek, félti, idehívja, kérdezõsködik
stb.

13. játék
„Küldjetek még pénzt!”
A játék a közismert diákanekdotára épül, mely szerint

a fenti táviratot mérgesen, haraggal olvassa az apa a kö-
vetelõdzõ fiát képzelvén maga elé. De az édesanya ugyan-
azt a szöveget kérõ, esengõ levélként olvassa fel, így sze-
lídíti meg a konfliktust.

Kiválasztjuk az eddigi játékok legérdekesebb monda-
tát (amin jót nevettünk, ami valamiért érzelmeket vál-
tott ki, emlékezetes volt stb.). A játékvezetõ érzelem-
mentesen, szinte hangsúlytalanul elmondja õket. Majd
minden játékos az addig elhangzottakhoz képest más
hangsúlyt, érzelmi töltést adva a mondatnak (nyilván
más szituációt képzelve és képzeltetve a háttérben) elis-
métli a hallottakat. Mi mindent jelenthetnek ugyanazok
a szavak?

A legjellegzetesebb megoldásokat megjegyezzük. Va-
lamelyik következõ játékunk, vagy megismételt kedvenc
játékunk zárószava (poénja) lehet.

II. Részösszegzések
1. A drámapedagógia kialakulása
A játékvezetõ bemutatta a drámapedagógia történeti

fejlõdését9, megnevezte a jeles személyiségeit, fajtáit, kü-
lönbözõ kutatások alapján a hatásáról szerzett tapaszta-
latokat, ismertette a NAT-nak a Dráma és tánc mûvelt-
ségi részterületébe foglalt fejlesztési feladatait.

A drámapedagógia „rendszertana” és bemutatása so-
rán idézte Tölgyessy Zsuzsának, az esztergomi Vitéz Já-
nos Tanítóképzõ Fõiskola tanárának doktori disszertá-
cióját (a hivatkozások, könyvészeti adatok az õ munká-
jában azonosíthatóak, a kiemelések tõlem származnak).

� „Gabnai Katalin a dramatikus eszközöket a fejlesz-
tendõ készség alapján csoportosítja. Megkülönböztet érzék-
szervi finomítást szolgáló vagy megõrzést és újrateremtést
szolgáló fantáziajátékot, ritmusjátékot, ügyességi játékot és
utánzó játékot. Léteznek emellett erõgyûjtést, figyelemössz-
pontosítás fejlesztését szolgáló légzéses, koncentrációs, kap-
csolatteremtõ és bizalomjátékok. Külön csoportba helyezi a
rögtönzésen alapuló játékokat, a közös dramatizálást, az imp-
rovizációval történõ drámaépítést.
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Az angol Neelands a dramatikus tevékenységeket azok
céljától függõen két nagy csoportra osztja. Az egyik a készség-
fejlesztõ gyakorlatok csoportja, a másik a teljes csoporttal
végzett szerepjáték. Az ugyancsak angol klasszikus, G. Bol-
ton 1993-ban megalkotta az eddigi legrészletesebben kidol-
gozott modelljét a dramatikus tevékenységformáknak. Bolton
a dramatikus folyamat komplexitásának tengelyén csoporto-
sít, e szempont alapján négyféle drámatípust különböztet
meg.

� Az A típushoz tartozó gyakorlattípusok a követ-
kezõk:

1. Közvetlen tapasztalatszerzés.
2. Dramatikus készségfejlesztés.
3. Helyzetgyakorlatok.
4. Játékok.
5. Egyéb mûvészetek formanyelvének bevonása.

E gyakorlatok közös jellemzõi:
– Mindig rövid távúak, gyakran törekszenek lezártságra.
– A célt mind a tanár, mind a tanulók ismerik.
– Fontos elemük az instrukció.
– A szabályok egyértelmûek.
– Maga a tevékenység könnyen megismételhetõ.
– Általában nem kötõdnek erõs érzelmekhez.
– A résztvevõktõl koncentrációt és erõfeszítést igényelnek.
– Gyakran öltenek problémamegoldó formát.
A B típushoz a dramatikus játék tartozik, amely:
– helyszín által meghatározott (pl. kórház, áruház),
– szituáció által meghatározott (pl. családi élet),
– téma által meghatározott (pl. cowboyok és indiánok),
– történet által meghatározott (pl. a hamelni patkány-

fogó),
– karaktertanulmányok által meghatározott (pl. az üzlet-

ember) lehet.
A B típusú dráma aspektusai a következõk:
– Nincs idõbeli korlátozás – nincs egyértelmû válasz a

„Mikor van vége?” kérdésre.
– Nincs határozott célja, nem törekszik lezártságra.
– A korlátok közös megérzéssel születnek.
– A szabályok nem minden esetben egyértelmûek.
– A tevékenység nem ismételhetõ meg könnyen.
– Az akció többnyire intenzív átélés nyomán jelenik meg.
– A játék energiaszintje többnyire magas.
A színházi dráma a C típus, itt a résztvevõk a közönség-

nek játszanak, vagyis célja egy darab színpadon történõ elõ-
adása, esetenkénti megismétlése. Fontos az elõadók oldalán a
koncentráció, az érzelmi jelenlét. A C típushoz tartozik pél-
dául a megírt drámák adaptálása, az irodalmi színpadok szer-
kesztett játékai, a gyerekek történeteibõl készített életjátékok,
egy epikus mû közös dramatizálása.

Az A, B és a C típus integrációjára utalásként hasz-
nálja Bolton a D típus elnevezést. A magyarországi peda-
gógusok célja a D típus alkalmazása a drámaórákon. A D
típusú dráma legáltalánosabb elnevezése – tanítási drá-
ma, az A és a B típusú elemek használata készíti elõ a ta-
nítási drámát.

A tanítási dráma lényege, hogy a tanulók a felvetett
problémát saját magukon tapasztalják meg, ugyanakkor cél
az is, hogy tudják a leszûrt tartalmat általánosítani is, fejtsék
meg az adott dráma üzenetét, sajátítsanak el új tapasztalato-
kat. Tanítási drámát az A és B típustól nem az eszközök kü-

lönbsége választja el, „hanem minõségi ugrás: olyan mélysé-
gû megélés és elemzés megteremtése, amely maradandó nyo-
mokat hagy a fejlõdõ személyiségben.” 

Az eddigi drámatípusok mellé E típusként a Dorothy
Heathcote-féle szakértõi játék helyezhetõ, amelynek ma-
gyarországi népszerûsítõje Szauder Erik volt. Az iskolai mun-
kába legjobban belesimuló szakértõi játékot a projektmunká-
tól az érzelmi bevonódás, azaz a cégalapítás és annak mûköd-
tetése különbözteti meg. A szakértõi játékban a tanár teljesen
elveszti vezetõ szerepét, feladata a játék során annyi, hogy
különbözõ információkat, azaz megrendeléseket szállítson a
gyerekek által alapított cégnek, majd hagynia és biztosítania
kell a munkát, ugyanis ennél a modellnél „valódi” felelõs és
hasznos munka folyik, aminek kézzel fogható eredményei
lesznek, a gyerekek el is végezzék. A szakértõi játék nagy elõ-
nye, hogy valamennyi tantárgy esetén használható.

� A drámapedagógia két ága: DIE – a tanítási dráma
– és a TIE – a színházi nevelés

DIE az angol kifejezésbõl – Drama in Education – szár-
mazik, gyakran szinonimája a drama for understanding (drá-
ma a megértésért) és a process drama (folyamatdráma). Ma-
gyarországon általános elnevezése tanítási dráma, vagyis
olyan pedagógiai megközelítésmód és módszertani rendszer,
mely a boltoni „D” típusú dráma gondolatmenetét követi. A
tanítási dráma helye az iskola egy terme, és általában bizo-
nyos rendszerességgel az iskola drámatanárja tartja. TIE
(Theatre in Education) azaz színház az oktatásban, szín-
ház a nevelésben, a magyarországi szakirodalom leggyak-
rabban a „színházi nevelés” kifejezést szokta rá alkalmazni.
A Theater in Education szóösszetétel az angolszász gyakor-
latban a módszert és a módszert alkalmazó színházi társula-
tokat is jelöli egyben. 

� A színházi nevelési program magas mûvészi színvo-
nalon kidolgozott színházi elõadásból és a nézõk aktív részvé-
telére épülõ feldolgozó részbõl áll. A foglalkozásokban szí-
nészként és drámapedagógusként egyaránt képzett színész-
drámatanárok mindig egy meghatározott nagyságú, vi-
szonylag kicsi létszámú csoporttal dolgoznak, hogy minden
egyes személyes vélemény, ötlet meghallgatásra találjon. A
színházi nevelési programok lényeges eleme az erõteljes szín-
házi élmény, hiszen ez jelenti a további közös gondolkodás
alapját, de a cél nem a színházi eszköztár, formanyelv vizsgá-
lata – ezzel az ún. beavató színházak foglalkoznak –, hanem
a foglalkozások mindig fontos társadalmi, erkölcsi, emberi
problémákat vesznek górcsõ alá. Az elõadást megelõzõ, meg-
szakító vagy azt követõ feldolgozó részekben a fiatalok szín-
házi eszközöket, munkaformákat használva, szerepbe bújva,
megélt tudást szereznek az adott problémakörrõl. A foglalko-
zás valós döntési helyzeteket kínál: a foglalkozás tartalmi
része, sõt a kimenetele, de az alkalmazott munkaformák is
változhatnak a gyerekek véleményétõl, döntéseitõl függõen.

� A TIE különössége a DIE-val szemben, hogy a TIE-
tanárok színészi adottságaik és képzettségük révén a DIE
drámatanárának munkájában megvalósíthatatlan gazdag-
ságú kontextust képesek teremteni, melynek mûvészeti hatá-
sa nem elhanyagolható. Hátránya, hogy az adott iskolai cso-
port kapcsolata az adott TIE-társulattal általában nem fo-
lyamatos, nem rendszeres. A módszer az 1960-as években
Angliában született meg, és rövid idõ alatt jelentõs szerephez
jutott mind az oktatásban, mind a gyerekszínházak életében.
Az 1970-es években kialakult a TIE társulatok hálózata,
egy-egy körzethez meghatározott számú oktatási intézmény
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tartozott, amelyeket a társulatok rendszeresen elláttak elõ-
adásokkal.

� Magyarországon 1992-ben Kaposi Lászlónak kö-
szönhetõen alakult meg az elsõ professzionális TIE társulat:
a Kerekasztal Színházi Nevelési Központ, amelynek Gödöllõ
város adott otthont a Petõfi Sándor Mûvelõdési Központban.
A Kerekasztal vállalta a módszer elterjesztését, a képzések
beindítását, a külföldi szakirodalmak fordítását és kiadását,
magyar szakirodalom létrehozását”.

2. Hatásvizsgálatok
Az elõadásban a játékvezetõ ezután hivatkozott a

Cziboly Ádám (KÁVA színházi nevelési társulat) össze-
foglalásában a www.dramanetwork.hu-ról letölthetõ
nemzetközi (európai uniós) kutatásra, melybõl a dráma-
pedagógia hatásairól nyilatkozott.

„A tanítási színház és dráma területén dolgozó szakembe-
rek hosszú ideje meggyõzõdéssel hisznek munkájuk hatékony-
ságában, látva a gyerekek reakcióit a mindennapi gyakorlat-
ban, ám mindeddig igen ritkán mérték ezt kvantitatív tudo-
mányos módszerekkel. 

{Azt is } vizsgáltuk, hogy három hónap alatt hogyan vál-
tozott meg mintegy ötezer fiatal attitûdje a hazájukban leg-
kevésbé elfogadott nemzetiségi I kisebbségi csoport iránt. Az
ábra függõleges tengelyén az elfogadás mértékét ötfokú ská-
lán jelöltük, ahol az egyes a teljes elutasítást, míg az ötös a tel-
jes elfogadást jelentette. Jól látható, hogy jelentõs különbség
mutatkozott abban, hogy a fiatalok két csoportja hogyan vál-
tozott ez alatt a három hónap alatt. 

A fiatalokat 12 különbözõ országból választottuk ki. A
megkérdezettek fele-fele arányban voltak fiúk és lányok, vol-
tak közöttük olyanok, akik biztos anyagi háttérrel rendelkez-
nek, és voltak, akik mélyen a szegénységi küszöb alatt élnek.
Voltak, akik az EU12 fõvárosainak elit iskoláiban tanulnak,
mások menekült státuszban élnek a Gázai övezet egyik leg-
hátrányosabb helyzetben lévõ településén. 

Az egyetlen különbség a gyerekek között az volt, hogy a
gyerekek kb. fele három-négy hónapon át tanítási színház- és
drámaprogramokon vett részt, míg a többiek nem vettek részt
ilyen programokon. Mint az késõbb látható lesz, azok a gye-
rekek, akik tanítási színház és drámatevékenységekben vettek
részt, sok más tekintetben is szignifikáns változáson mentek
keresztül.

A kutatási eredmények 
Mit mondanak számunkra a kutatás eredményei azokról

a diákokról, akik rendszeresen részt vesznek a tanítási szín-
ház és dráma körébe tartozó tevékenységekben?

Íme, egy vázlatos összefoglaló: azon társaikkal összeha-
sonlítva, akik semmilyen, a tanítási színház és dráma körébe
tartozó programon nem vettek részt, a tanítási színház és drá-
ma programok résztvevõi: 

1. tanáraik értékelése szerint minden szempontból jobb tel-
jesítményt nyújtanak; 

2. magabiztosabbak azokban a feladatokban, ahol olvas-
niuk kell, vagy meg kell érteniük valamit; 

3. magabiztosabban kommunikálnak; 
4. inkább tartják kreatívnak önmagukat; 
5. jobban szeretnek iskolába járni; 
6. nagyobb örömüket lelik az iskolai feladatokban; 
7. jobban oldják meg a problémákat; 
8. hatékonyabban küzdenek meg a stresszel; 

9. szignifikánsan toleránsabbak a kisebbségekkel és az ide-
genekkel; 

10. aktívabb állampolgárok; 
11. nagyobb érdeklõdést mutatnak a választások iránt

minden szinten; 
12. jobban hajlanak arra, hogy részt vegyenek a közössé-

get érintõ ügyekben; 
13. empatikusabbak: figyelembe veszik a többi embert is; 
14. inkább képesek arra, hogy nézõpontot váltsanak; 
15. kezdeményezõbbek és vállalkozóbb kedvûek; 
16. inkább gondolnak a jövõjükre, és több tervük is van a

jövõjükkel kapcsolatban; 
17. sokkal szívesebben vesznek részt bármilyen nemû mû-

vészeti vagy kulturális tevékenységben, nemcsak az elõadó-
mûvészetek, de az írás, a zeneszerzés, a filmezés, a kézmûves-
ség terén is, és szívesebben jelennek meg mindenféle mûvésze-
ti vagy kulturális eseményen; 

18. több idõt töltenek az iskolában, több idõt töltenek olva-
sással, házi munkával, játékkal, beszélgetéssel, többet van-
nak együtt családtagjaikkal, inkább gondoskodnak fiatalabb
testvéreikrõl. Ugyanakkor kevesebb idõt töltenek tévénézés-
sel és számítógépes játékokkal; 

19. többet tesznek családjukért, inkább vállalnak rész-
munkaidõs állást, és több idõt töltenek alkotó tevékenységek-
kel, akár egyedül, akár csoportosan. Gyakrabban járnak
színházba, kiállításokra, múzeumba és moziba, gyakrabban
kirándulnak és bicikliznek; 

20. gyakrabban válnak osztályukban meghatározó szemé-
lyiségekké; 

21. jobb a humorérzékük; 
22. jobban érzik magukat otthon.”

3. A résztvevõk reflexiói
A bemutatásokat beszélgetés, vita követte. A játékve-

zetõ bemutatta a szakirodalmat.10

III. A foglalkozás 
lezárása játékkal

A játékvezetõ levezetõ játékokkal zárta a foglalkozást.
14. játék
Szerepbe lépve – konfliktusok
A csoport hangulatához, a foglalkozással kapcsolatos

aktuális élményeihez illeszkedõ improvizatív játék szer-
vezése.11

15. játék
Záró rituálék
(a) a „jenga” lebontása
Mindenki a reggeli sorrend fordítottjában (emléke-

zetbõl!) óvatosan „visszaveszi” a kockáját, közben mond
egy összegzõ mondatot arról, hogy az elõzetes elvárásai –
melyek „ott vannak” a kockáján – mennyire teljesültek.

(b) Barátság-kör
Körbeállunk. Kézfogás. A játékvezetõ megszorítja a

tõle balra álló kezét, aki folytatja, s ebben az irányban ha-
ladnak a kézszorítások. Ha a kézfogás körbeért, a játék-
vezetõ kézfelemeléssel jelzi ezt, s ezzel elbúcsúzik a ját-
szótársaktól.12

TrencsØnyi_DrÆma.qxd  2012.02.29.  14:29  Page 22



23

Jegyzetek
1 Köszönöm mindazoknak, akiknek könyveibõl ma-

gam is megtanulhattam, átvehettem (Debreczeni Tibor:
Játék pedagógusokkal, Szin-kör-játék; Gabnai Katalin: Drá-
majátékok,  ill. a Csörgõsapka c. tévésorozat felvételei;
Kaposi László: Játékkönyv stb.) a foglalkozás levezetésé-
hez szükséges információkat.

2 Megjegyzem, hogy minden játék, etûd után a refle-
xiónak két eleme van: a játékosok beszámolnak élmé-
nyeikrõl, a játékvezetõ pedig tudatosít: mi a helye a drá-
majátékok univerzumában az adott gyakorlatnak.

3 Ez a játék is kombinálható bemutatkozó játékkal, ha
ezt nem az 1. játéknál végezzük.

4 Változat: láncjáték. Az elsõ játékos játssza el verba-
lizálás nélkül „továbbadja” a másodiknak, a második a
harmadiknak, végül az utolsó játékos mondja el: mi is le-
hetett az „õsfogalom”.

5 Szerencsés esetben – a játékvezetõ instrukciójára –
az egymás után következõ rövid dialógusokból egysé-
ges történet folytatható. Ugyanabban a lakásban ját-
szódnak a történetek, azonos emberi sorsot (egy házas-
párét, egy családét) idézik fel a játékosok. Ebben az eset-
ben a beszélgetésben vagy rögtönzött játékban megele-
venednek az emberi szereplõk is, felidézik sorsfordulói-
kat, vígjátékot vagy elégiát, a tárgyak történetétõl függõ-
en, hiszen ennek tényeitõl nem szabad eltérni.

6 Ha az 5. lábjegyzet szerint alakult az elõzõ játék, ak-
kor kézenfekvõ a feladat: a „tárgyak házát” rajzolni meg.

7 A játékvezetõ a reflexiókat is irányítja, módja nyílik
irodalmi hivatkozások felidézésére. Az adott játék meg-
engedi, hogy szóba hozza Csernai Zoltán A boldogságcsi-
náló címû, 1980-ban megjelent sci-fijét, amelyben a ka-
landok forrása az, hogy egy vak férfi, a fõhõs látóidegeit a
kutyája pupillájával kötnek össze, s így õ a kutya nézõ-
pontjából észleli az egész világot. (A történet további já-
tékok kiindulópontja lehet.)

8 Falhasznált forrás Lázár Ervin mesekönyve. Akár a
négyszögletû kerek erdõben sorra került költõi verseny te-
kintjük mintának, akár A nyúl mint tolmács címû tréfát.
Ha a kollégák ismerik, elég felidézni, ha nem, akkor a já-
tékvezetõ felolvassa azt. 

A nyúl mint tolmács c. mesére önálló játék is kezde-
ményezhetõ a játszók kedve szerint. Emlékeztetek: arról
van szó, hogy a buzgó nyúl félreérti a két állat, a ló és a
kecske beszédét (a nyihahát és a mekmeket). Bebizo-
nyítjuk, hogy mi tudunk jó tolmács lenni. Két játékos ki-
megy, megkapják a feladatot. Saját állathangjukon –
hangjátékként! – eljátszani a többé-kevésbé közismert
állattörténetet (pl. róka és holló a sajttal, farkas és bá-
rány a patakparton, tyúkanyó alól kikelt kiskacsa, fióká-
ját a macskától mentõ verébmama stb.). A többieknek
három rákérdezéssel ki kell találniuk, mirõl van szó. Meg-
lepõen jók az eredmények: lám-lám mi – szemben a nyúl-
lal – értünk az állatok nyelvén!

9 Ha van idõnk, s a játékosoknak kedve, akkor Híres
ember játékot játszhatunk. Ennek szabálya az, hogy a já-
tékos cédulán kap néhány információt egy-egy – jobbára
az elõadásban emlegetett – jeles drámapedagógusról

vagy a drámapedagógiát alkalmazó jeles alternatív peda-
gógusról. Azonosul a szereppel, s várja a többiek kérdé-
seit. Válaszol rájuk, de a nevét nem árulja el, csak életko-
rát, nemét, nemzetiségét, fõ tanításait stb. A játékosok-
nak ki kell találniuk többszöri kérdezéssel: kitõl is kér-
deznek.

Néhány példa:
Nagy László: úgy gondoltam, hogy a tantervet a gyere-

kek érdeklõdésére kell alapozni, vizsgáltam a gyerekraj-
zok jelentését.

Domokos Lászlóné: Nagy László tanításai nyomán Új
Iskolának neveztem el kísérleti magániskolámat, ahol
kolléganõmmel a jeles történelmi eseményeket játszot-
tuk el beleérzõ játékokkal, pl. Rákóczi Ferenc elrablását.

Karácsony Sándor: két ember mellérendelõ kapcsola-
tának gondoltam a nevelési alapviszonyt.

Makarenko: fiatalkorú bûnözõkkel szinte éjjel-nappal
színielõadásokat szerveztünk, már-már munkabrigád-
ként szerveztük meg az elõadás közremûködõit.

Janusz Korczak: a méltó halálra is fel kellett készíteni
1942-ben a varsói zsidó árvaház gyerekeit, Rabindranath
Tagore meséjével „játszottunk halált”.

Debreczeni Tibor: a népi játékok hagyományait ötvöz-
tem drámapedagógiai etûdökkel, megalapítottam a drá-
mapedagógiai társaságot.

Mezei Éva: A Bogáncs utcai iskolában a történelem
nagy fordulóit játszottuk improvizációkkal, majd a ka-
maszok diákszínjátékait rendeztem a Pinceszínházban,
lányaim is drámapedagógusok.

Gabnai Katalin: a gyerekek improvizációiból szerkesz-
tett társadalomkritikai életjátékokkal hívtam fel ma-
gamra a figyelmet az 1970-es években, könyvet írtam a
drámajátékokról.

Váradi István: a történelmi társastáncokat ötvöztem
módszeremmel a Garabonciás együttessel a drámajáté-
kokkal.

Kaposi László: Az elsõ magyar színházi nevelési társu-
lat, a Kerekasztal alapítója vagyok.

stb.
(A Drámapedagógiai Magazin címû folyóirat több –

interneten – www.drama.hu – is elérhetõ számában kö-
zöltem szemelvényeket a drámapedagógia történetébõl,
e szemelvényekbõl a fenti „életrajzokhoz” érzékletes,
akár eljátszható jelenetek, történetek is feladatként ad-
hatók a játékos kedvû csoportnak.

10 Ha van idõnk, akkor minden játékos kap egy-egy
könyvet, folyóiratot. Negyedóra önálló munka követ-
kezik. Ezután 3-5 (nem több!) mondatos könyvajánlót
ad elõ mindenki! Indokolja, miért is ajánlja a többieknek
a kiadványt, miért lenne kedve elolvasni.

11 Ez lehet az 5. lábjegyzetben már megidézett „család-
játék” (Egy ház története) kibontása is.

A battonyai délutánon a „Szülõk és pedagógusok
együttmûködése” névvel illetett játéksorból játszottunk
el több konfliktust, több helyzetet. Ez megjelent a Drá-
mapedagógiai Magazin 2011. évi Különszámában.

12 A közismert Barátság-játék is bonyolítható. Jobbra-
balra is indíthat a játékvezetõ, vagy kánonban – fúga-
szerûen – többször is elindíthatja a kézfogást. Nagy fi-
gyelmet, ritmusérzéket kíván és fejleszt ez a megoldás.
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Annak idején tinédzserként – fõleg kíváncsiságból –
csaknem mindannyian kipróbáltuk a cigaretta ízét, de
többségünkben tovább nem léptünk. Sokkal jobban von-
zott bennünket az ugróiskola, a bújócska vagy a hintázás
minden lehetséges fajtája, késõbb a szenvedélyes gyûjtés,
a sport, a zene, a tánc, s egyéb társas együttlétek. Persze
a szülõi ellenõrzés, a lebukás veszélye és az akkoriban
meglehetõsen szigorú következmények szintén vissza-
tartották a gyerekeket a további dohányzástól.

Egy-két szippantás 
nem a világ?

Ma már mindenki tudja, hogy a dohányzás kezdeti él-
vezetétõl – ami állítólag, eleinte serkentõleg is hat az agy
mûködésére – viszonylag hamar el lehet jutni a stabil
„anyaghasználatig”, gyakran felmerül a kérdés: Miért ép-
pen ebbõl a civilizációs ártalomból maradna ki ez a min-
denre fogékony korosztály? Különösen veszélyes ez az ál-
láspont, amikor azok a felnõttek gondolkodnak így, akik
e területen sincsenek tisztában a nevelési kötelességeik
elmulasztásának várható hatásaival.

A rászokás, mint folyamat, nem életkorfüggõ. Az át-
menetileg feszült vagy esetleg állandó családi konfliktus-
ban élõ gyerek vagy fiatalkorú, aki lehet, hogy kezdetben
csak modellkövetésbõl vagy csoportnyomásra próbálko-
zik, gyorsan rájön, hogy ez nemcsak jó buli, hanem a ni-
kotin rosszkedvet oldó, feszült állapotot lazító hatású is.
Hiszen egy-két mélyen leszívott slukk után elmúlik a fá-
radtság, sõt csökken az éhségérzet is, mivel ugyanarra az
agyi központra hat a nikotin is, mint az alkohol vagy a
többi hagyományos, illetve az újabban már mestersége-
sen elõállított szerek, mint például az igen könnyen be-
szerezhetõ dizájner drogok.

Gyakran halljuk a dohányos ellentábor tiltakozását is:
ugyan, egy-két szippantás még nem a világ! Pedig jól tud-
juk, hogy nagyon is az! Egy alsó tagozatos gyerek eseté-
ben bizonyosan. Több okból is!

A felnõtt felelõssége
Ezt a jelenséget – mint sok minden mást – sem lehet a

gyerekek nevelésében egy laza kézlegyintéssel elintézni.

Ellenkezõleg: nagyon is határozottan kell fellépnünk a
gyerekek dohányossá válásának megelõzése, megakadá-
lyozása érdekében.

Elõször is azért, mert aki nem tiltja a kiskorúnak az
anyaghasználatot, az veszélyezteti a gyerek testi-szelle-
mi épségét, egyben megsérti az 1997-es XXXI. törvény
elõírásait.

Az addiktológusok szerint a nikotin hosszú távon
csökkenti a szellemi teljesítményt. Széles körû felvilá-
gosításra volna szükség ennek tudatosításához. Ez azon-
ban nálunk szinte egyáltalán nem mûködik. Még az isko-
la világában sincs jelen kellõ súllyal. Tessék mondani, a
dohányzás pusztító hatásait miért nem hangoztatják sû-
rûbben például a médiában is? Inkább rossz példák soro-
zatát láthatják rajtuk keresztül és a szûkebb és tágabb
környezetükben is a gyerekek. Ennek következtében a
kisiskolás számára a „nehéz helyzetek” feloldására az
anyag használata válik mintává, hiszen ezt tanulja lá-
tensen minden irányból. Az igazi függõség egy-két év
alatt alakul ki egy dohányosnál, ezért én a legveszélye-
sebbnek a családi és a baráti környezet negatív mintáit,
rossz szokásait tartom, a hamis reakciókat a problémák
oldására.

Ráadásul, ha a valódi függõség már létrejött, akkor a
mechanizmus ugyanúgy mûködik, mint bármely „erõ-
sebb” szer esetében: vagyis ahhoz, hogy a kívánt hatást
elérje a dohányos, egyre nagyobb mennyiségû adagra
(erõsebb cigarettára, vagy a megszokottból egyre gyako-
ribb fogyasztásra) van szüksége. Vagyis naponta egyre
többet dohányzik.

A negyedikes kis „dohányos”
tipikus esete

A címbeli kérdést éppen egy negyedikes kissrác tette
fel nekem, egészen õszintén, minden felháborodást nél-
külözve. Õ egyszerûen a személyes jogait akarta védeni. 

(Mindenki ezt hangoztatja úton-útfélen, miért ne ten-
ne õ is így?)

Tanítás után, hazafelé menet, az árnyas park felé vet-
tem az irányt, tudván, hogy egy kis séta mindig lazítóan
hat.

Az egyik padon együtt gubbasztott az érettségizõ kor-
osztállyal iskolánk egyik kisiskolás diákja is. Éppen abból

Markovits Judit

Napjainkban, amikor a kereskedelemben tilos a kiskorúakat cigarettával, szeszes itallal

kiszolgálni, és a dohánytermékeken is felirat figyelmeztet a dohányzás ártalmas voltára,

gyakran láthatunk „szakszerûen” füstöt eregetõ gyerekeket. Írásomban a helyzet veszé-

lyességére egy – a szó egészen pontos jelentése szerinti – igazi „anyagfüggõ”, alig tíz-

éves kisdiák esetének bemutatásával szeretném felhívni a figyelmet.

Dohányzó kisiskolás
„Tessék mondani, 
én miért nem gyújthatok rá suli után?”
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az irányból érkeztem, ahonnan nem vehetett észre idõ-
ben, így aztán kezében a cigivel illedelmesen köszöntött,
együtt a nagyokkal. 

Mit mondjak? Nem örültem a látványnak. Szóvá is
tettem rögvest, s erre jött válaszként az õ ominózus kér-
dése, utalva arra, hogy tanítás után, miért nem teheti azt,
amit akar? Hiszen az iskola épületén kívül, attól több
mint kétszáz méternyire, már nem érheti el a házirend
szigora! (A nagyobbak a szülõjük beleegyezõ nyilatkoza-
tának védelme mögé bújva hallgatták a rövid beszélgeté-
sünket.)

Rögtön eszembe jutott, hogy pár nappal korábban ép-
pen azzal a kolléganõvel volt egy rövid szakmai konzultá-
cióm az egyik óraközi szünetben, aki ennek a gyermek-
nek az osztálytanítója volt. Arról panaszkodott, hiába
keresi, nem találja az okát a gyerek megváltozott visel-
kedésének az új tanévben. 

Mint elmondta, reggelente, a tanítás elején a gyerek
még egy kicsit „aluszikál”, az utolsó órán viszont, minden
ok nélkül és rendszeresen egyre izgatottabb és türelmet-
lenebb lesz. Rögtön világossá vált számomra, hogy mitõl
is lehet ez a tízéves gyerek „túlmozgásos” az utolsó órá-
kon. Bizonyára reggel nyolc elõtt még elszívta az elsõ szál
cigijét az iskolába jövet, és már alig bírja kivárni a hato-
dik óra végét, hogy ismét nikotinhoz juthasson, pár lé-
pésre az iskolától újra rágyújthasson.

Esete egyértelmû: a drog, vagyis esetünkben a niko-
tinszint csökkenését a szervezet jelzi az agynak. Az idõ
múlásával egyre jelentõsebb az anyag hiánya. A gyerek
figyelme csökken a drog/nikotin szintjét követve. Ebben
a szakaszban már rosszul tûri a nagyobb koncentrálást
igénylõ feladatokat, hamarabb kifárad, a reakcióképes-
ség rohamosan gyengül. Nõ a feszültség a szervezetben,
megjelennek és egyre fokozódnak az elvonási tünetek is.
A belsõ pszichés szorongástól egészen a külsõ jelekig,
melyek közül a leggyakoribb a kéz remegése. (Bizonyára
ismerünk olyan masszív dohányos kollégát, aki a hosszú-
ra nyúló tantestületi/osztályozó értekezleteken már alig
tud megülni a helyén, ami mögött ugyanez a jelenség hú-
zódik meg.) Résen kell lennünk, mert a gyerekeknél már
korán felléphetnek ezek a tünetek, ahogy a tanítványára
panaszkodó osztályfõnök kolléga is megfigyelhette és el
is mondta, hogy mit tapasztalt tanítványánál, bár nem
sejtette, hogy mi is áll valójában a háttérben. 

Figyelmeztetõ jelek
Természetesen volt folytatása a „cigifüstös” találkozá-

sunknak. Bekérettem a szülõket és velük együtt a fiúkat
is. Meg sem lepõdtem a történteken, amikor kiderült,
hogy a család valamennyi tagja dohányos. A szülõktõl
kezdve a nagyobb, már kamaszkorú nõvéreken át, egé-
szen a legkisebbig, a mi negyedikes tanítványunkig.

A szer tehát, állandó felszólító jelleggel, jelen volt és
van ebben a családban. Így aztán egyikük sem érezhette
a másikon a dohányosok jellegzetes szagát. De azt sem
találták furcsának, hogy miért tûnhetett fel az osztályfõ-
nöknek a kisfiú alultápláltsága, hiszen még az ellenõrzõ-
jébe is beírta, hogy szerinte a gyerek nem kap eleget en-
ni. Pedig ez is egyértelmû tünet, melyre a felnõttnek fel
kell figyelnie: a nikotinfogyasztás egyre gyakoribbá válá-

sával ugyanis a szervezet természetes éhségérzetét gyor-
sabban képes a nikotin csökkenteni a lelki egyensúly
„vélt” megtalálása mellett, mint az evés. A gyerek amúgy
is képtelen mérlegelni, hogy melyiket válassza: a számá-
ra alapvetõen fontos tápanyagok bevitelét étkezéssel,
vagy a gyors testi-lelki jóllétet elõidézõ drog = nikotint.
Természetesen a könnyebben elérhetõt választja, inkább
rágyújt evés helyett.

A cigarettázás jellegzetes kísérõ jelensége az alultáp-
láltsághoz társuló gyomorfájás és étvágytalanság is. A
gyermek egészséges fejlõdéséhez szükséges anyagok hiá-
nya miatt állandósul a rossz közérzet, s ezért tanulmá-
nyaiban is alulteljesítõ lesz. 

(A dohányos alsó tagozatos képességei alatt fog telje-
síteni az állandósuló lelki-testi problémák következté-
ben, hosszú távon ezért késõbbi életkarrierjét is alááshat-
ják ezek az egyre komolyabbá váló tünetek.)

A dohányzás ebben az életkorban olyan magatartási
változásokhoz is vezethet, melyek egy életre kihatnak.
A dolog a hazugságokkal és a családtagok kijátszásával
kezdõdik, a cigi rendszeres elcsenéseivel vagy a rávaló
pénz elõteremtésével összefüggésben lopásokkal, majd a
felnõttektõl kierõszakolt, egyoldalú otthoni elõnyökkel
folytatódik. A gyerekek családi „hatalomátvételének”
igen széles a skálája, amit a szülõ sokáig nem képes, vagy
nem is akar észrevenni.

Esetünkben az osztálytanító másik fontos észrevétele,
melyrõl a szülõket is tájékoztatta, az volt, hogy a fiú rend-
re elvette a nálánál fiatalabbak és gyengébbek uzsonná-
ját. Jobb esetben szívesen „elfogadott meghívásokat” az
ebédlõbe, ami legalább az egyik fogás elfogyasztását je-
lentette a társa ebédjébõl. Mindezt – miután fölényével
visszaélt – már a kriminális viselkedés felé tartó elsõ lé-
péseknek tekinthetjük. Micsoda eljárás mástól elvenni
az ételét? Márpedig aki ilyet tesz, felrúgja a társas kapcso-
latait, s ez a szociális értékrend komoly torzulását jelzi!
Hiszen a tudatából törli a barátság, a szeretet, a gondos-
kodás korosztályi megoldásait. A folyamat a személyiség
erkölcsi zavaraihoz vezethet, ami a családi kapcsolatok-
ban szintén korán megmutatkozik. (Fontos a felnõttnek
idõben felfigyelnie ezekre a jelenségekre!)

Mikor kell lépni?
Esetünkben az anyuka szeme se rebbent a bajok jel-

zésére. Õ úgy gondolta, hogy mindent megtett a gyere-
kéért, mert hiszen például naponta odaadta a fiának az
uzsonnára szánt összeget. Ez a rendszer szerinte eddig
jól mûködött, és ezért nem is tudta hirtelen az osztály-
fõnök beírását hová tenni. (Sajnos, ez is gyakran ta-
pasztalható, téves gondolatmenet a szülõk részérõl:
pénzzel elintézni a gyerek étkeztetését gondosan össze-
állított uzsonnacsomag helyett. Pedig – különösen a
gyerekkel együtt elkészített – otthonról hozott uzsonna
sokkal több nevelési értéket hordoz, mint ezt helyette-
sítendõ, a – gyakran tetemes mennyiségû – pénzzel va-
ló megváltás.)

A képességeket fejlesztõ közösségek szerepérõl, elsõ-
sorban a meleg családi kapcsolatról, a barátságok fontos-
ságáról mint értékrõl – különösen a gyermekkor szerepé-
rõl az identitás fejlõdésében – fontos információkat hall-
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hatnak egyébként ma már a szülõk. Így a példánkban sze-
replõ anya is. De miért marad el akkor a reagálás a ré-
szükrõl? Persze vannak jól ismert kifogások, melyek vari-
ációit naponta halljuk a szülõkkel való találkozások al-
kalmával, így mentegetik magukat és gyereküket is. Lép-
ni, közbelépni, megakadályozni azonban rendszerint már
csak akkor hajlandók, ha már jól érzékelhetõ a baj. Ez
pedig nagy hiba, mert könnyebb a bajt megelõzni, mint a
már kifejlõdött helyzetet kezelni, elrendezni.

Ezért minden felnõtt: szülõ, pedagógus, nagy testvér,
közeli hozzátartozó vagy ismerõs figyelmét szeretném fel-
hívni arra a fontos tényre, amelyet a SOTE által szerve-
zett képzésen is minden szakember többször is megerõsí-
tett, hogy: a függõség kialakulását kell megelõzniük a
gyermekkel kapcsolatban álló személyeknek, különös
tekintettel a leginkább veszélyeztetett gyerekkorúakra,
mert körükben veszedelmesen növekszik a szerhaszná-
lat, így a nikotinfüggõség is!

Különösen, hogy ma már az sem titok, hogy bármi-
lyen – már kiépült – függõség gyógyíthatatlan! Ki-

gyógyulni nem lehet belõle örökre, legfeljebb a megtar-
tóztatás tartható fenn hosszabb, rövidebb ideig. Állan-
dóan fennáll tehát a visszaesés veszélye. (Hiszen számta-
lanszor megtapasztalhatjuk, hogy nem könnyû ellenállni
a csábításnak, kiváltképp, amikor oly „példamutatóan
szolidárisak” egymással a dohányosok, egy-egy szál ciga-
retta erejéig!)

Sokan úgy vélhetik, hogy nálunk még nincs olyan nagy
baj ezen a téren, hiszen nem túlságosan kiterjedt a jelen-
ség, vagyis a gyermekkorúak dohányzása. Én azonban
úgy vélem, akár egyetlen dohányzó gyerek is nagy vesz-
teség, ezért érzem szükségét, hogy beszéljünk, gondol-
kodjunk róla. Annál is inkább, mert a valósághoz az is
hozzátartozik, hogy miközben 2012-ben tovább szigorí-
tották nálunk a dohányzás jogszabályi feltételeit, sajnos
még mindig elõkelõ helyen vagyunk az unióban ezen a
negatív listán. 

Vajon léteznek-e megbízható felmérések, statisztikák
a dohányos kiskorúak növekvõ arányáról hazánkban és a
világban?

1. Himnusz éneklése közösen

2. Szövegmondó 1.
– Március tizenötödikén az 1848-as forradalomra és az

azt követõ szabadságharc hõseire emlékezünk. Ki tudná
megmondani, hogy hányadik évfordulóját ünnepeljük?
(164.)

3. Tánc – ének
A lányok piros szalagot kötnek a hajukba, fehér blúzban és

zöld szoknyában vannak. A fiúknak piros csákó a fejükön,
fehér ingbe és zöld nadrágba öltöznek. Javasolt létszám hely-
tõl függõen 5-8 pár. Így a piros-fehér-zöld színt jelképezik. A
„Még azt mondják” címû dalra csárdást táncolnak.

• Még azt mondják, nem illik…
(Szöveg és dallam megtalálható: http://dalokversek.

hu/dalok/dalegyeb.htm#magyarnak)
• Kétlépéses csárdás
Jobb lábbal, kis lépéssel egyet rugózva jobbra lépünk, majd

bal lábbal egyet rugózva a jobb mellé lépünk, jobb lábbal igen
kis lépéssel jobbra lépünk (ezzel a három lépéssel egynegyedet
forognak balra), a jobb lábon egyet rugózva a bal lábat kifelé

forgatott térddel talpon a jobb mellé tesszük. Ismétlés ellenke-
zõ lábbal. Járhatjuk a motívumot úgy is, hogy a zárásnál a bal
lábat befelé forgatott térddel, féltalpon a jobb mellé visszük és
derékkal kissé balra dõlünk.

(Leírása megtalálható: www.mikepercs.hu/hu/
telepules/kulturalis-ertekeink/miepercsi-csardas)

4. Szövegmondó 2.
Idézzük fel az 1848-as forradalom emlékezetes esemé-

nyeit!

5. Szövegmondó 3.
1848. február 23.: Franciaországban már kitört a for-

radalom. Ennek hírére a pozsonyi országgyûlésben a vál-
tozást követelõ ellenzéki képviselõk csoportja elérke-
zettnek látta az idõt a cselekvésre Magyarországon is. Az
volt a törekvésük, hogy elnyerjük függetlenségünket, ki-
szabaduljunk az osztrák császár uralma alól.

6. Szövegmondó 4.
Március 3.: Kossuth Lajos elmondta híres beszédét,

melyben az Ellenzéki Nyilatkozat elfogadását és hazánk-

Martusné Nagy Anna Ünnepi mûsor 
kisiskolásoknak
Március tizenötödike megünneplésére

„Harcba megy a friss, vidám nép,
A hazáért, szabadságért…”

(Simon István)

� � �
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nak nagyobb önállóságot követelt a Habsburg uralkodó-
háztól.

Március 13-án Bécsben is kitört a forradalom. A csá-
szár ekkor ígéretet tett arra, hogy orvosolja a magyarok
sérelmeit.

7. Zene: 1848. március 15. Kormorán: Nincsen hely,
mi kiadó…

8. Szövegmondó 5.
A pesti fiatalok fellelkesültek a bécsi forradalom hí-

rétõl. Vezetõik a Pilvax kávéházban gyülekeztek már-
cius 15-én reggel, és elindultak, hogy híveket gyûjtse-
nek követeléseik valóra váltásához. Végigjárták az
egyetemeket, ahol örömmel csatlakoztak hozzájuk a
diákok. A lelkes tömeg egyre nõtt, mert a budapesti já-
rókelõk mellett a vásárba érkezõ vidékiek is az ifjúság
mellé álltak, hiszen mindnyájan elégedetlenek voltak
sorsukkal és változtatni akartak sanyargatott helyze-
tükön.

Amikor Landerer és Heckenast nyomdájához érke-
zett a tömeg, vezetõik lefoglalták a nép nevében az egyik
nyomdagépét, és kinyomtatták a Nemzeti dalt és a tizen-
két pontot, melyben a magyar nép követeléseit fogal-
mazták meg. A tömeg szétkapkodta a friss példányokat
és hatalmas lelkesedéssel üdvözölte a szabadság elsõ
megnyilvánulását Így kezdõdött a magyar nép független-
ségét és szabadságát követelõ márciusi forradalom ha-
zánkban.

Az események folytatásaképpen a forradalom vezetõi
délutánra a Nemzeti Múzeum elé, nagygyûlésre hívták
az embereket.

9. Zene: Nemzeti dal –Varga Miklós

10. Szövegmondók
A közönség soraiban elõre szétosztjuk 12 szereplõnek a ti-

zenkét pontot. A zene elhangzása után egyenként felolvassák
a pontokat. Mindenki máshol üljön. (Az ilyen részeknek min-
denképpen az a célja, hogy a közönség ne csak nézõje, de így
közeli részese is lehessen a mûsornak.)

Mit kíván a magyar nemzet?
1. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését.
2. Felelõs minisztérium Buda-Pesten.
3. Évenkénti országgyûlést Pesten.
4. Törvény elõtti egyenlõséget, polgári és vallási te-

kintetben.
5. Nemzeti õrsereg.
6. Közös teherviselés, képviselet egyenlõség alapján.
7. Úrbéri viszonyok megszüntetése.
8. Esküdtszék.
9. Nemzeti Bank.
10. A katonaság esküdjön meg az alkotmányra, a ma-

gyar katonákat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék
el tõlünk.

11. A politikai statusfoglyok szabadon bocsáttassanak.
12. Unió, vagyis Erdélynek Magyarországgali egyesí-

tése.

11. Zene
Erkel Ferenc: Bánk bán – Hazám, hazám, énekel:

Simándi József

12. Vers: Petõfi Sándor: Kemény szél fúj
Kemény szél fúj, lángra kap a szikra,
Vigyázzatok a házaitokra,
Hátha mire a nap lehanyatlik,
Tûzben állunk már tetõtül-talpig.

Édes hazám, régi magyar nemzet,
Alszik-e csak a vitézség benned,
Vagy apáink halálával elhalt?
Illik-e még oldaladra a kard? 

Magyar nemzet, ha rád kerül a sor,
Léssz-e megint, ami voltál egykor?
Oly hatalmas harcos, ki szemével
Jobban ölt, mint más a fegyverével! 

A világot védtük hajdanában
A tatár és a török világban;
Vajon most, ha eljön a nagy munka,
Meg bírjuk-e védni mi magunkat? 

Oh magyarok istene, add jelit,
Ha a kenyértörés elközelit,
Hogy az égben uralkodol még te
A magad s néped dicsõségére!

(Pest, 1848. február)

13. Szövegmondó 6.
Délután a Pesti Városházán az uralkodót szolgáló

Helytartótanáccsal elfogadtatták a tizenkét pontot és
megalakították a Közbátorsági Bizottmányt. Ennek el-
nöke Irányi Dániel lett.

A tömeg innen Budára vonult, hogy börtönébõl kisza-
badítsa Táncsics Mihályt, akit egy bátor hangú verséért
zártak oda. A költõt lelkes diadalmenet kísérte Pestre,
ahol este a Nemzeti Színház díszelõadást tartott.

A nap folyamán a fellelkesült tömeg többször is halla-
ni kívánta a Tizenkét pontot és Petõfi Sándor lelkesítõ
költeményét, a Nemzeti dalt, mely a forradalom szimbó-
luma lett.

A forradalmat azonban nemcsak gyõzelemre kellett
vinni, hanem meg is kellett védeni a kivívott szabadsá-
got. Hiszen az osztrák császár nem akarta elveszíteni
birodalma egyik legjelentõsebb részét, Magyarorszá-
got. Katonákat küldött a forradalom elfojtására. Meg-
kezdõdött a magyar honvédek toborzása, s kezdetét
vette a magyar nép szabadságharca. Kossuth Lajos hí-
vó szavára fegyvert fogott, aki csak bírt. A magyar sza-
badság zászlaja alatt együtt harcolt öreg és fiatal, s még
gyerekek is beálltak közéjük, hogy mentsék a hazát.
Tartották a zászlót, verték a harcba szólító dobot a csa-
tában.

14. Ének: Kossuth Lajos azt üzente…

15. Vers: Simon István: Kossuth-toborzó 48-ból

Ki a zászlót az utcára,
aki legény, mind alája.
Elég volt a tömlöc, börtön,
jobbágynak az úri földön.
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Deres, robot idejének
vessünk mindörökre véget.
Hej, legények, lóra, lóra,
így szól Kossuth toborzója.

Verjed, kovács, a patkókat,
táncolnak az almáslovak.
Egyenesítsd ki a kaszát,
holnap nem a sarjúba vág.

Ki a falu asszonynépét!
Készítsétek el a tépést!
Kenyeret és szalonnát a
rojtos vászontarisznyába.

Táncra lányok, körbe-körbe,
csizmák sarka hadd söpörje
a szolgaság nehéz porát,
pendüljenek a citorák.

Remegj, pusztulj, vasas német,
nyomorgattad ezt a népet,
most a szabad huszár ront rád,
nem kötéllel s csellel fogták.

Kossuth Lajos hívta õket,
mint a fûszál, földbõl nõttek.
Tüzes a ló, kapál, rugdal,
csupa fény a csárdaudvar.

… Robognak már dalba fogva,
hánykolódik a saroglya.
Harcba megy a friss, vidám nép,
a hazáért, szabadságért…

16. Dramatikus játék

A furulya
Móra Ferenc: A furulya címû mondájának dramati-

zálása

Szereplõk: Mesélõ, Kanászgyerekek, Asszonyok,
Tápiószelei bíró, Damjanich tábornok, Damjanich vörös
sapkás katonái, Öregasszony, Tápiószele lakói, Vak
Csiha koldus, Guruj kutya.

Szükséges eszközök: vaslapátok, trombita, kasza, kar-
dok, vörös sapkák, tyúk, kalács, felfordított hordó,
Damjanich köpenye lyukakkal, gyöngy, fülbevaló,
aranygyûrû, ezüst húszasok, krajcárok, farkasfejes vak-
bot, furulya.

Helyszínek: Tápiószele utcája, Csata helyszíne

Mesélõ:
Most egy szép és megható történetet mesélünk el a

szabadságharc idejébõl.
Tápiószele ma sem valami nagy faluja Pest megyének,

a szabadságharc idején pedig még kisebb volt. Nem a há-
za volt kevesebb, hanem a népe. Aki magabíró ember
volt, az beállt honvédnak. Asszonyokon, gyerekeken,
öregembereken kívül senki se maradt otthon a bogárhá-
tú házacskákban.

(Ijedten szaladnak a játéktérre a kanászgyerekek)

Kanászgyerekek:
– Jön az ellenség! A vezérüknek rettentõ nagy szakál-

la van. Úgy lobog a szélben, mint a zászló.
(Az asszonyok jajveszékelnek, a kezüket tördelik)
Asszonyok:
– Jaj, mi lesz most velünk?! 
Tápiószelei bíró:
– Nem ürgeöntés lesz itt most, asszonyok, hanem harc,

háború. Ki-ki lapátot, sulykot fogjon a kezébe, avval kö-
szöntse a kisajtóban a németet.

(A bíró kaszát vesz a kezébe, mérgesen belevág egy bokor-
ba, megszólal a trombita.)

Bíró:
– Uccu, mákos! Hiszen ezek a mieink!
Tápiószelei lakos:
– Hiszen ezek Damjanich vörös sapkásai. Hogy lobog

a tábornok szakálla!
Tápiószelei lakos 2.:
– Hova igyekeztek ennyire?
Damjanich:
– Nagy dinomdánom lesz Bicskénél. A németet vár-

juk, ahol acélgombócokkal, karddal muzsikálnak. Oda
kell sietnünk.

Tápiószelei bíró, lakosok:
(Kalácsot, tyúkot hoznak, útjukat állják.)
– Csak egy kicsit várjatok!
– Néhány ügyes-bajos dolgunkat hadd mondhassuk

el!
(Felfordított hordót húznak középre, odatelepszik Damja-

nich, katonái távolabb állnak tõle.)
Tápiószelei bíró:
– Engedélyt kérnék Öntõl Damjanich tábornokom,

hogy odaadhassam az apai örökségemet az osztráknak.
Damjanich:
– Mi kelmednek az apai öröksége?
Tápiószelei bíró:
– Német Andrásnak hívnak. De én mától fogva Ma-

gyar Andrásnak szeretném magamat hívatni.
Damjanich:
(Jót nevet az ötleten, odafordul egy öregasszonyhoz.)
– Mi járatban van, szülém?
Öregasszony:
– Nem kívánok egyebet, mint hogy közelrõl megnéz-

hessem, hogy igaz-e az, hogy a Damjanich köpenyét ros-
tává lyuggatták már a golyók.

Damjanich:
(Mosolyog, köpenyét leveszi, szétteríti a földön.)
– Biz igaz, lelkem.
(A szétterített köpenyre az asszonyok odadobálták gyön-

gyeiket a nyakukból, fülbevalóikat, aranygyûrûjüket.)
Asszony:
– A hazának adjuk fegyverre, kenyérre, katonára!
(Az öregemberek ezüsthúszasokat, a gyerekek krajcárokat

dobálnak a köpenyre.)
Damjanich:
(Mosolyog, sírás környékezi.)
– Van már hadikincstárunk is.
(Öreg vak koldus botorkál, szájában furulya, rongyos szû-

re sarkát egy lompos kutya ráncigálja, az emberek mosolyog-
nak.)

Tápiószelei lakos:
– Nini, az öreg Csiha be akar állni vörös sapkásnak!
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Vak Csiha koldus:
(Elszomorodik ezen, kiveszi szájából a furulyát, elõre-

nyújtja a kezét és megáll Damjanich elõtt, fájdalmas hangon
megszólal.)

– Szegény koldus vagyok…
Damjanich:
(Ezüstpénzt dob a tenyerébe.)
Vak Csiha koldus:
– Isten áldja meg kendet!
(Szétnyitja tenyerét, leejti a pénzt a köpenyre, csengõ han-

gon megszólal.)
– Nem alamizsnáért panaszkodtam, uram. Azért fáj a

szegénységem, hogy én semmit sem adhatok a hazám-
nak. Legalább tábornok úrnak szeretnék emléket adni.
Fogadja el tõlem a kutyámat. A Guruj kutyát.

(Az emberek kacagnak, a Guruj kutya hegyezi fülét, Dam-
janich mosolyogva megszólal.)

Damjanich:
– Jó ember, mit csinálna maga a kutyája nélkül? Én

meg mit csinálnék vele a háborúban?
Vak Csiha koldus:
– Õ a legnagyobb kincsem. Jó szívvel adtam volna.

Egyebem sincs.
(Zavarodottan kibotorkál az emberek közül. Guruj kutya

víg csaholással ugrál gazdája körül. A tábornok körüljárja
katonáit, a koldus megint elémegy.)

– Tábornok úr, legalább a botomat fogadja el. Nagyon
szép bot. Farkasfej van a végire faragva.

(Nyújtja a botot, Damjanich szelíden eltolja magától.)
Damjanich:
– Nem fogadhatom el, jó öreg. Mire támaszkodnék

azután, szegény világtalan? Nekem lesz mire támaszkod-
nom, míg élek: jó kardom.

(Ráüt kardjára, a vak ember ijedten rezzen össze.)
Vak Csiha koldus:
– Pedig oly szép farkasfej. Érzem a kezemmel, milyen

szép lehet.
(Elbotorkál, de vissza is fordul, sírva könyörög.)
– Tábornok úr, legalább a furulyámat fogadja el! Va-

lódi kõrisfa. Csontnyaka van neki. A vége egy kicsit meg
van hasadva, de ha összeszorítja az ember a kezével, na-
gyon szépen szól.

(Megszólal egy ágyú, Damjanich és katonái azonnal elin-
dulnak, a furulyát a dolmánya alá dugja, éppen a szíve fölé.
A koldus is boldogan integet.)

– Adjon neki szerencsét a magyarok istene!
(Csatázást játszanak a katonák, közben harci zene szól-

hat. A tábornokot eltalálja egy golyó, hátrazökken, de a kö-
vetkezõ percben kirántott karddal megy tovább.)

Damjanich:
– Nincs baj, fiúk! Csak megütött az az ostoba golyó, de

egyéb kárt nem csinálhatott. Megakadt valamiben.
(A csatározást befejezik, leülnek egy körben a tûz

köré.)
Vörös sapkás:
– Sikeresen elüldöztük az osztrákot.
(Damjanich is fáradtan heveredik le, a furulya megnyom-

ja az oldalát.)
Damjanich:
– Valami töri az oldalamat. Ugyan mi lehet ez?
(Kigombolja a dolmányát, elõveszi a furulyát, ami szét-

tört.)

– De hiszen ez a Vak Csiha furulyája! Ebben akadt
meg a golyó! Megmentette az életemet, hogy nekem ad-
ta. Hálás lehetek neki.

Vörös sapkás katona:
– Legyen áldott az öreg, nem is tudja, hogy a hadak

oroszlánjának az életét mentette meg ezzel.
(Átölelik egymást és énekelni kezdenek: „Kossuth Lajos

táborában…”)
Ének: Kossuth Lajos táborában…
Szöveg és kotta: http://nepdal.gyujtemeny.com/nep-

dal/41.php /

17. Vers: Juhász Gyula: Kossuth-szobor

Alföld porában, kisváros sarában
A napban és a hóban nyugton áll,
Némán is harsog és nem bántja lárma,
Sem a tömeg, mely gyûlöl vagy csodál.

Az emberek alatta rendre járnak
S elmennek mind a temetõbe ki.
Õ áll, fölötte minden változásnak
S az évek adnak patinát neki!

Olykor felejtik és közöny fogadja,
Már meg se látják s a vásári zajba
Nem hallják túlvilági szózatát.

Õ vár nyugodtan, messze, messze nézve
Örök dicsõség nagy, mély tengerére
S leint karjával balsorsot, halált!

18. Zene: Illés: Európa csendes
Vetítés: képek, festmények

19. Vers: Várnai Zseni: Petõfi márciusa

A március Petõfi hónap, 
ha süt a nap, ha fú a szél, 
õ ragyog itt a napsütésben, 
s a szél szavában õ beszél, 
s ha égzengéssel, villámfénnyel 
ránk tör a tavaszi vihar, 
mintha a szélvész kürtszavában 
harsogna a Nemzeti dal.

Nincs március Petõfi nélkül, 
e kettõ egy száz éve már. 
Az õ szemével látjuk, hogyha 
madárka a bokorra száll, 
fülével halljuk rebbenését, 
s azt is, mikor egy bõsz folyam 
vagy egy rabnép láncát letépte 
a szabadság felé roham!

Nincs március Petõfi nélkül, 
õ költötte e hónapot, 
s olyanná lett, mint amilyennek 
az õ lantján fogantatott: 
eszmékkel terhes, forradalmi 
tettekre érett, lángoló 
dala úgy szállt a nép szívébe 
s úgy gyújtott, mint egy lángfolyó.
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Nincs március Petõfi nélkül, 
idõ és költõ egybeforrt, 
benne sûrûsödött, benne robbant 
mind, ami forralta a bort, 
az õ szavára várt a nép és 
élesítette a kaszát, 
abban a dicsõ márciusban 
õ jelentette a hazát.

Nincs szabadság Petõfi nélkül, 
õ égette szívünkbe, hogy 
több a szabadság, mint az élet, 
ez a legszebb népi jog! 
Õ írta, vívta, tollal, karddal, 
s rátette ifjú életét, 
szabadságunk örök okmányán 
Petõfi szíve a pecsét.

20. Ének: Sej, a mi lobogónkat… (Jankovich Ferenc
verse)

Read more: http://www.operencia.com/magyar-ze-
ne/202-1848-49-es-szabadsagharc/1096-sej-a-mi-lobo-
gonkat#ixzz1kyu6wdk4/

21.Vers: Mentovics Éva: Megvédjük a hazánkat

(Ezt a verset mindenképpen egy elsõs gyermek mondja el.)

Ütemet tarts! Bal, jobb, bal, jobb,
harcba hív a trombita.
Gyere Bálint, gyere Pista,
indulj te is Zsoltika!

Állj csak sorba, szedd a lábad,
tartsd a ritmust – egy-kettõ!
Megtámadták a hazánkat, 
így haragunk rettentõ.

Hol a távcsõ? Add csak gyorsan!
Hol bújik az ellenség?
Ha meghallják elszánt léptünk,
szaladhatnak szerteszét.

Tarthat erre akármilyen 
ellenséges hadjárat,
tiszta szívvel, hõsiesen 
megvédjük a hazánkat.

22. Zene: Magyarország körös-körül
(Amíg szól a zene, képek vetítése Magyarországról.)

23. Vers: Záborszky Marietta: Az álmom Magyaror-
szág

Álmodtam az éjjel, szépet 
Álmodtam az éjjel egy képet. 
Nem is kép volt, inkább egy táj, 
hol az ember csak ritkán jár. 

Elõször láttam szõlõt és hegyet, 
nem tudom biztosan, de borvidék lehet. 
Sütött a nap, és kéklett az ég fenn, 
mégis hûvös volt a bor lenn a pincében. 

Második kép egy hatalmas tó, 
nincsen sehol hozzá hasonló. 
Körös körül sok pancsoló gyerek, 
és fagylaltozó, külföldi emberek. 

Az utolsó hely ahol jártam, 
egy város mit egyszer kívántam. 
Folyó választotta el, s egy hajó ide-oda ment, 
egyik oldalt bástya, másikon parlament. 

Az álmom véget ért és felkeltem, 
vajon mirõl álmodtam, elmerengtem. 
Megálmodtam Tokajt, Balatont és Budapestet, 
s rájöttem Magyarország az, mit az álmom megfestett.

24. Zene- Tánc: Kárpátia: Magyarnak születtem…
A zenéhez szerkesztett tánc kapcsolódhat.

Felhasznált irodalom
Móra Ferenc: Titulász bankója, Sulyok Magda válogatása, Móra

Ferenc Könyvkiadó, Budapest, 1977.
http://hu.wikipedia.org.
www.altiskk-lelle.sulinet.hu
www.mek.niif.hu
www.hufo.info/irodalom/szabadsag
http://nepdal.gyujtemeny.com
http://dalokversek.hu
www.youtube.com
www.mikepercs.hu
Nefelejcs, Szép magyar versek kisiskolásoknak, Szerkesztette: T.

Aszódi Éva, Móra Könyvkiadó, Budapest, 1975.
Márkus István: Forradalom és szabadságharc 1848–49. Képes tör-

ténelem sorozat, Móra Kiadó.
Ezer esztendõ, Gyûjtötte és összeállította: Falvy Zoltán,

Milleneumi daloskönyv, Dinasztia Kiadó, 2000.
www.poet.hu
Petõfi Sándor összes költeményei, Szépirodalmi Kiadó, Budapest.

A SSzzaattmmáárrii  MMúúzzeeuumm si-
keresen megvalósította
az IIrráánnyy  aa  mmúúzzeeuumm!! címû
uniós fejlesztési projektjét.
A TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0076 múzeumpedagógiai
programmal hozzájárult 5 köznevelési intézmény tanórán
kívüli és szabadidõs tevékenységéhez.

Felkeltjük az érdeklõdést a néprajz és a mûvelõdéstörténet
iránt. A családi formák, a természet ismeretéhez alkalmaz-
kodó munkarend, a paraszti erkölcs- és értékrend megis-
mertetése, mely segít eligazodni a világban és megvéd a fo-
gyasztói társadalom szélsõséges megnyilvánulásaitól.

A kompetenciafejlesztõ foglalkozássorozatokat népszerûsí-
tõ, Partner a tanításban címû múzeumpedagógiai ajánlónk
letölthetõ innen: www.szatmarimuzeum.hu

� � �
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Szereplõk: Narrátor; Falubeliek: 3 asszony, sánta
Matyi, sánta Matyi anyja, 4 férfi, Tisza ku-
tya, Gyerek; 3 katona; Szabad csapat:
Szécsény Kálmán, Miska, 4 honvéd

Helyszín: falu, erdõ

Javasolt kellékek: Fiúknak: fehér ing, mellény, feke-
te nadrág, kalap
Lányoknak: fehér blúz, szoknya,
kötény, fejkendõ
Katonáknak: fehér ing, sötét nad-
rág, csákó (kartonból készített) 
Nemzeti zászló, batyu, tûz (imitá-
ció), a csatajelenethez: kard

I. jelenet (helyszín: falu)
Narrátor: Akkoriban történt, amikor kitört a szabad-

ságharc, és a haza hívta az õ fiait.
(Két asszony beszélget)
Asszony 1.: Halotta-e szomszédasszony, hogy kato-

nák járják a falvakat és toboroznak?
Asszony 2.: Halottam bizony.
(Gyerek beszalad)
Gyerek: Édesanyám! Jönnek a katonák!
(Ének: Kossuth Lajos azt üzente… 3 katona énekelve,

zászlóval bejön, a falusiak összegyûlnek)
Asszony 1.: Drága vitéz urak! Fogadják el tõlünk ezt

a kis elemózsiát!
Katona 1.: Köszönjük, de nem ezért jöttünk. Katoná-

ra van most szüksége a hazának!
Katona 2.: Akinek fontos a szabadság, az közénk áll!
Férfi 1.: Kossuth hívó szavára mindnyájunknak el kell

menni. Én jelentkezem elsõként. Szántó Pista a becsüle-
tes nevem. (Beáll a katonák mellé, akik csákót tesznek a fe-
jére.)

Férfi 2.: Kovács Sándor vagyok. Én is jelentkezem. (Õ
is beáll a katonák mellé, akik csákót tesznek a fejére.)

Férfi 3.: Engem semmivel sem tudnának itthon ma-
rasztalni. Gyuri Mihálynak hívnak.

Katona 3.: Hány éves kend?
Férfi 3.: Igaz, megettem már a kenyerem javát, de még

a karom erõs és a lábam bírja. Harcolok a szabadságért!
(Õ is beáll a katonák mellé, csákót tesznek a fejére.)

Férfi 4.: Nekem sincs kérem, maradásom. Vegyenek
fel engem is honvédnek! Tompa Gábor vagyok. (Õ is be-
áll a katonák mellé, csákót tesznek az õ fejére is.)

Gyerek: Édesanyám! Én is be akarok állni a seregbe!
Asszony 1.: Ugyan hová mennél gyermekem? Mi len-

ne velem nélküled, egyedül?
Katona 3.: Igaza van édesanyádnak. Rád itt a faluban

van szükség. Kinevezlek tiszteletbeli honvédnek! (A Ka-
tona 3. csákót nyom a gyerek fejére. Ekkor Sánta Matyi bi-
cegve elõrelép.)

Matyi: Mátyás vagyok.
Katona 1.: Mi a baja a lábadnak, fiam?
Matyi: Az egyik rövidebb, mint a másik, ezért sánti-

kálok.
Katona 2.: Sajnos, fiam, így nem lehetsz honvéd. Mit

csinálnál a csatatéren?
Matyi: Értem én, értem. Csak, hát … (Füttyent a ku-

tyájának és szomorúan indulnak haza.)
Asszony 2.: Tudom, hogy én is csak akadály lennék a

harcban. Elhoztam hát minden vagyonkámat, ezzel sze-
retnék segíteni a hazának.

Asszony 3.: Vitéz urak! Fogadják el tõlem is ezt a né-
hány krajcárt! Adnék többet is, de nincs.

Katona 3.: Hálásan köszönjük!
(Énekkel, tánccal köszöntik az újoncokat.)
(Elbúcsúznak a katonák, elmennek énekelve, a falubeliek

integetnek és kikísérik õket.)
A katonák kivonulása: Föl, föl vitézek … éneklik.

(Menetelve, zászlót lengetve masíroznak.)

II. jelenet (helyszín: Matyiék háza elõtt)
(Matyi szomorúan ül a ház elõtt a kutyájával.)
Matyi anyja: Miért lógatod úgy az orrod, gyermekem?
Matyi: Nem vittek el katonának, pedig de boldogan

mentem volna, mint a többiek.

Bakos Zoltánné

A történet dramatizált változata kerül bemutatásra három jelenetben. Az elõadásban

azonban az itt leírtakat tetszés szerint ki lehet egészíteni zenei aláfestéssel, effektekkel,

ének- és táncbetétekkel. Az I. jelenet önmagában is elõadható mint toborzás.

Dramatikus játék
március 15-re
Krúdy Gyula: Sánta honvéd 

címû mûvének átdolgozása
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Matyi anyja: Ne keseregj ezen már, no! Sütök neked
egy kis pogácsát, hátha az megvigasztal. (Matyi anyja be-
megy a házba.)

Narrátor: Ahogy ott búsultak a ház eresze alatt, addig
nézett a kutya a gazdájára, amíg az megértette, hogy mit
akar mondani:

Tisza kutya: Ha már te, szegény gazdácskám, nem
kellesz honvédnek, hátha kellek én? Az én lábam gyors,
a szaglásom éles, bátorságom is van elég. Próbáljuk meg,
hátha bevennének engem is a seregbe.

Matyi: Édesanyám! Tiszával felmegyünk a Bükkbe,
megkeressük Szécsény Kálmán csapatát, õk a leghíre-
sebb harcosok. Hátha mégis tudnánk tenni valami hasz-
nosat ott mi is.

Matyi anyja: Jól van, fiam! Menjetek hát, de nagyon
vigyázzatok magatokra! Az Isten áldjon meg!

Matyi: Magát is, drága édesanyám! (Matyi édesanyja
batyut köt a  fia vállára, aki sietve elindul a kutyájával.)

III. jelenet (helyszín: erdõ)
(Honvédek érkeznek és beszélgetnek.)
Honvéd 1.: Már két napja bolyongunk itt az erdõség-

ben, de sehol nem látjuk az ellenség nyomát.
Honvéd 2.: Pedig az ellenség itt fog elvonulni valahol.
Honvéd 3.: Ha rájuk akadunk, jaj lesz nekik!
Honvéd 4.: Parancsnok úr! Táborozzunk le itt éjsza-

kára!
Szécsény K.: Rendben! Ez jó helynek mutatkozik.

Miska, te állj õrt, amíg a többiek pihennek!
Miska: Igenis, uram!
Honvéd 1.: Gyújtsuk tüzet is! (Tüzet gyújtanak és letá-

boroznak. Matyi érkezik, odaér a kutyájával az õrhöz.)
Miska: Állj! Ki vagy? Ki vagy?
Matyi: Jó barát! A vezérrel szeretnék beszélni.
Szécsény K.: Mit akarsz velem, te gyerek?
Matyi: Szeretnék beállni a dicsõ csapatba!
Szécsény K.: Eredj haza fiam, mit csinálnánk mi itt

teveled?
Matyi: Nem is énrólam van szó, hanem a kutyámról.

Errõl, ni… Ez a kutya nagy szolgálatot tehetne a csapat-
nak. Éles a szaglása. Alkalmas volna arra, hogy kikémlel-
je az ellenséget, mert nagyon messzirõl megérez mindent.
És ha talál valamit, azt nekem mindig megmondja…
(A vezér elgondolkozik.)

Szécsény K.: Hm… Szóval, kém akarsz lenni? He-
lyes. Nem csúnya foglalkozás az, ha a hazáját szolgálja
vele az ember. Csak akkor megvetendõ a kém, ha az el-
lenségnek elárulja a honát. Tudod mit? Itt maradhatsz,
aztán majd meglátjuk, hogy meddig. (Tisza boldogan
körültáncolja a parancsnokot. Matyi meg megöleli a ku-
tyáját.)

Matyi: Érti ám ez az emberi beszédet is.
Szécsény K.: Annál jobb. (Matyiék odamennek a tûz

körül pihenõ katonákhoz.)
Matyi: Jó estét kívánok! Mátyás vagyok. Vegyenek a

pogácsámból! Édesanyám sütötte. (Sorra megkínálja a
honvédeket.)

Honvéd 3.: Mmm… hát ez nagyon finom!
Honvéd 2.: Most már aludjunk, hogy hajnalban jókor

elindulhassunk! (Kora hajnalban Matyi és Tisza felderítõ-
útra indul.)

Miska: Aztán nehogy elárulj bennünket az ellenség-
nek! (Kis idõ múlva sietve jönnek vissza Matyiék.)

Matyi: Talpra legények! Itt van az ellenség!
Miska: Ébresztõ, katonák! Gyorsan a fegyvereket!
Szécsény K.: Álljatok fel csatasorba! Kard, ki kard!

Támadás! (Csatazaj, kutyavonyítás, harc… Lehet csak be-
hallatszó zaj vagy megkoreografált csatajelenet, de akkor „el-
lenség” szereplõk is szükségesek. Visszajönnek a táborhelyre
a katonák.)

Honvéd 4.: Gyõztünk, uram!
Szécsény K.: És a veszteség?
Honvéd 4:. Semmi! Megleptük õket, uram! Csak ki-

sebb sérülések, hál’ Istennek, meg a kutyás kölyöknek,
uram! (A kutya a lábát rángatja a Honvéd 3-nak, és a fekvõ
Matyihoz vezeti.)

Honvéd 3.: Uram! Uram! Nézze! A sánta Matyi mel-
lébe fúródott egy bolond golyó! (Szécsény Kálmán oda-
megy Matyihoz, és megsimogatja a homlokát. Két honvéd fel-
emeli a sebesült gyereket a földrõl.)

Szécsény K.: Derekasan küzdöttél Mátyás! Bátor le-
gény vagy, igazi honvéd!

Matyi: Igazán, parancsnok úr? Igazán? Most már bol-
dog vagyok. A hazáért halok meg én is, mint a többiek, az
egészségesek. (Matyi feje lehanyatlik.)

Narrátor: Az erdei csatának egy magyar halottja volt.
Sánta Matyi, aki igaz magyarként szolgálta hazáját, mind
még sokannyian azokban az idõkben. Tisza pedig még
hosszú ideig segítette Szécsény Kálmán csapatát.

� � �
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Amikor kommunikációs partnereinket hallgatjuk vagy
írásukat olvassuk, fel-felmerül bennünk a kérdés,

hogy az olyan szavainknak a többes számú alakját, mint
például amilyen a kiváló, érthetõ, feltûnõ, értékelhetõ, meg-
gyõzõ, hogyan is mondjuk és írjuk helyesen. Kötõhangzó
nélkül: kiválók, érthetõk, feltûnõk, értékelhetõk, meg-
gyõzõk, vagy pedig kötõhangzóval: kiválóak, érthetõek, fel-
tûnõek, értékelhetõek, meggyõzõek?

A nyelvmûvelõ irodalom mind a távoli, mind a közel-
múltban a kötõhangzó nélküli formákat tartotta kívána-
tosnak. Ha azonban napjaink nyelvhasználati formáit fi-
gyeljük, azt tapasztalhatjuk, hogy a kötõhangzós forma
mind a köznapi beszédben és írásban, mind pedig a stilisz-
tikai szempontból igényesebb kommunikációban is mind-
jobban terjed. 

Ha e nyelvi változatot idõbeliségében nézzük, bizony
nem állíthatjuk, hogy a kötõhangzós változat nyelvünk új
jelenségei közé tartoznék, hiszen már Arany János költé-
szetében is találunk rá példát: „Érdemeid kézzelfoghatóak s
nagyok;” – írja a költõ A nagyidai cigányok címû versében.
(Kiemelés tõlem: D. K. E.)

Hogyan is állunk hát e kérdéssel?
Azt, hogy a kötõhangzós alak ellenkeznék nyelvünk ter-

mészetével, avagy magyartalan volna: semmiképp sem ál-
líthatjuk. Mint ahogy azt sem, hogy a hosszabb forma ke-
vésbé volna jó hangzású, hiszen éppen a fent említett ige-
nevek határozói alakját hosszabb formában, azaz kötõ-
hangzóval írjuk, mondjuk. Így: kiválóan, érthetõen, feltû-

nõen, értékelhetõen, meggyõzõen, nem pedig: kiválón,
érthetõn, feltûnõn, értékelhetõn, meggyõzõn. 

Ezzel együtt azonban azt is fontos tudnunk, hogy nem
mindegyik -ó, -õ végû igenév többes számát lehet vagy
ajánlatos kötõhangzóval is használni. A nyelvi megfigyelé-
sek azt igazolják, hogy a kérdéses szavak – a többes szám
kötõhangzója szempontjából – nem viselkednek azono-
san. Azok, amelyek már fõnévvé váltak – s ennek megfele-
lõen használjuk õket – többes számú alakjukban minden
esetben kötõhangzó nélküliek. Így például a futó, olvasó,
költõ szó többes számú alakja mindig csak: futók, olvasók,
költõk lehet. Ugyanígy viselkednek a szintén csak fõnévi
jelentésben ismert és használatos bálozó, borozó, építke-
zõ szavaink is. Továbbá alkalmi szófajváltás esetén, vagyis:
az alkalmilag fõnév szerepben lévõ igenevek sem használa-
tosak hosszabb alakban: „Szeretem az elutazókat,/ Sírókat
és fölébredõket,” (Ady Endre: A Halál rokona) (Kiemelé-
sek tõlem: D. K. E.)

Ha azonban az igenév – jobbára – melléknévként hasz-
nálatos, vagy akár már melléknévvé is vált, akkor elõfor-
dul a kötõhangzós forma is: pl. különbözõek, eltérõek, ra-
gyogóak.

A lényeg tehát az alábbiakban összegezhetõ: Abban az
esetben, ha az -ó, -õ végû igeneveket fõnévként használ-
juk, akkor a többes számú alakjuk: kötõhangzó nélküli.
Melléknévi jelentésben ugyan nem kifogásolható a kötõ-
hangzó alkalmazása, azonban – hagyományos volta és válasz-
tékos tömörsége okán – inkább a rövidebb formát ajánljuk.

D. Kenedli Eszter Anyanyelvi figyelõ
Kötõhangzóval vagy a nélkül?

� � �

Logopédia Napja 
a szép magyar beszédért

A kommunikáció szerepének felértékelõdésével egyre
több gyerek képtelen a világ által diktált kommunikációs
tempót követni. A kommunikációs zavarral küszködõk
száma hazánkban több tízezerre tehetõ, és az érintettek
vagy családtagjaik nem is tudják, hogy a problémájukra
van gyógyír: csak a megfelelõ szakemberekhez kell fordul-
niuk.

A Fõvárosi Beszédjavító Intézet a
2012. március 6-án, a Magyar Logopédia napján szerve-
zett rendezvénysorozatával e probléma kezeléséhez kínál-
ta fel szakszerû segítségét az arra rászorulóknak. Bemu-
tatták tevékenységük keresztmetszetét. Fogadnak pöszé-
ket, hadarókat, dadogókat, diszfóniásokat, mutistákat,
nyelvlökéses nyelõket, megkésett beszédfejlõdésû pácien-
seket, diszgráfiásokat, diszlexiásokat és diszkalkuliásokat
is. Kezelnek továbbá más, ritka logopédiai problémákkal
küzdõ betegeket is, s nem feledkeznek meg a beszéd csiszo-
lásáról, a beszédtechnikáról sem.

KKöözzookkttaattáássii  hhíírreekk
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Osztályfõnöke így jellemezte az osztályát, melynek a cím-
ben szereplõ kislány is a tanulója volt:

„A tanulók kapcsolataik megítélésében reálisak. Összetartó,
befogadó, jó közösséget alkotnak.”

Kata a rokonszenvi skálán a középmezõnyben foglalt
helyet. Nem volt jó tanuló, bizonyos képességek terén
megerõsítésre szorult.

Az egyik óránkon, a népi játékokról, az egyszerû játék-
szerekrõl beszélgettünk. Ilyen a csigajáték is, mely hosszú
évszázadokon át rendkívül népszerû volt, ma azonban szin-
te már alig ismerjük. Az ókori rómaiak – feltehetõen – ked-
velhették, mert még versben is megörökítették mûködé-
sét:

„S forgok, akár padlón pörgõ csiga ostorütéstõl, mit csoda
fortéllyal forgat a fürge fiú.”

(Tibullus)

Nekem sikerült négy darab, fából készült hasonmás csi-
gát is beszereznem, melyekkel gyakorolhattunk. A leg-
ügyesebb az osztályban Józsi volt. Szakszerûen tekerte a
zsineget a csiga palástjára, óvatosan engedte az asztal-
ra, és hosszan pörgette a játékszert. Kis
idõ után elõkerült a stopperóra is, a gye-
rekek segítettek mérni, kinek mennyi
ideig sikerül mozgásban tartani a játé-
kot.

– Versenyezzünk! – javasolta késõbb
Józsi a játék hevében.

Beleegyeztem, bár úgy gondolom, hogy
a versengés a játékban egy egészséges szint felett
inkább káros, mint hasznos. Arra törekedtem,
hogy a játékközpontú fejlesztõóráinkon ne legyenek
vesztesek. Hiszen azoknak is jár az elismerés és a sikerél-
mény, akik nem akarnak bármi áron, másokat felülmúlva
a legjobbak lenni.

Aki a leghosszabb ideig pörgeti a csigát, megkapja aján-
dékba – mondtam el a verseny szabályát. Selejtezõket, kö-
zépdöntõt, majd döntõt rendeztünk.

A döntõbe Kata és Józsi jutott be.
A versengéshez elõ is készítettünk két különálló asztalt,

igyekeztünk azonos feltételeket biztosítani a versenyzõk

számára. Józsi még egy kicsit gyakorolt, Kata pedig türel-
mesen várt.

A szabályok szerint háromig számolás után egyszerre
kellett elindítaniuk a csigákat. Kíváncsiak vártuk, ki nye-
ri meg a döntõt, kié lesz a csiga. Az indítás szabályos volt,
az osztály csendben figyelt, csak a csigák jellegzetes surro-
gó hangja hallatszott.

Egyszer csak Józsi csigája leesett az asztalról.
– Lejt az asztalom, nem igazságos – mondta kivörösöd-

ve.
– Cseréljünk helyet, és csináljuk újra – ajánlotta Kata.
A második menetben Kata csigája néhány pillanattal

tovább pörgött, mint Józsié.
– Csaltál – üvöltött a fiú – késõbb indultál.
– Ha akarod mehet harmadszor is – szólt a lány szelíden.
A csigák szépen, egyenletesen pörögtek, azután az egyik

méltóságteljesen megállt az asztal közepén.
Józsi bõgve-õrjöngve kirohant az osztályból. A folyosó-

ról könyörögtem vissza, de nem tudtam megnyugtatni.
Átadtam Katának a csigát, aki Józsi felé nyújtotta a ju-

talmat.
– Legyen a tied, te jobb vagy nálam – mondta békítõen.

Lõrincz József

A szerzõ jól ismert játéktervezõ és játékmester, akinek tantermi komplex fejlesztõjátékai

igen kedveltek a felnõttek és a gyerekek körében. Oktatásban való felhasználásukról – sa-

ját élményû tevékenységek keretében – magunk gyõzõdhetünk meg izgalmas és hangu-

latos továbbképzésein. Most egy tanulságos és elgondolkodtató történettel lepett meg

bennünket, mely arra figyelmeztet, hogy érdemes lesz újragondolnunk a versenyeztetés-

sel kapcsolatos álláspontunkat (a szerk.).

Kata, aki tudja, 
mire való a játék
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