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De mi van azokban az iskolákban, ahol a szülõi ház nem
partner, ahol napi küzdelmet jelent néhány gyerek ma-
gatartási problémája, érdektelensége, esetleg a szülõk
hanyagoló attitûdje? Különösen a kisiskolások problé-
mái esetében óriási a felnõttvilág felelõssége, és minden
alkalmat meg kell ragadnia a tanítónak is, hogy megala-
pozza és fejlessze a kisdiákok szociális érzékenységét. 

E témában gyermekvédelemmel foglalkozó kolléga-
nõk mesélték szeptemberi, azaz friss élményeiket, melye-
ket – hozzájárulásukkal – nem kevés tanulságuk okán
most megosztok a lap olvasóival is. 

Érzékenyítés gyerekkorban 
Élményszerzésük helyszíne egy olyan iskola, amelynek

mindegyik évfolyamán két-két osztály mûködik, ottho-
nos a környezet, az alacsonyabb létszám miatt mindenki
név szerint ismeri az iskolatársait. Csaba az iskola máso-
dikos tanulója. Az elsõ évet jó eredménnyel végezte el.
Ági néni, a tanítója, azt kérte a fiútól és anyukájától,
hogy augusztusban gyakorolják az írást és számoljanak is
egy kicsit a nyári szünetben, s így búcsúzott kis tanítvá-
nyától: „Amikor szeptemberben találkozunk, akkor szeret-
ném látni a füzetedet!” Csaba és az anyuka is megígérte,
hogy a tanító utasításai szerint szervezik majd a szünet
napjait. 

Eljött a szeptember. A másodikosok várták már az is-
kolakezdést. Hiszen a jó közösségi élet, a játék, a sok jó-
ízû beszélgetés mellett a gyerekeknek Ági néni is nagyon
hiányzott. A tanítónõ szelídszavú, mosolygós ember, aki-
re minden diákja örömmel figyelt. Az osztály elsõ alka-
lommal a megszokott tanteremben, a tankönyvek átvé-
telekor találkozott. Mindenki szép barna, kipihent volt,
a kislányok csacsogtak, a fiúk komolykásan beszélgettek.
Csaba félrehúzódott. Valahogy nem találta a helyét.

Mindenki arról beszélgetett, hogy merre járt, mit csinált.
Neki nem volt semmi különös az életében ezen a nyáron
sem. „Mit mondjak, ha kérdeznek?” – töprengett. Botond,
a padtársa és egyben a barátja nem érkezett meg, tehát
könnyebben bújt el a kíváncsi tekintetek és kérdések
elõl. A könyvek átvétele elég gyorsan ment, Csaba,
ahogy csak lehetett, sietõsen szeretett volna távozni
édesanyjával, ám Ági néni feltartóztatta õket. 

– Csaba, jól telt a nyarad? – kezdeményezte a beszélge-
tést vele is a tanítója. 

– Ugyan, semmi különös nem történt, sõt bátran
mondhatom, hogy ez a hosszú szünet semmire sem jó.
Nálunk nincs nagymama, nagypapa, aki felügyelne a gye-
rekre – panaszkodott az anyuka. – Az iskolaszünetben
kénytelen vagyok a fiamat mindenhova magammal vin-
ni. 

– Nem volt olyan rossz! – mondta a fiú. – Anyukám a
piacon dolgozik, s minden reggel vele mentem. Sokat se-
gítettem neki. 

– No, ez az, nem volt idõnk a gyakorlásra, amit tetszett
kérni – így a mama. Mindennap hajnalban keltünk, 5 óra
után már az utcán voltunk és este 7 elõtt nem is jutot-
tunk haza. Nem volt szívem, de erõm se akkor már a gye-
rekkel tanulni. Ráadásul ez a kánikula… kimerítõ volt. –
Ági néni nem reagált. Csak megsimogatta Csabi kobak-
ját, majd egy másik tanítvány felé fordult. 

A tanévnyitó ünnepség után a másodikosoknál is el-
kezdõdött a munka. Elõször mindenki helyet választha-
tott. Csaba Botond társaságát kereste. Biztonságérzetet
jelentett neki a régi barát közvetlen jelenléte. Ági néni
szeretett a tanítványairól mindent tudni, ezért az elsõ
nap két óráját úgy szervezte meg, hogy padonként halad-
va kérdéseket tett fel a gyerekeknek a nyárról, a család-
ról. Botond élménybeszámolója részletes volt. 

– Elõször a nagymamánál, Drégelypalánkon voltam
három hétig. A szüleim júliusban vették ki a szabadságu-

Csillag Ferenc

Melyek a jó iskola ismérvei? E kérdést érdemes idõrõl idõre feltenni. A válaszok eltérõek.
Mást mond a gyakorló pedagógus, mást a tanuló és mást a szülõ. Talán a szülõk fogal-
maznak a legárnyaltabban, hiszen õk a középpontba állítják az eredményességet, a peda-
gógus személyiségét, a körülményeket és a továbbtanulás lehetõségeit. A gyerekek véle-
ményében inkább a személyes viszonyok kerülnek elõtérbe, azaz sikerül-e jó barátot, ha-
vert találni, ám életkortól függõen a további tanulási esélyeket is az értékelésük közép-
pontjába állítják. A kollégák pedig, mint a rendszer fõszereplõi, megint más mércével
mérnek. Így érthetõ, hogy akkor tekintik az iskolát jónak, ha szakmai önállóságuk nagy, a
szociális háttér segítõ, együttmûködõ, és nem utolsósorban kiszámíthatók és reálisak a
vezetõi elvárások, mely jó hatással van a nevelõtestületi közösségre is.

Párhuzamos történetek
a partnerség titkaiból
Küzdelem az elõítéletek ellen
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kat. A nagymamától egyenesen a horvát tengerpartra
mentünk. Pula városában laktunk, mindennap füröd-
tünk és sok-sok várost néztünk meg. Tíz napot töltöt-
tünk ott. Igen meleg napon autóztunk visszafelé, az au-
tóban döntötték el a szüleim, hogy Fonyódon megállunk
a keresztszüleimnél, s néhány napot náluk töltünk. És
tessék elképzelni, a szüleim öt nap után visszatértek Pest-
re dolgozni, míg én még három hetet tölthettem el az
unokatestvéreimmel a Balatonon! Végül az utolsó napo-
kat ismét a nagymamánál töltöttem. Csak augusztus
utolsó napján hoztak haza a szüleim. 

– Szép volt a nyarad – állapította meg Ági néni, majd
Csabához fordult. – Azt már hallottam, hogy te szorgos-
kodtál a piacon, de mi volt a feladatod?

– Hááát… tetszik tudni, az attól függött, hogy anyu-
kámat a fõnöke, Gyula hova osztotta be. Ha a zöldséges
pulthoz állította, akkor kora reggel ki kellett rakni a lá-
dákat, a gyümölcsökhöz az árakat. Az nagyon jó volt,
mert soha nem látott gyümölcsöket is árultunk. Ha vá-
sárló érkezett, és hagymát vagy krumplit kért, akkor én
szedhettem zsákba. Sokszor nem is sokat tévedtem, leg-
feljebb egy-két szemmel raktam kevesebbet vagy többet
a zsákba. Persze, a csöves kukoricával is én foglalkoztam.
Olyan jó volt este látni, hogy a pult leürült. Azt már ke-
vésbé szerettem, amikor anyukámnak a dohányárut kel-
lett kezelnie. A vásárlók a cigi mellé kisebb üvegekben
pálinkát is kértek, s miután megitták az adagot, akkor
visszaadták az üveget és azokat nekem kellett rendez-
nem. Hát azt a munkát nem szerettem, folyton büdös
volt a kezem! A legtöbb vásárlónk pénteken és szomba-
ton volt. Kétszer voltunk kint a strandon is, de mindig
csak vasárnap.

– Hát te dolgoztál? – ámuldozott a padtársa. 
– Nem, inkább segítettem anyukámnak. Együtt vol-

tunk. Jó volt, láttam, hogy mennyit dolgoznak a felnõt-
tek.

– Botond, jól gondolod – mondta Ági néni. – Csaba
dolgozott. Anyukája nem lett volna meg a segítsége nél-
kül. 

– Ugyan, a szünet a pihenésre van, utazni, fürödni, pi-
henni kell! – összegezte álláspontját Botond. 

– Pihentem, mert nem kellett tanulnom – mentegetõ-
zött Csaba –, és anyukám mindig úgy adott vissza a na-
gyobb pénzekbõl, hogy nekem is megmutatta. Így egy ki-
csit tanultam is számolni, igaz, nem a gyakorló füzetbe!

Ági néni felállt, s ment a következõ padhoz, figyelme-
sen hallgatta a többiek beszámolóját is. Egyszer csak vi-
tatkozó hangokra kapta fel a fejét. Botond hangosko-
dott:

– A piacon nyaralni, micsoda ötlet, ilyen a földön
nincs!

– Nem nyaraltunk, dolgoztunk, de együtt voltunk –
jött a válasz.

– A szünidõ a gyerekeké! Tényleg, ti olyan szegények
vagytok, hogy nyaralni sem mehettek? – hangzott Bo-
tond leckéztetõ kérdése. 

A tanító nem szerette volna, ha komolyabb vita alakul
ki, s Botond még keményebb ítéletet fogalmaz meg, ezért
mindkét fiút feladattal látta el. Pontosan tudta, hogy ami
az egyik gyereknek természetes, az a másiknak elfogad-
hatatlan. Ezért is próbálta meg a gyerekek figyelmét más-
ra terelni. Ám Botondot erõs egyéniségûnek faragták, s

mint egy buldog a húsba, úgy kapaszkodott õ is a számá-
ra elfogadhatatlan témába. 

A második hét elsõ napján az osztályba érkezõ Csabát
a padtársa a következõ provokatív kérdéssel fogadta: 

– Csaba, hogy pihentél, hiszen vasárnap nem mûkö-
dik a piac? Remélem, szombaton dolgoztál! – ne tagad-
juk, a fiú szavaiban gúny, sõt, lenézés érzõdött. 

Csaba nem felelt, csak ránézett az osztálytársára és
Ági nénihez fordult: 

– Tanító néni, kérem tessék engem bárhova ültetni,
csak mellé ne!

A tanító teljesítette a fiú kérését, miközben Botond-
nak ennyit mondott: 

– Meghívlak egy beszélgetésre az ebéd után. Néhány
dolgot meg kell beszélnünk. Azt hiszem, rendet kell ten-
ned a fejedben, ehhez szeretnék segítséget adni. 

Ági néni és Botond délutáni beszélgetésén a gyermek-
védelmi felelõs is részt vett. Mint kívülálló sokat tanult
abból, ahogy a problémát a tanító kezelte. Nem oktatta
ki Botondot, hanem kérdéseivel a fiú véleményalkotásá-
nak hibás voltára hívta fel a figyelmet. Végül a gyerek fel-
ismerte és saját maga fogalmazta meg tévedése okát: a
társa munkavégzésének jellege, szokatlan volta, a szün-
idõ eltöltésének eddig ismeretlen módja okozta méltat-
lan viselkedését. A tanító a beszélgetésüket a követke-
zõkkel zárta: 

– Botond, most már te is látod, hogy hibásan, bántóan
viselkedtél. Gondold végig, hogyan lehetne a barátságo-
tokat visszaállítani. Ha majd azt kéri tõlem Csaba, hogy
ültessem vissza, akkor tudom, hogy köztetek minden
rendbejött. 

Tíz nap kellett ahhoz, hogy a két gyerek között a kap-
csolat rendezõdjön. Szeptember 13-án Csaba visszaült a
megszokott helyére. 

Olykor a szülõt is nevelni kell
Az elsõ osztály tanítója Helga néni, aki már jelentõs

rutinnal rendelkezik. Közel két évtizede tanít az iskola
kezdõ évfolyamain. Most szeptemberre is szép elsõ osztá-
lya jött össze. Úgy gondolta, nagy szerencséje van, hiszen
a huszonhárom gyerek egy része már az óvodából jól is-
merte egymást, ráadásul 8 kisgyerek nõvérét vagy bátyját
a korábbi osztályai valamelyikében tanította. „Jó dolog is-
merõsök között dolgozni” – gondolta. S ahogyan az lenni
szokott, már az elsõ napon szülõi értekezletet hívott ösz-
sze. 

Nagyon fontos ez az alkalom, hiszen a tanítói útmuta-
tások nélkülözhetetlenek, sõt, ha ez a találkozó sikeres,
akkor a szülõk fontosnak tartják a jövõben is a részvételt.
A tanító tehát felkészülten kezdett a munkájához.
Bartháné, a kis Györgyike anyukája érkezett elsõként. A
tanító köszönését szinte nem is fogadta, hanem rögtön
rázendített mondandójára: 

– Nézze, tanító néni, ma láttam, hogy ebbe az osztály-
ba került a Veréb család kislánya. Nagyon sajnálom ma-
gát, mert ez nem egy egyszerû család! Ez a kislány csak
rosszat lát otthon. 

– Ne aggódjon kedves anyuka, sikeresen érünk majd
mindannyian célba. Van rutinom, bízzon bennem –
nyugtatta a tanító. 
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– Nem kétlem, de az említett család – s itt a hangját
suttogóra fogta a mama – hát hogy is mondjam: más. Má-
sok a szokásaik, másként öltözködnek, sokan vannak,
hangoskodnak.

– Anyuka kedves, ezt most itt hagyjuk abba – így a ta-
nító –, a Veréb Zsuzsi anyukája nincs itt. Nem szeretem,
ha bárki is egy gyerekrõl vagy a családjáról a háta mögött
beszél. 

– Szóval azért jöttem korábban, hogy elmondjam a kí-
vánságomat:a lányomat, a Györgyikémet nem ültetheti
a Veréb Zsuzsi mellé! 

– Pedig sokszor fognak egymás mellett dolgozni, ezt
tudnia kell – válaszolta nyugodtan a tanító. 

– Tanítónõ, amit kértem, az igen komoly dolog, azt
teljesítse, kérem! – Bartháné ezzel sarkon fordult és ki-
ment a folyosóra. 

A szülõk lassan verõdtek össze. Bartha anyuka néhány
szülõvel összedugta a fejét, s elmélyülten beszélgettek,
amikor a tanító kitárta a tanterem ajtaját, és csak több-
szöri invitálás után sikerült a szülõket az összejövetelre
beterelnie. Helga néni tömören ismertette a követelmé-
nyeit, az elvárásait. Minden fontos információt meg-
adott, ami az induláshoz elengedhetetlen volt. Bartha
anyuka elvárására is kitért, név nélkül, tapintatosan utalt
arra, hogy az osztálya csak akkor formálódik igazi közös-
séggé, ha nincsenek elszigetelt tanulók. Így mindenki-
nek együtt kell mûködnie az osztálytársaival. A szülõi
kérdésekre, a problémák feldolgozására is hagyott idõt, s
csodák csodájára azonnal jelentkeztek néhányan. A hoz-
zászólások egy része a szokásos témájú volt, lesz-e tanul-
mányi kirándulás, miként segítsék a szülõk az osztály
munkáját, illetve az otthon kialakítandó napirend és szo-
kások kialakítását boncolgatták. Az egyik hozzászóló Ká-
dár Kriszti anyukája volt, aki Bartháné mellett ült. 

– Helga néni – kezdte a hozzászólását –, úgy látom, itt
minden széprõl, jóról szó esett. Tényleg örülünk, hogy a
gyerekeink ilyen kiváló tanító irányításával tanulják meg
a betûvetést és a számolást. Mégis, egy dolgot hiányolok.
Nem igazán tudom, mondhatom, tudjuk, kik is járnak
együtt ebbe az osztályba. Miért is tartom fontosnak a
probléma felvetését? A minta miatt. A gyerekek köny-
nyen vesznek át rossz szokásokat, nyegle magatartást,
hát ezt szeretném elkerülni. 

– Ön azt szeretné, ha mindenki bemutatkozna? 
– Nem, nem erre gondolok – jött a gyors válasz –, a ta-

nító néninek mindenkirõl lehet már benyomása, véle-
ménye, ezért számoljon be arról, hogy milyenek a gyere-
kek! – Kádárné ekkor a szomszédjára tekintett, a meg-
erõsítést onnan várta. Bartháné helyeslõen bólogatott.

– Értem a kérését, de ma még csak a tanév második
napjának végén vagyunk. Felelõtlenség lenne, ha az elsõ
benyomásaimat mondanám el. Annyit mondhatok, szé-
pek, kedvesek, aranyosak, gondozottak a gyerekek. 

– No, és ez igaz a Veréb Zsuzsira is? – szólt közbe
Bartháné. 

A kérdés elhangzott, a tanítónõ legszívesebben kia-
bált volna, de tudta, hogy ez sehova sem vezet, hiszen
Bartha anyuka valami miatt nem szíveli a Veréb csalá-
dot, s ezen keresztül a kis Zsuzsit sem. Számolt hát magá-

ban legalább tízig, amikor halkan, de igen határozottan a
következõket mondta:

– Az én osztályomban mindenki egyenlõ eséllyel in-
dul. Az én szeretetem és gondoskodásom átsegít min-
denkit az esetleges problémáján. Ön az összejövetel elõtt
egy kéréssel fordult hozzám. Az álláspontom továbbra is
érvényes. Ahogy Györgyikére, Krisztire figyelek, úgy Zsu-
zsikára, Lalira és Zsoltira is.

Bartháné elvörösödött. Megérezte, hogy ebben a vitá-
ban vesztésre áll, ezért felpattant, s nagy hanggal így szólt:

– Ha maga nem érti meg a problémánkat, amit ugye,
Kádár anyuka is megerõsített, akkor világosabban fogal-
mazok. Féltjük a kislányainkat egy munkanélküli cigány
család gyerekétõl, aki otthonról csak rossz mintát hoz…

– Kérem, itt azonnal álljon meg! – szakította félbe az
indulatos asszonyt határozottan a tanító. – Nem ítélkez-
het egy hatéves gyerek felett! 

– És akkor mit tesz majd maga vagy az iskola, ha más-
hova visszük a gyerekeinket? – fenyegetõzött Bartháné. 

– Helga néni, régen jelentkezem, adjon nekem is szót!
– mondta Jávor Tomi anyukája, majd így folytatta: – ide
figyelj Éva, te már az óvodai szülõi értekezleten is sokszor
fejtetted ki a sajátos nézeteidet, sokszor bántottál meg
óvónõket, szülõket egyaránt. Ha azt képzeled, hogy vala-
ki is veled ért egyet, akkor nagyon tévedsz. Vidd el a gye-
rekedet máshová, de mi nem követünk téged. 

Most másodszor lett nagy csend. A szülõk egy része
lehajtott fejjel, megkövülten ült, mások helyeslõen bó-
logattak. Bartháné nem viselte el a feszült csendet. Fel-
pattant hát, és széles gesztusokkal, színpadiasan távo-
zott. 

A szülõi értekezlet néhány perccel késõbb befejezõ-
dött. A tanítónõ keserû szájíze sokáig megmaradt. Nyug-
talan volt, nem attól félt, hogy Bartha Györgyit anyuká-
ja más közösségbe viszi, sokkal jobban bántotta az, hogy
ezen a napon másodszor is úgy beszélt egy felnõtt egy gye-
rekrõl és annak családjáról, hogy azoknak nem volt lehe-
tõségük a védekezésre. 

Másnap reggel a gyereket kísérõ szülõk mindegyike
szólt néhány kedves szót a tanító nénihez. Bartha Györ-
gyit a nagymamája hozta, aki ismerõsnek tûnt. Magyará-
zatként a következõt mondta: 

– Mi ismerjük egymást. Öt éve, épp ilyenkor Helga né-
ni osztályába kísértem a fiam gyerekét, Mezõ Pétert. Ne
haragudjon a lányomra, tanító néni! Sokszor meggondo-
latlanul szól, sokakat megbánt. Nem igazán szeretne a
szülõkkel találkozni, s ezért egy darabig én hozom és vi-
szem a gyereket. Tudom, hogy az ön osztályában van a
legjobb helyen Györgyike. Vigyázzon rá, tanítsa õt szere-
tettel!

Ettõl csillapodott a tanítónõ keserûsége. A nagyanyai
kedves szavak megnyugtatták, nagy lendülettel kezdett
munkájába. De mikor találkozik vajon a kislány édes-
anyjával? S mit mondanak majd egymásnak? Az rejtély!
Nagy lépést kell tennie az anyukának a béke helyreállítá-
sáért. Elõítéleteit mindenesetre le kell gyõznie. Bizony-
nyal egyszer majd sikerül. De könnyen lehet, hogy ebben
neki, a tanítónak is segítenie kell a szülõt: okos szóval,
beláttatással, türelmes meggyõzéssel.
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Olvasmányomból sok fontos dolgot tanultam és ez a sa-
ját programom továbbgondolására is késztetett. Lehetõ-
séget teremtett ugyanis arra, hogy megismerjek olyan
mentalitást és megoldásmódokat finn, norvég, angol és
magyar iskolák gyakorlatából, amellyel a bemutatott in-
tézmények oldják elzártságukat, s bevonják a civil társa-
dalmat belsõ életük gazdagításába, pedagógiai problé-
máik megoldásába. 

A skandináv modell
Az iskola épülete egészséges természeti környezet-

ben (erdõ – liget – csend – jó levegõ) található. Mellette
játszótér, salakos pálya, kerékpártároló kerékpárokkal.
Az iskolában lehet zeneterem, színházterem, kerámia-
mûhely stb. Arra törekszenek, hogy kiváló feltételeket
teremtsenek az egész napos neveléshez.

• A pedagógiai munka két területre fókuszál: az alap-
készségek fejlesztésére és a személyiség fejlesztésére
(például a mûvészetek segítségével). A mûvészetek ad-
ják a húzóerõt az oktatáshoz. A zeneoktatásnak és a mo-
rálisan építõ színdarabok feldolgozásának és elõadásá-
nak kiemelt szerepet szánnak. Minden tanuló szerepel az
elõadások során, így tehát a mûvet több elõadásban is
láthatják a gyerekek és a szülõk. A jelmez, a díszlet az is-
kolában készül. 

Az idegen nyelv oktatása kiemelt szerepû. Az iskola
profiljának megfelelõen emelt óraszámban tanulhatnak
a diákok idegen nyelvet, zenét, mûvészeti tevékenysége-
ket, természettudományt, sportot.

Kurzusok vehetõk fel a kötelezõ órák mellé, ahol
hasznos, a mindennapi élethez szükséges ismereteket sa-
játíthatnak el a diákok (például háztartási ismereteket).

A tanítás két blokkban folyik, délelõtt és délután, kö-
zötte 75 perc relaxációs idõvel.

A tanulásirányításban a tanár-diák partnerség, a kellõ
motiváció igen fontos szempont: magának a feladatnak
kell érdekesnek, komplexnek lennie, hogy érdeklõdést,
kíváncsiságot, kedvet ébresszen a tanuláshoz. Az iskola
kedvez a kreatív ötletek megvalósításának, ösztönzi a
kezdeményezéseket. Elvárás az aktív tanulói közremû-
ködés. A projektmódszert gyakran alkalmazzák, a terve-
zés közösen folyik.

• A pedagógusok feladata:
– a nevelési céloknak megfelelõ tanítástervezés,
– a differenciált oktatás,
– a gyermekvédelem és a segítségnyújtás a tanulásban.
Egyébként szabadon választják meg módszereiket és

törekszenek arra, hogy személyre szabottan szervezzék a
tanulási folyamatot. Szakmai fejlõdésük terepe a mun-
kaközösség. Az itt folyó tevékenység igen hangsúlyos – a
szakmai épülést és a segítségnyújtást célozza.

• IKT – az iskolában az informatikai eszközök a tanu-
lást szolgálják. Minden tanuló és nevelõ rendelkezik lap-
toppal, az iskola épülete teljes internetes lefedettséggel
rendelkezik. Hasznos és folyamatos az iskolákban az in-
teraktív táblák használata. A laptop, a projektor termé-
szetes eszközei a tanítási-tanulási folyamatnak. 

A tananyagot és a témához szükséges anyagokat a ta-
nárok még a foglalkozás elõtt közzéteszik, s a tanulók le-
töltik, így elõre látják az elkövetkezõ témát és elõzetes
feladatokat is kaphatnak. A papíralapú tanulást részben
kiváltja a számítógép. Egységes tantestületi álláspont,
hogy az olvasásra és a könyvtárlátogatásra nincs rossz
hatással a számítógépek használata. Az internet fontos
eszköz az iskolai kommunikációban, melyben kiemelt
szerepe van az iskolaújságnak, a szülõk tájékoztatásának,

Gyõrffy László Jánosné

A nyári szünet nekünk, pedagógusoknak nem csak a pihenést kínálja, de szakmai feltöl-
tõdésre, ismereteink bõvítésére, az önképzésre is lehetõséget teremt. Az én egyik legér-
dekesebb olvasmányom ezen a nyáron Falusi Katalin és Vajnai Viktória szerkesztésében
a Nyitott iskola címû kiadvány volt. Nem véletlenül akadt meg rajta a szemem: a nyitás
problémája ugyanis engem is régóta foglalkoztat. A TANÍTÓ júniusi számában be is mu-
tattam a Nyitott kapu programomat, mely a szabadidõs programok keretében lép ki az is-
kola falai közül.

Milyen a nyitott iskola?
Tallózás külföldi és hazai jó gyakorlatokból
„Az iskola arra, való, hogy az ember megtanuljon tanulni, 
hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka 
örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni amit csinál,
és megtalálja azt a munkát, amit szeretni fog.”

(Szent-Györgyi Albert)
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az iskolai honlapnak és a digitális naplónak. Az iskolai
honlap portál jellege az iskola kiterjesztését szolgálja. Az
óravázlatok is publikusak. A szülõi érdeklõdésre a diák
meg tudja mutatni, hogy milyen filmet néztek, táncot ta-
nultak, zenét hallgattak a tanítási órákon.

• A tanulók értékelése folyamatosan történik, és fõ-
ként szöveges értékeléssel, kiemelt szempontja a kreati-
vitás. Az értékelés kritériumai egyébként elõre ismertek
és a fejlõdés, a tanulás támogatásának szolgálatában áll-
nak. Standardizált tesztek segítik a teljesítmények ob-
jektív mérését, a kreditrendszer hatékonyan mûködik.
Az állami méréseken kívül az intézmények kidolgoznak
helyi méréseket is, mely célozhatja például a természet-
tudományi ismereteket, az olvasásfejlesztés eredményes-
ségének vizsgálatát.

Minden tanulót 4-szer olvastatnak felmérés jelleggel
egy tanévben, ezt rögzítik és elemzik. Az eredményeket
grafikon segítségével jelenítik meg. Az olvasási szintek
standardizálása 10 szinten történik. A szinteket ponto-
san meghatározzák. Megjelölik, ha nem megfelelõ vagy
nincs fejlõdés valamelyik tanulónál. Ez a tanuló külön
támogatásban részesül. 

• Az olvasás ösztönzésére érzékletes megjelenítést, fa
levéldíszt használnak. Mindenki feltûzhet a fára egy le-
velet, miután 1 könyvet elolvasott. A levélben szerepel:
a könyv szerzõje, a mû címe, oldalszáma, a tanuló neve.
Így a tanév végére az osztály olvasási fája kilombosodik.

• A szülõkkel való kapcsolattartás folyamatos (pél-
dául elõadások, megbeszélések), mely elõsegíti az iskolá-
val való együttmûködést. Így segítik a gyermekek beil-
leszkedését, egészséges életmódra nevelését, a helyes
táplálkozás és napirend kialakítását, az otthoni tanulás
eredményességét. Több alkalommal szerveznek oktatási
céllal közös kirándulásokat is a szülõk bevonásával.

• Rendszeres gyakorlat a külsõ szakemberek bekap-
csolása a pedagógiai munkába: a védõnõ, a rendõr, a
gyermekvédelmi szakember, orvos, mûvészek, különféle
szakmák képviselõi stb. rendszeresen megfordulnak az
iskolában.

Az iskolák nyitottságához tartozik, hogy gyakran hív-
nak meg olyan vendégeket, akikkel a gyerekek interjú-
kat készíthetnek, és a diákok is gyakran mennek valami-
lyen pedagógiai céllal iskolán kívüli helyszínekre, pél-
dául múzeumokba, cégekhez stb.

Az angol nyitott iskola 
modellje

A Cale Green Iskola (Egyesült Királyság) új profiljá-
nak kialakítása helyzetelemzéssel indult. A tantestület
definiálta az iskolai problémákat és – azokat rangsorolva
– az alábbiakat jelölte ki elsõdlegesen megoldásra váró-
nak: 

– az iskolai morál javítása,
– magatartási problémák kezelése,
– a gyerekek tanulásához nyújtott megfelelõ szülõi tá-

mogatás megteremtése.
Megoldásként a következõ stratégiát alakították ki:
– mentorokat alkalmaznak, akiktõl megtanulhatják a

szülõk a gyerekekkel való helyes foglalkozást,

– „reggeli klubot” szerveznek azzal a céllal, hogy:
• segítsék a gyerekek egészséges táplálkozását,
• visszaszorítsák a késéseket,
• szorosabbá és természetesebbé tegyék a szülõk és az

iskola kapcsolatát,
– a szülõket bevonják a diákok tanulásának segítésébe

(például olvasási készség fejlesztése),
– az iskola tanfolyamot szervez a szülõk részére a csa-

lád helyes életvitelének támogatásához, például pénz-
ügyi ismeretek (segítség a pénzbeosztás, megtakarítás te-
rén),

– az iskola tornatermében az iskoláskorúaknál fiata-
labb gyerekeknek is tartanak játékos fejlesztõfoglalkozá-
sokat,

– felnõtteknek számítógépes tanfolyamot indíta-
nak,

– az évente egyszer megrendezett nagy iskolai „feszti-
vál” megszervezésébe és lebonyolításába bevonják a szü-
lõket is,

– minden diák és szülõ számára egészségügyi tanács-
adást biztosítanak.

A kiterjesztett iskola programja megerõsítette az isko-
la és a szülõk kapcsolatát. A tanulók eredményei javul-
tak, szívesebben tanulnak, csökkent az igazolatlan mu-
lasztások száma. Javult az iskolai légkör, így a tanárok
motiváltabbak lettek a tanításban.

Néhány hazai tapasztalat
Magyarországon is egyre több jó gyakorlattal találkoz-

hatunk a nyitott iskola modell megvalósításában. Az
alábbiakban közös „kincsestárukból” – a teljesség igénye
nélkül – néhány követésre méltó jellemzõt szeretnék ki-
emelni. 

• Minõségbiztosítás – teljes körû, differenciált értéke-
lés kíséri a pedagógiai munka folyamatát, van visszajel-
zés az elégedettségrõl.

• Kiemelt szerepû a tehetséggondozás és a felzárkóz-
tatás.

• A pedagógus munkáját „diák-tanár” rendszer (te-
hetséges diák segíti a tanári munkát) segíti. Pedagógiai
asszisztenst is alkalmaznának (angolszász modell, nálunk
most nincs hozzá erõforrás, ezért sajnos napjainkra telje-
sen leépült).

• A szülõk körében igen kedvelt digitális naplót (a
rendszeres informálódást szolgálja) használnak. 

• Szakmai hálózatépítés folyik (kapcsolatfelvétel más,
hasonlóan gondolkodó hazai, esetleg külföldi iskolákkal,
pedagógusközösséggel, szakmai csoporttal, „testvérisko-
la”).

• A tanulók pontosságra, a munka fontosságára neve-
lésének egyik lehetséges módja a beléptetõ rendszer mû-
ködtetése. A gyerekek érkezése, távozása naplózott. A
tartalmas munka azzal kezdõdik, hogy fontos a pontos-
ság!

• Jó program a nyelvórákon megvalósuló virtuális uta-
zás az adott országban.

• Megvalósul az együttnevelés az egészséges arányok
figyelembevételével. (A különbözõ hátrányokkal élõk
iránti szolidaritást, elfogadást, segítségnyújtást ugyanis
gyermekkorban célszerû elkezdeni.)
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• Kooperatív tanulás, differenciált tanulásszervezés; a
tananyagmennyiség, a tanulási tempó differenciált meg-
határozása általános elvárás a tantestületben. 

• Személyre szabott a követelménytámasztás és az ér-
tékelés; szöveges értékelést alkalmaznak.

• A tehetségek felismerése, felkarolása tudatos. A mû-
vészeti nevelés, a kézmûves-foglalkozások személyiség-
fejlesztõ hatását is bekapcsolják a tehetséggondozásba és
a felzárkóztatásba.

• Fórumot teremtenek a tanulóknak munkáik, pro-
dukcióik bemutatására, kutatómunkájuk szóbeli megvé-
désére (például 10-15 perces elõadás keretében) az isko-
latársak, szülõk, más felnõtt vendégek elõtt.

• Bevezették a beszélgetõ kört; feszültségoldó, kap-
csolatépítõ, kommunikációt fejlesztõ és magatartásfor-
máló fejlesztõ hatása miatt a kicsiknél naponta, a na-
gyoknál legalább hetente alkalmazzák.

• A szülõkkel való õszinte kapcsolat kiépítésére, meg-
erõsítésére közös programokat szerveznek; a szülõi sze-
rep helyes megtanulását támogatják, bevonják a szülõ-
ket az iskolai pedagógiai problémák megoldásába.

• Az iskolák vonzereje a nevelésen-oktatáson kívül a
személyre szabott fejlesztésben, a szülõkkel való kapcso-
lattartásban, a széles spektrumú szabadidõs tevékenysé-
gek választhatóságában rejlik (sport, mûvészetek, nyelv-
oktatás, rendezvények, családi programok, szülõknek
szervezett képzések stb.).

• Kiemelt jelentõségûnek tekintik az önképzést,
igénylik a folyamatos szakmai és speciális továbbképzést
(differenciálás, fejlesztõpedagógia, konfliktuskezelés,
idegennyelv-ismeret, projektpedagógia, számítástechni-
kai ismeretbõvítés, pályázatírással kapcsolatos képzések
stb.).

• A tantestületben elvárt a kompetenciafejlesztést
központba állító pedagógiai szemlélet, mely természet-
szerûen jár együtt az SNI-s és halmozottan hátrányos
helyzetû tanulók együttnevelésére való nyitottsággal.

Irodalom
Falusi Katalin, Földes Petra, Hunya Márta, Vajnai Vik-

tória: Nyitott iskola, OFI Budapest, 2012.

Markovits Judit

Avagy: Vértezzük fel magunkat megfelelõ szakmai-emberi kompetenciákkal, mert a csen-
desen és szerényen végzett magas színvonalú munka – a mai világban – olykor kevésnek
bizonyulhat! Vannak helyzetek, amikor a vitázó hangja lehengerlõ és megalapozatlan,
ám hirtelen elveszíti erejét, rekedtté válik, elhalkul. Végül olyan állapotba kerül – a rásze-
gezõdõ tekintetek láttán –, hogy a csoportnyomás hatása alól nem bírja kivonni magát,
nem tud megszólalni, nem képes érvelni igaza mellett.

Merjünk öntudatosabbak,
magabiztosabbak lenni!

A hangunk belsõ énünk kifejezésére szolgál. Adódhat
olyan élethelyzet, amikor a viselkedésünk, a szerepünk és
a mondanivalónk tartalma disszonanciába kerül, és emiatt
akár hosszabb idõre is, „elmegy a hangunk”. (A testi tü-
netek a lélekbõl indulnak ki, tudjuk dr. Buda Béla vagy
dr. Ranschburg Jenõ írásaiból.)

Néhány hete hasonló élményben volt részem. Részt-
vevõje voltam egy háromnapos intenzív szakmai to-
vábbképzésnek. A meghirdetett téma és az elõadók von-
zották az érdeklõdõket az intézményes nevelés sokféle

segítõi területérõl. Várható volt, hogy ettõl még érdeke-
sebb lesz ez az együttlét, hiszen mindenki hozza ilyenkor
a maga tudományos területének a szempontjait, értéke-
it, legújabb megállapításait.

Megtörtént a bemutatkozás, mellettem két család-
gondozó ült, szemben pszichológusok, átellenben önkor-
mányzati gyámügyi elõadók, de mondhatni, hogy a több-
ség mégiscsak pedagógus volt. 

A meghirdetett program szerint gördülékenyen zaj-
lottak az események, és módszertanilag is színvonalas

� � �
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összeállítást láthattunk, hallhattunk. Az elõadók igye-
keztek a kijelölt témát több oldalról is körüljárni, de kí-
váncsiak voltak a gyakorlati szakemberek véleményé-
re, ami igazán jól tükrözte helyes szemléletüket.

A harmadik napon, amikor az utolsó tematikus blokk
végeztével a téma vezetõje körkérdést intézett a hallga-
tósághoz, egy meglepõ hozzászólásra kaptuk fel néhá-
nyan a fejünket. A témával kapcsolatos példaként az
egyik társunk elõhozakodott egy óvodai, éppen a saját
fiával történt esettel. Az elsõ mondatok után – felmérve
a pedagógusok pillanatnyi tétova metakommunikáció-
ját – még jobban belemelegedett a saját elõadásába, s a
kezdeti visszafogottságán túllépve nyíltan és durván ál-
talánosítva, becsmérelni kezdte a pedagógusokat. Vár-
tuk az elõadónak a tárgykörhöz ragaszkodó, de legalább
objektivitásra és tényszerûségre felszólító helyreigazítá-
sát, ám az elmaradt. Kérdõn tekintettünk a szervezõ-mo-
derátorra is, hogy – elvárható szerepe szerint – majd a he-
lyére teszi az elhangzott különvéleményt, de õ sem
mert/akart sem etikai, sem szakmai véleményt megfogal-
mazni az ügyben. 

Kezdett a helyzet kínossá válni mindenki számára. El-
sõsorban azért, mert a magából kikelve nyilatkozó (nem
pedagógus) kollégáról mindannyian megtudtuk a bemu-
tatkozáskor, hogy hetente egyszer folytat magánpraxist
egy fejlesztõ „munkaközösségben”. Akkor is csupán ab-
ban az esetben, ha „kedve van felvállalni” az „ügyet”. De
az is nyilvánvaló volt, hogy a megszólaló valószínûleg
még sohasem tapasztalta meg a saját bõrén, hogy mi-
lyen élmény lehet nap mint nap húsz-harminc óvodás
otthonról bevitt pszichés problémáit átterelni (esetleg
szublimálni) olyan mértékig, hogy a továbbiakban építõ
módon tudjon a gyermek részt venni a közösség tevé-
kenységeiben, képes legyen mentálisan, erkölcsileg, fizi-
kailag is gyarapodni. (A jó pedagógus ugyanis elsõsorban
közösségben gondolkodik, mert olyan emberekké kell
nevelnie a rábízott gyerekeket, akik majd felnõttként a
társadalomban is hasznos, pozitív személyiségekként él-
hetnek. Mindeközben tiszteletben tartja a gyermeki sze-
mélyiséget, törekszik a rábízott, kialakulatlan egyének-
bõl egymást elfogadó és támogató közösséget formálni.)

Mi, pedagógusok tudjuk igazán, mekkora feladat ez. A
csoport kis „egyéniségeibõl” a pedagógus által közvetí-
tett értékek, hagyományok, normák belsõ értékké válá-
sával elérni, hogy igazi közösséggé váljanak tanítványa-
ink az évek során. 

Meggyõzõdésem, hogy önmagát minõsíti – a szakmá-
jától függetlenül – bárki, aki egy probléma felvetésekor
egyoldalúan, és minden tudományos módszert, józan
megfontolást nélkülözve, érzelmi alapon, elfogultsággal
érvel, ráadásul az általánosítás eszközével él.

A hozzászólás befejeztével, a döbbent csendben, végül
az egyik nagy tapasztalatú óvodapedagógusból csende-
sen elõtört egy kérdés:

– Mibõl gondolod, hogy a fiad óvónõje rosszat akart
volna a gyerekednek?

A tanfolyam hallgatójából a szülõ szerepébe került
kollégánk gondolkodás nélkül vágta rá:

– Döntéseivel nem segítette a kisfiam személyi kibon-
takozását.

Erre azonban már csak egy újabb – és egyben utolsó –
kérdést intézett hozzá az óvónõtársunk:

– És ha az adott óvodást a közösség szempontjából
nézed és mérlegeled a helyzetet, az óvónõ döntése szerin-
ted akkor és ott, helyénvaló volt?

Nos, erre már érdemi feleletet nem kaphattunk. A
gondolatmenet itt abbamaradt. A bevezetõben említett
pszichés zárlat okán. Rengeteg minden jutott még
eszünkbe ebben a helyzetben egy alapos vitához, de még-
sem lehetett belõle semmi és nem is volt már szükség rá,
mivel a hallgató társunk teljesen beszédképtelenné vált,
érzékelve döbbenetünket és a bölcs kérdésekbõl kiolvas-
ható üzenetet, hogy rossz úton jár.

Elgondolkodtam. Jó, hogy vannak a pályán nagy ta-
pasztalatú és tudású szakemberek, akik nemcsak csend-
ben végzik igényes munkájukat, hanem kifejezésre is jut-
tatják nemtetszésüket, nyíltan ki mernek állni a kollégá-
ikért, pedagógiai elveikért és jól lehet, a saját vélemé-
nyüket magukban tartják, szakmailag jól megalapozott
kérdéseikkel, problémafelvetéseikkel mégis meghátrá-
lásra késztetik a felkészületlen, tájékozatlan hangosko-
dót, az oktalanul vádaskodót.

Vallom, hogy folyamatosan emelnünk kell szakmai
tudásunkat, erõsítenünk kell a hitet, az erõt önma-
gunkban és a pályatársainkban, mert csak így tudunk
megfelelni az egyre újabb és összetettebb kihívásoknak,
mellyel az intézményes nevelésnek szembesülnie kell
napjainkban. A közvélemény hajlamos megfeledkezni
arról, mekkora felelõsség van az óvodapedagógusok és a
tanítók vállán. Különösképpen akkor, amikor hamaro-
san hároméves korban kezdõdhet nálunk a kötelezõ fej-
lesztés és felzárkóztatás beindítása, a világon az elsõk kö-
zött, és korán megpecsételõdik a lassabban fejlõdõ, ne-
hezebben induló gyerekek sorsa, iskolai pályafutása.

A történetet azért osztottam meg az olvasókkal, mert
valamennyien képesek leszünk öntudatosan és felelõsen
kérdezni-válaszolni hasonló (konfliktus)helyzetekben,
ha felvértezzük magunkat elegendõ tudással és helyzetfelis-
merõ képességgel, akár tanfolyamokon, akár szakmai ösz-
szejöveteleken, nevelési értekezleteken, folyamatos ön-
képzéssel, szakmai hálózatok közösségeihez való csatla-
kozással. Segítve a diszciplínák párbeszédét is.
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Anyanyelvünk szókincsében szép számmal találunk
olyan szavakat, amelyek alakváltozataiban, leggyakrab-
ban az alakpárjaikban mindössze egyetlen magán- vagy
mássalhangzóban tér el egymástól a két szó; s az igényes
köznyelvben valamennyi alakváltozat járatos és elfo-
gadott. Ilyenek például: a csenget – csönget; gyenge –
gyönge; freccsen – fröccsen alakváltozatok. 

A fenti típusú szópárok közül ismerünk azonban olya-
nokat is, amelyeknek e, illetõleg ö hangzós alakjai nem
minden esetben cserélhetõk fel egymással. Közöttük
ugyanis – alkalmanként – nemcsak stiláris, hanem je-
lentésbeli eltérés is van. Így a szeg és a szög szavaink egy-
formán helyesek és önmagukban bármikor megállják a
helyüket, azonban vannak olyan nyelvi helyzetek, me-
lyekben mégsem helyettesíthetik egymást. Például a
’nyomatékos megállapítás’ kifejezésére szolgáló ’leszöge-
zem’ alak bizony nem cserélhetõ föl a ’leszegezem’ párjá-
val; és az egyes vélemények is csak szöges ellentétben áll-
hatnak egymással, de szeges ellentétben nem. De a ma-
tematikából ismert síkidom neve is háromszög, nem pe-
dig háromszeg. Példaszavaink jól szemléltetik a ’szeg ’és a
’szög’ szóalakban rejlõ jelentésbeli különbségeket. 

E cikkben – a szópárok népes sorából – olyanokat vá-
lasztottunk ki, amelyekben a magánhangzók különbözõ-
sége okán létrejött új alakváltozat nem okoz jelentésbe-
li különbséget.

Az esetek többségében nem jár jelentésváltozással az
említett típusba tartozó szópárok felcserélése. A különb-
ség nem a szójelentésben mutatkozik meg, hanem a szó-
hoz a szóváltozatot kísérõ hangulati árnyalatban (csend
– csönd).

Van, aki úgy véli, hogy az olyan típusú szópárok eseté-
ben, mint a fenn – fönn vagy a csend – csönd, kizárólag az
e-t tartalmazó alak a helyes, az ö-s formát tájnyelvi ere-
detûnek tartják. Arra hivatkoznak, hogy az úgynevezett
ö-zés tájnyelvi jelenség, vagyis – véleményük szerint – ez
a nyelvi változat egy szûkebb táj, tájegység nyelvi sajátos-
ságaihoz kapcsolható, mint például a mögöszöm, löhet,
gyerök szavak. Fordított esetekben mások éppen az e-zõ
változatot tartják tájnyelvi eredetûnek, esetenként régi-
esnek. Ez utóbbi megállapítás meg is felel a nyelvi való-
ságnak, hiszen a megett vagy a setét szavunk valóban táj-
nyelvi. Ismert köznyelvi alakjuk: mögött, sötét.

Hangulatukat tekintve még némi átmenetet érezhe-
tünk például a csengõ – csöngõ szavainkban, ám az egé-
szen bizonyos, hogy mind az ö-zõ csöpp, csönd, vödör,
föd, föl,fönn, fölött, mind az e-zõ csepp, csend, veder, fed,
fel, fenn szavaink nemcsak a köznyelvben, de az iroda-
lom nyelvében is otthonra találtak. Ezeket a szavakat te-
hát azonos értékû nyelvi változatoknak tekintjük.

A nyelv szüntelen változásából adódóan mindig van-
nak sajátos esetek, melyek – kiváltképp köznyelvi –
használata ingadozik: írásban és szóhasználatban egy-
aránt. Ezek közé tartozik a tejföl/tejfel szavunk is. 

A szó eredeti alakja a tejföl változat volt, ugyanis a
szóösszetétel második tagjának, a ’föl’ fõnévnek az aláb-
bi a jelentése: „Tejnek, tejes ételnek a felületén megsû-
rûsödõ (zsírosabb) réteg. Vminek a ~e: átv is legjava.1

Vagyis: a tejnek a legfölsõ rétege. A Magyar értelmezõ
kéziszótár ’tejföl’ szócikkében az alábbiakat olvashatjuk:
„tejföl fn tejfel Alvadó tej színén összegyûlõ, sûrûn fo-
lyós, zsíros, savanykás tejtermék.”2 Mint látjuk, megen-
gedõ jelleggel, másodikként már értelmezõ kéziszótá-
runkban is szerepel az e-s változat, vagyis, aki ezzel a for-
mával él – napjaink nyelvhasználati normája szerint –
helyesen használja anyanyelvünket. Azonban a két for-
ma között nem pusztán két betû különbsége áll.

Az e-s változat ma is elsõsorban a városi köznyelvben
használatos, a nyelvhasználóknak abban a körében, akik
talán úgy vélik, hogy az ö-s változat tájnyelvi eredetû,
vagy – bármi más okból – nem illik „mûvelt” köznyelvi
szavaink közé. Mindenesetre tapasztalati tény, hogy a
ma is vidéken élõk vagy az onnan elszármazottak, akik a
természet közvetlen közelében élnek vagy éltek koráb-
ban, esetleg maguk is készítettek otthon tejfölt – a na-
gyon ritka kivételtõl eltekintve – az ö-s szóalakot hasz-
nálják. De ezt nem feltétlenül azért teszik, mert maka-
csul ragaszkodnak a szülõhelyük nyelvéhez, hanem min-
den valószínûség szerint azért, mert – a mindennapi, köz-
vetlen tapasztalatuknak köszönhetõen – jól ismerik a
’tejföl’ szó utótagjának jelentését, s egyúttal azt is, hogy
mi módon állítható elõ, mi és milyen is az igazi tejföl. 

Íróink, költõink – jelentéstani értelemben – egyenér-
tékû szavaink hangzásbeli eltérésével (e – ö), és az annak
nyomán létrejött szóalakok adta nyelvi variációk megal-
kotásával gyakorta gazdagították alkotásaik mûvészi ki-
fejezõerejét. Befejezésül íme néhány példa!

„És ezt a leányka, / Hogyha felkel, / Ablakában látja /
Minden reggel.”3

„És igy telnek, igy röpûlnek / Órák és napok, / Sõt még
ugy sem hazudok, ha / Mondok egypár hónapot.”4

„Csendesen borulsz anyádra, / Kis szived halkan ver
értem, / Hangja gyenge mint patakzaj, / Ámde én megér-
tem.”5

„Vajon melyik tavaszból érkezett / a szívduzzasztó rit-
ka pillanat? / Megláttam õszülõ hajad megett / hosszú, fe-
kete, sûrû lányhajad.”6

„Még nem vonult fel magas erdejébe, / itt fuvolázgat
még a halk pirók, / szól az ökörszem cserregõ zenéje, / raj-
ban cincognak még az õszapók.”71

D. Kenedli Eszter Anyanyelvi figyelõ
Lent – fönt?
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„A forrásnál pár fürge cinke perget / becézõ szót: Kicsi
ér! Kicsi ér!”8

„Az ablakomra jár a völgy fölött / eledelért a vígan sur-
ranó raj.”9

„Ritkás erdõ alatt a langy tó, / lukba búvik piros bogár-
ka, / fû biccen szürke csöpp varangytól / és a szántón bo-
rong a nyárfa.”10

„Csendre vágyom, / mint kútba a veder”11

Jegyzetek
1 Magyar értelmezõ kéziszótár. Akadémiai Kiadó, 1972 (432. o.). Szerk.:
Juhász József, Szõke István, O. Nagy Gábor, Kovalovszky Miklós.
2 Uo.: 1349. o.

3 Petõfi Sándor: Bolond Istók. Petõfi Sándor összes költeményei, Szép-
irodalmi Könyvkiadó Budapest, 1972 (807. o.). Megjelent a költõ
születésének százötvenedik évfordulójára.
4 Uõ.: Uo.: 808. o.
5 Kosztolányi Dezsõ: Altatódal. Kosztolányi Dezsõ összegyûjtött ver-
sei II., Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest, 1971 (226. o.). Új, bõví-
tett kiadás.
6 Áprily Lajos: Pillanat. Áprily Lajos összegyûjtött versei és drámái,
Magvetõ Kiadó Budapest, 1985 (223. o.).
7 Uõ.: Uo. (238. o.).
8 Uõ.: Uo. (239. o.).
9 Uõ: Cinkék. Uo.: (242. o.).
10 József Attila: Ritkás erdõ alatt. József Attila összes versei, Szépiro-
dalmi Könyvkiadó Budapest, 1971 (268. o.).
11 Váci Mihály: Tiszta eke. Váci Mihály: A sokaság fia, Szépirodalmi
Könyvkiadó Budapest, 1970 (268. o.).
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Major Ferencné

Írásom elõzõ részében arra a kérdésre próbáltam választ adni, hogy mi késztetett a kora
gyermekkori idegennyelv-oktatás szakirodalmával kapcsolatos reflexióim közreadására.
Most olvasmányaimból néhány szemelvényt szeretnék bemutatni a hazai idegennyelv-
tanítás gyakorlatából származó értékes felismerések gazdag tárházából. (Ahol kellett, a
szemelvényekhez megjegyzéseket is fûztem, de erre nem volt túlságosan gyakran szük-
ség, mert az idézetek a legtöbb esetben önmagukért beszélnek.)

Egy nyelvtanár
olvasónaplójából (2.)
Tallózás a korai idegennyelv-oktatás
hazai szakirodalmában

A korai idegennyelv-oktatás
pszichológiai alapjairól

Az általam ismert hazai mûvek közül Nádudvari Lí-
dia – már az elõzõkben is említett – monográfiája az elsõ,
amely a korai idegennyelv-oktatás pedagógiai-lélektani
kérdéseivel foglalkozik. Dolgozata elsõ részében szovjet
pszichológusok (Vigotszkij, Leontyjev, Rubinstein stb.)
kutatásaira hivatkozik. Köztük Vigotszkijéra, aki már
1965-ben felhívta a figyelmet arra, hogy „minden életkor-
nak megvannak a csak erre a periódusra jellemzõ, többet visz-

sza nem térõ értékei. Az egyes értékes pszichikai vonások
nemcsak megjelennek, fejlõdnek, de átmeneti jellegûek is”
(Nádudvari: 80. o.).

„Az óvodásoknak az a képessége, hogy a konkrét nyelvi
anyagot könnyen, önkéntelenül és igen hûen megjegyzik, az
idegennyelv-oktatás megkezdése szempontjából az óvodás-
kort optimálissá teszik” (82. o.).

Tudomásom szerint Kelemen Janka–Nagy Sándor
cikke az elsõ, amely „az idegen nyelv az óvodában” témá-
jával és Nádudvari Lídia monográfiájával foglalkozik. A
cikk 1981-ben az Óvodai Nevelés hasábjain jelent meg.
A tanulmány Dezsõ László nyelvészprofesszorra is hi-
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vatkozik: „az óvodai középsõ csoporttól harmadik általáno-
sig, tehát a 4–8 éves gyerek igen magas fokú implicit (rejtett)
szabálykivonó és utánzóképességgel rendelkezik, a nyelvi
anyagból kivonja a nyelvi rendszer szabályait, és ezeket köny-
nyedén alkalmazza” (246. o.). A szerzõpáros utal Szépe
György professzor figyelmeztetésére: ez csak akkor áll
fenn, ha az idegen nyelv tanulása erõteljes anyanyelvis-
meret bázisán nyugszik.

A kisgyermekek tanításának
metodikai tapasztalataiból

1991–92-ben jelent meg a Tanító címû folyóiratban
Odzené Szemenyei Márta az óvodások és kisiskolások
angol nyelv tanításában úttörõ szerepet betöltõ cikkso-
rozata. Ez a sorozat ma is kincsestára a korai nyelvokta-
tás elméletének és fõként gyakorlatának. Az elsõ két cikk
a Hogyan tanítottam az elsõsöket angolul? címet vise-
li. Az elsõ kiadásában az 1992-ben megjelent „Elsõ angol-
könyvem” tanításával kapcsolatos tapasztalatait foglalta
össze módszertani tudásának teljes fegyverzetében, bizo-
nyára a könyv megjelenése elõtti kipróbálása alapján
(Odzené 1991/6.).

„Megismertünk 80-100 szót, 20 dalt, 8 játékot, 2 mesét, s
az ebben szereplõ passzív szókincset, nyelvtani alapismerete-
ket, kifejezéseket. Mindezt egy év alatt, heti 1 órában. Csak
játékkal! (kiemelés tõlem). Pótolhatatlan lehetõség ilyen
könnyen, ennyit megtanulni. Véleményem szerint nem sza-
badna figyelmen kívül hagyni ezt a korosztályt!” … „Késõbb
pótolhatatlan lehetõségekbõl marad ki a gyermek” … Az
óvodás-, kisiskolás korban „alapozódik meg a nyelv beszé-
lésének készsége, itt gyûjtenek be a gyerekek döntõ fontosságú
ismeretanyagot. Azért jegyzik meg, mert játékra akarják fel-
használni. A késõbbiekben már azért, mert tananyag, s meg
kell tanulni” (12. o.).

A cikk további részei az alkalmazott módszerekrõl, a
dalok tanításáról, az utasítások és a nyelvtan szerepérõl
szólva az eljárások egész arzenálját mutatják be.

A „Hogyan tanítottam az elsõsöket angolul?” második
cikke (Odzené 1991/7.) a nyelvórán alkalmazott játé-
kok sorozatát tárja elénk, megjegyezve és dokumentál-
va, hogy a dalok kitûnõ eszközei a játékoknak (Muffin
Man, Brother John stb.). 

A cikk fontos szempontokat nyújt a tanulók teljesít-
ményének értékeléséhez is. „Nem fukarkodtam a dicsérõ
szavakkal, mosollyal, simogatással. Szárnyakat ad a gyer-
meknek, ha együtt örülünk a közös sikernek” (10. o.). E he-
lyen szükségesnek tartom megjegyezni, hogy hasonló nézeteket
vall Jilly Viktor, a Fazekas-gimnázium országos hírû nyelv-
tanára is: „A tanító feladata, hogy olyan légkört teremtsen,
amelyben mindenki jól érzi magát. Azt az érzést kell kelteni a
gyerekekben, hogy tudnak”. (Idézi a forrás pontos megjelö-
lése nélkül Szedlák Éva, Odzené Szemenyei Márta nyelv-
könyvét is méltató cikkében. Szedlák 1994. 32. o).

Odzené Szemenyei Márta tanmenetjavaslatot is ad
könyve feldolgozásához. Ennek elején megjelöli a tanítá-
si célokat, feladatokat, melyek közül néhányat különö-
sen fontos felidéznünk:

– Az angol nyelv tanulásának megszerettetése játékos
megközelítéssel.

– A nyelv hangzásvilágának, zenéjének megismerése.
Az artikulációs bázis fejlesztése, speciális hangzók, hang-
lejtés, szóhangsúly, mondathangsúly megfigyelése.

– Dalok, rímek megismerése, melyek tematikusan se-
gítik a beszélt nyelv és nyelvtan elsajátítását, megismer-
tetik a tanulókat az angol gyermekek világával. Aktív és
passzív szókincs gyûjtése dalokon, verseken, játékokon
keresztül.

– Utasítások megértése, végrehajtása. 
[A célok gyakorlati megvalósítását, javasolt eljárásai-

nak célravezetõ módját és hatékonyságát – az írásom el-
sõ részének bevezetõjében említett – óralátogatásomon
(1995) magam is megtapasztalhattam.]

A Bábjáték a tanórán címû cikkének (Odzené
1991/9.) néhány figyelemre méltó megállapítása:

„A bábnak varázslatos hatása van a gyerekekre”… „Kell
valami indíttatás a kisgyermeknek, hogy akarjon beszélni”
…”A nyelvnek a gondolatokkal való összekapcsolásához re-
mek eszköz egy báb. A gyermek tudása sokáig csak lappang.
A bábjáték segíti ezt elõhívni” (12. o.).

Az Itt a tél! Játékos szótanulási módok címû írásá-
ban (Odzené 1992/1.) 66 játékos szótanulási módot mu-
tat be az alsó osztályok nyelvtanításához.

It’s Carnival time! Játsszunk vagy tanuljunk a
nyelvórán ? címû munkájában (Odzené 1992/2.) ismét
a játékos nyelvtanítás áll a gondolatai középpontjában:
„Véleményem szerint érdemes elkezdeni a nyelvek tanulását
korán, de csak »korai« módszerekkel”. Ezeknek a módsze-
reknek sokaságát mutatja be megfelelõ tudatossággal,
elméleti alapvetéssel. Alapelve: „tanuljunk játékosan, já-
tékokon keresztül! A gyerekek érezzék játéknak az órát, de a
tanító tudatosan felépített tervvel, lépésenként meggondolt
oktató feladatsorral forduljon a gyermek felé. Minden apró
lépésben látnia kell a távolabbi célt. Ne csak ráadás legyen a
játék! Maga a játék vezesse be a gyermekeket a nyelvtanulás
világába! Nem cél nélküli vígasság ez, hanem egy nyelvtani
vagy kifejezésbeli probléma köré csoportosított feladatsor,
melyet dallal, ritmussal lehet elõadni” (8. o.). 

Nem véletlen, hogy írásomban tágabb teret nyert
Odzené Szemenyei Márta álláspontjának, metodikai el-
járásainak megidézése. Személyében ugyanis egyesül a
tanító, a nyelvtanár és a tankönyvíró. Emellett az óvodá-
sok és kisiskolások hazai nyelvtanításának ügyét szinte a
kezdet kezdetén felkarolta, és már az 1990-es évek leg-
elején – gazdag tapasztalataira épülõ – szakirodalmi pub-
likációival is segítette a korai nyelvtanítás jó gyakorlatá-
nak elterjesztését.

Didaktikai kérdések

Az óvodások és kisiskolások nyelvtanításáról
Bauer Nándorné – már az elõzõekben is megemlített
– A korai idegennyelv-oktatás didaktikai kérdései címû
monográfiájában olvashatunk oktatástani megköze-
lítésben. 

A foglalkozásokat vezetõ pedagógusok személyisé-
gével kapcsolatos gondolatai különös figyelmet érde-
melnek: „A pedagógusnak a képzettsége, metodikai kultúrá-
ja és személyes tulajdonságai a mérvadók” (24. o.). „Mivel
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az óvodában tanító nevelõ olyan korban felel a gyermek ide-
gen nyelvi tudásának, a nyelv megszerettetésének megalapo-
zásáért, amikor ez a legkönnyebben végezhetõ, mikor a gyer-
mek e téren a legszárnyalóbb fejlõdésre képes – nagyon fon-
tos, hogy a nevelõ nyelvtudása, pszichopedagógiai felkészült-
sége és intelligenciájának általános szintje kellõ fokon álljon”
(127. o.). Kiemelt követelmény „a gondolkodás rugal-
massága”. A foglalkozásokon teljesen váratlan helyzetek
adódnak. Ilyenkor ehhez kell szabni az eljárásokat
(128. o.). 

A legfontosabb a gyermekek iránti szeretet. „A szere-
tet külsõ jelei is nagyon fontosak a gyermekek számára:
simogatás, kedves szó” (129. o.). 

Megszívlelendõ Lovászné Mencõ Andreának az a
gondolata, ha a gyerek anyanyelvi képességei alapján
nem alkalmas az óvodai nyelvtanulásra, továbbá, hogy
ha nem vesz részt örömmel a foglalkozásokon, akkor ne
szorgalmazzuk az együttmûködést, mert többet ártha-
tunk a gyermeknek, mint azt gondolnánk (kiemelés tõ-
lem) (Lovászné 1998).

A többi értékes írásból már csak hivatkozásra, címfel-
sorolásra van lehetõség írásom szûkös keretei miatt,
azonban ezekbõl is érdemes szemezgetni. Az alábbi íráso-
kat jó szívvel ajánlom alaposabb tanulmányozásra kollé-
gáimnak:

A korai idegennyelv-oktatásról (Szilágyiné 1997);
Az ismétlés öröme a gyerek számára (Dróth 1998); A
dalok, versek szerepe, jelentõsége (Olejnyik 1998); A
játék okozta öröm és sikerélmény jelentõsége a gyer-
mek késõbbi nyelvtanulásának megalapozásában
(Bereczné 1998); Gyakorlatok, eljárások a játékos
nyelvtanuláshoz (Sinka 2000, Kotzné 2006); Cs. Mar-
ton Lívia nyelvkönyve az általános iskolák IV. osztálya
számára (a 4. osztálytól a 8. osztályig vezetõ nyelvkönyv-
sorozat és a szerzõ eljárásainak, módszereinek ismerte-
tése megtalálható a www.myenglish.hu honlapon, to-
vábbá a szerzõ cikksorozatából (Cs. Marton
2010–2012).

Rendkívül informatívak Nikolov Mariannenak a ha-
zai korai nyelvoktatás komplex, átfogó kutatásával,
elemzésével és bírálatával foglalkozó tanulmányai. Ezek
érdemi tárgyalására most nem térek ki, mivel írásomban
elsõsorban tanulás-lélektani, metodikai és didaktikai
kérdésekkel foglalkoztam. Munkáinak megismerését
azonban fontosnak tartom, gondolatai olvasónaplóm-
nak is szerves részét képezik (utolsó olvasmányom szá-
mos munkája közül: Nikolov 2011). 

Egy metodikai olvasókönyv nyilvánvalóan teljesebb
képet adna a korszak értékes hazai szakirodalmából. E
folyóirat terjedelmi keretei és az olvasó türelme azonban
ennyit engedhet meg csupán olvasónaplóm részleges
közreadásából. A témával kapcsolatos bõvebb kifejtés-
ben minden bizonnyal helyet kaphatnának olyan írások
is, amelyekrõl itt terjedelmi okokból most nem szólhat-
tunk, de azok is, melyeket esetleg tájékozatlanságom
okán magam sem ismerek, amiért az olvasó szíves elnézé-
sét és megértését kérem! 
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A szerzõ további aggodalma, hogy csorbul az a pedagó-
giai elv, miszerint a nevelés a pedagógusnak állandó fel-
adata, nem korlátozható egy-egy tanítási órára. Arra is
hivatkozik, hogy az erkölcsi nevelés középpontba állítá-
sa nem újdonság a pedagógiában, hiszen a jó tanár és ta-
nító eddig is folyamatosan végezte ezt a munkát.

Valóban felesleges 
az erkölcstan?

A rendszerváltozás után szinte minden volt szocialis-
ta országban bevezették az erkölcstant, s nem lehetett
hallani, hogy ez a tanulók személyiségének alakulásában
hátrányos folyamatokat indított volna el. Kárpátaljai,
romániai, szlovákiai fiatal magyar ismerõseim szívesen
tanulták, érdekesnek, hasznosnak találták ezt a tárgyat
és a hozzá köthetõ foglalkozásokat. Magyarországon
azonban az 1990-es években még az erre irányuló szán-
dék is szinte hisztérikus reakciókat váltott ki, és ezért las-
san teljesen lekerült a napirendrõl. Ráadásul az addig
még létezõ alsó tagozatos osztályfõnöki órákat is eltöröl-
ték. Ezen megnyilatkozások, indulatok múltbeli, törté-
nelmi okaira még röviden visszatérek, mert figyelembe
kell venni, fel kell fedni õket, különben csak egymás mel-
lett, és nem egymással beszélünk.

Lehet-e tantárgy 
az erkölcsi nevelés?

Ez a kérdésfelvetés így pontatlan. A pedagógiai doku-
mentum ugyanis egy szóval sem állítja, hogy az erkölcsi
nevelés csak az erkölcstan tanórán valósul majd meg. A
szerzõ is idézi azokat a mûveltségi területeket, helyzete-
ket, tapasztalatszerzésre alkalmas szituációkat, amelyek
az ajánlásban szerepelnek, és amelyek a legkedvezõbben
kínálják az alkalmakat az erkölcsi tudatosság, a fogal-
mak, a normák, témakörök, a magatartásminták, életve-
zetési szokások, értékek, konfliktusok megbeszéléséhez,
feldolgozásához és gyakorlati alkalmazásához.

Az erkölcs mindenkor a közösségi tapasztalatok alap-
ján elfogadott együttélési normák, szabályok, elvárá-
sok együttese és ezeknek a gyakorlatban történõ alkal-
mazása, tehát benne az ismeretnek és a gyakorlatnak
egységben kell funkcionálnia. Az erkölcs nem elvont el-
mélet, soha nem volt az, mindenkor az élethelyzetekben,
konkrét szituációkban, az emberek közti kapcsolatok va-
lóságában, viszonylataiban, azok formálódásában, minõ-
ségében realizálódott.

Erkölcsileg hibásnak minõsíthetõ ezért, ha valaki tud-
ja, ismeri az irányadó, az elvárható erkölcsi normákat,
szabályokat, de azokat például megkerüli, tapasztalat hí-
ján, esetleg hibás döntésbõl vagy akár tudatosan nem al-
kalmazza. Különbözõképpen ítélhetõ meg a tett az elkö-
vetõ szándéka szerint. Talán ebbõl is érzékelhetõ, hogy
az erkölcsi szituációkban ismeretekre, elemzõképesség-
re, mérlegelésre, felelõs döntésekre, következtetésekre,
a tettek szándékainak figyelembevételére és még sok,
igen összetett körülményre kell tekintettel lenni.

Ha tehát valaki az állítja, hogy az erkölcsrõl, az embe-
ri együttélés és kapcsolatok legfontosabb összetevõjérõl,
az emberi jellem legfõbb tartóoszlopáról elegendõ így-
úgy, ötletszerûen, rendszertelenül vagy az éppen adódó
helyzetek alapján (ha az idõ engedi), olykor elbeszélget-
ni, s ezzel letudni a hatékony nevelés gondját, feladatát,
az meglehetõsen nagy tévedésben van. Az erkölcstan az
erkölcsi nevelésben körülbelül azt a szerepet hivatott
betölteni, mint a gyakorlattal összekapcsolt tantárgyak-
ban a rossz megoldást, a hibákat vagy a balesetet megelõ-
zõ felkészítés, magyarázat, a helyes megoldásokra való
rávezetés és gyakorlás. Ez történik a technika-, a rajz-, a
testnevelés, az ének-zene oktatás során is. Az erkölcstan
a gyakorlást, az alkalmazást is magában kell hogy foglal-
ja, mivel az elõzõekhez hasonlóan szintén gyakorlati
tárgy. Azt bizonyára senki nem jelenti ki, hogy az imént
említett gyakorlati tárgyakban nincs szükség elõkészítés-
re, a végrehajtás módjának megbeszélésére, bizonyos fo-
galmak tisztázására. Ezután gyakoroltatjuk az ismerete-
ket, hiszen semmit sem érne, ha csak beszélgetnénk
mondjuk arról, hogy hogyan kell bukfencezni, csákót
hajtogatni, virágot rajzolni, színeket keverni vagy éppen
szépen, kifejezõen énekelni. 

Így van ez az erkölccsel is, a tapasztalatokat, ismerete-
ket rendszerezni, majd a gyakorlatban alkalmazni kell.

Horváth Gabriella

A Tanító áprilisi számában olvashattuk Csillag Ferenc közoktatási szakértõ aggodalmas-
kodó gondolatait arról, hogy a nemzeti alaptanterv erkölcstanoktatást kíván bevezetni az
általános iskola 1–8. évfolyamain, kötelezõ tanórai keretben.
A szerzõ „komoly veszélyt” lát ebben. Attól tart, hogy a diákok majd pontosan felmond-
ják az erkölcsi szabályokat, különbözõ társadalmi elvárásokat, de ha az óra véget ér, nem
fogják alkalmazni a mindennapokban a tárgyban tanultakat.

Vitatkozzunk
az erkölcsi nevelésrõl!
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Az erkölcstan 
eszköz és lehetõség

Az erkölcstan nem maga az erkölcsi nevelés. Annak
feltételrendszerét szélesíti, gazdagítja: idõt biztosít az el-
mélyültebb, tudatosabb, alaposabb erkölcsi neveléshez.
Félni ezért nem kell tõle, sem elõrevetíteni azt, hogy úgy-
is sikertelen lesz az egész.

A fent idézett írás szerzõje által bemutatott példák, ki-
váltképpen a második helyzet, éppen azt igazolja, hogy a
pedagógusnak tudatosítania kell bizonyos erkölcsi köve-
telményeket. A kérdés csupán az: ha az adott eset nem
történik meg – a kisfiú nem gyanúsítja meg a társát igaz-
talanul –, akkor sosem kerül napirendre, hogy ezekben a
szituációkban bocsánatot kell kérni attól, akit ily módon
becsületében megsértettünk?

Gyakori panasz egyébként, hogy a tanítási órákon
nincs is idõ az ilyen és ehhez hasonló helyzetek megtár-
gyalására, tisztázására. Ebbõl következik azután a sok
megmagyarázhatatlan konfliktus, feloldatlan feszültség,
frusztráció, elfojtott indulat, nyílt vagy burkolt agresszió.

Magam azok közé tartozom, akik egyetértenek az er-
kölcstan tantárgy bevezetésével. (Ebben a témakörben
egyébként már több írásom jelent meg a Tanító folyó-
iratban. Többéves elméleti és gyakorlati munkát folytat-
tunk a dr. Bíró Katalin és dr. Bábosik István által irányí-
tott erkölcsi nevelési programban.) Pedagógiai gyakorla-
tunk igazolta, hogy igenis szükség van (volna) rendsze-
res, rendszerezett etikaoktatásra, ami kapcsolódik a ta-
nulók már meglévõ tapasztalataihoz. A tárgyalt erkölcsi
ismeretek tudatosítása során az alkalmazás, a gyakorlás
módjait is kijelöltük és igyekeztünk megvalósítani. Szó
sem volt tehát arról, hogy az erkölcsrõl, az emberi együtt-
élés, a tevékenységek szabályairól, követelményeirõl
csak beszélgetni kell, és ezek alkalmazását nem kell a
mindennapi élet helyzeteiben számon kérni.

Polémia
Csillag Ferenc szerint az erkölcsi nevelés középpont-

ba állítása nem „újdonság” és Kohlberg, Piaget munkás-
ságát említi meg. Nem gondolom, hogy a nemzeti alap-
tanterv megfogalmazói az újdonság kedvéért hangsú-
lyozzák e nevelési terület fontosságát. Az erkölcsi neve-
lés a magyar neveléstörténetben nemhogy nem újdon-
ság, hanem ezeréves múltra tekint vissza. Az erkölcs ok-
tatása és az annak szellemében történõ nevelés a keresz-
ténység kialakulásától kezdve annak lényegétõl elvá-
laszthatatlan, megkerülhetetlen nevelési feladat volt.
Az erkölcs- és hitoktatás tulajdonképpen a XVI. század
közepétõl, a reformáció következtében kapcsolódott
egymáshoz, mivel az eltérõ hitbeli felfogás szükségszerû-
vé tette az egyes felekezetek tanításainak megismerteté-
sét a különbözõ iskolatípusokban. Az erkölcs tanítása
ezekben az évszázadokban továbbra is lényegégben a tíz-
parancsolaton alapuló, zsidó-keresztény etika tartalmait
foglalta magában a tanulók életkorának megfelelõ hely-
zetekben alkalmazva. Mint tudjuk, a jogalkotás, az igaz-
ságszolgáltatás még ma is ezekre az alapértékekre épül:
mint például az emberi élet védelme, a tulajdonvédelem,
a becsület, az igazmondás követelménye, a nemi erkölcs,

az embertárs, a szülõk tisztelete, az idõsek védelme, meg-
becsülése. Az etikaoktatás tehát töretlen folyamat volt
az elemi népiskoláktól kezdve a középiskolákig, majd az
1868-as XXXVIII. törvény értelmében az állami, városi,
községi, egyesületi fenntartású iskolákban is; kötelezõen
elõírt tantárgy volt, órarendbe helyezve, a bizonyítvány-
ba beírt osztályzattal.

Ezt a folyamatot az 1948-as iskolaállamosítás szakítot-
ta meg, amikor a kommunista hatalom üldözte az egyhá-
zakat, a hit, a vallásos világnézet kiiktatását szorgalmaz-
ta. A „múltat végképp eltörölni” elv alapján egy kalap
alá vette, egybemosta a világnézet és az erkölcs problé-
makörét. A hit- és erkölcstan-reformáció korabeli össze-
kapcsolódását (ami a hitigazságok különbözõsége miatt
következett be) figyelmen kívül hagyta. Mellõzte az er-
kölcsoktatást, nehogy a hit kérdései valamiképpen is te-
rítékre kerüljenek ezáltal. Meggyõzõdésem szerint az
1990-es évekbeli tiltakozás az erkölcstanítás bevezetése
ellen még mindig ebbõl a hibás, de meglehetõsen célirá-
nyos szemléletmódból fakadt. Az etikaoktatást ellenzõk
az úgynevezett „világnézeti semlegességre” hivatkoztak
folyamatosan.

Tehát én helyeslem a rendszerezett, tudatos, erkölcsi
folyamatokra, normákra, konkrét szituációkra épülõ eti-
katanítás bevezetését! Lehetne ez akár – ismét – az osz-
tályfõnöki órák keretén belül is, de szükség van rá.

A korábban említett kísérleti nevelési programunkat
a személyi, tevékenységi, tárgyi és az erkölcsi szabályok-
ra alapuló viszonyrendszerek szerint építettük fel. A
mindennapi élet helyzetei, értékes irodalmi alkotások,
példaadó személyiségek tetteinek elemzésével, értékelé-
sével, csoportos tevékenységek szervezésével, különféle
döntési szituációk teremtésével nagyon sokat tudtunk
tenni tanulóink erkölcsi tudatosságának fejlõdéséért.
De az alkalmazható módszereket, témaköröket ebben a
cikkben természetesen terjedelmi okokból lehetetlen
felsorolni, mivel ezek kimunkálása és megvalósítása éve-
ken át történt.

A gyermekek nagyon szívesen vettek részt az erkölcsi
problémákat feldolgozó órákon. Ezek a megbeszélések
igen sok feszültséget oldottak fel a közösségben. Különö-
sen fontos nevelési eszközzé váltak a nevelési gyakorla-
tunkban, mivel igen nehéz összetételû lakótelepi iskolá-
ban dolgoztunk. Felkeltették a gyerekek érdeklõdését a
tárgyalt esetek, összevetették saját tapasztalataikat a té-
mákban kiemelt problémákkal. Fejlõdött értékelõ-, íté-
letalkotó képességük, több szempont mérlegelésére vol-
tak képesek, és ami a legfontosabb, az erkölcsi ismerete-
iket igyekeztek alkalmazni a társaik, a család, a nevelõik
körében, tanulmányaikban, munkájukban, a környeze-
tükben, a mindennapokban. Nem vált kárukra az akko-
ri osztályfõnöki és az anyanyelvi órák keretein belül foly-
tatott etikai témák rendszerezett, árnyaltabb elemzése és
feldolgozása.

Felhasznált irodalom
Bíró Katalin: Erkölcsi nevelés és konfliktus; Horváth Gabriella: Er-
kölcsi nevelés az alsó tagozatos osztályok gyakorlatában. (Az értékek
akarása, Kaposvár, 2000.) A kaposvári Erkölcsfilozófiai és -nevelési
konferencia elõadásai.
Mészáros István: Kimaradt tananyag I–III., Márton Áron Kiadó, Bp.,
1992–2003.
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Egy oktatási törvény – bármikor is szülessen – nem pe-
dagógiai, hanem jogi dokumentum. Ez valójában apró
tévedés, sokkal jelentõsebb az etika és az erkölcs termi-
nológiák összemosása. Mert mi is etika?

Álljon itt az erkölcs, illetve erkölcstan meghatározá-
sa is!

Az erkölcsi normák kötelezõek, nem egyéni tetszés
dolga, hogy elfogadjuk-e õket vagy nem. Érvényességü-
ket többnyire azok sem vitatják, akik megsértik õket. A
társadalom normális mûködése feltételezi az erkölcs egy
minimumát.

Az erkölcsi normák, mint normák, erkölcsi alapon (és
nem jogi, jogilag nem szankcionálható módon) érvénye-
sülnek, az egyén morális minõségén, a közösség erején
múlik a hatásuk. Ebben az értelemben nem egyéni tet-
szés dolga, hogy elfogadjuk-e õket vagy nem. Érvényes-
ségüket többnyire azok sem vitatják, akik megsértik õket. 

A társadalom normális mûködése feltételezi az erköl-
csi szabályozás meglétét is a jogi normák mellett. A plu-
ralista társadalmakban az nehezíti az eligazodást, hogy
egymás mellett él, megfér több erkölcsi normarendszer.
A moralisták, filozófusok, pedagógusok, olykor politiku-

sok azt a mércét keresik, mely egy modern, posztmodern
társadalomban az elfogadhatóság és elfogadottság mini-
mumát jelenti. A kérdés különösen izgalmas a tájékozó-
dó ifjúsági világban, ahol az erkölcsi normák iránt külö-
nösen érzékeny korosztályról van szó, a szavak és tettek
egységének, a kongruencia elvének megsértése hamar
idéz elõ súlyos konfliktusokat.

Végezetül tekintsük át az erkölcstan tartalmát!

Szûkítsük le az alapproblémát! 

Az erkölcsi nevelés = normarendszer, erkölcstan =
különbözõ erkölcsök összessége. 

A meghatározások megismerésével a fogalmi háttér
bizonnyal tisztázódott.

Horváth Gabriella a „Polémia” címû egységben a
következõt írja: „Az erkölcsi nevelés a magyar neveléstörté-

Tisztelt Kolléganõ!

Nagy érdeklõdéssel, figyelemmel olvastam vitaindító írását. Korábbi cikkemben valóban
aggályomnak adtam hangot az etikaoktatás tanórai keretben való megjelenésérõl. A vi-
taindító írása néhány pontatlanságot, félreértést tartalmaz, melyekre szeretném a figyel-
met ráirányítani. 

Válasz Horváth Gabriellának

Az etika általános jelentése: ésszerû, a
józan ész alapján meghozott optimális (Az
adott lehetõségek közül a legjobbnak ítélt
megoldás) és helyes döntés.

Az etika tehát nem szabályokat ad,
mint az erkölcs, hanem morális (társadal-
mi értékeket, pl. etikát, erkölcsöt elõtérbe he-
lyezõ szemlélet, viselkedés) érték meghatá-
rozóként használható.

Lásd: Wikipédia

A magatartást irányító, annak megíté-
lését segítõ, társadalmilag helyesnek tar-
tott szabályok összessége, illetve ezek
megvalósulása.

Lásd: Értelmezõ kéziszótár

Erkölcstan (gör. étika, morálfilozófia),
a filozófiának az a része, mely az erkölcsi-
séggel foglalkozik. Minthogy az erkölcsi-
ség az erkölcsi ítéleten alapszik, vagyis
azon a tényen, hogy a saját magunk vagy
mások cselekedeteirõl oly ítéletet mon-
dunk, mely nem a cselekedet tényállását,
hanem értékét illeti; az erkölcstan más-
fajta tudomány, mint azok, melyek a dol-
gok megismerésével foglalkoznak; míg
azokat elméletieknek nevezik, az erkölcs-
tan gyakorlati jellegû s némelyek egyene-
sen gyakorlati filozófiának nevezik. Az
erkölcstant ezért normatív tudománynak
is mondhatni; mert a cselekedetek érté-
két ítélvén meg, szüksége van mértékek-
re, mintákra, normákra, melyek alapján
ítél; föl kell kutatnia az erkölcsi törvé-
nyeket, amelyek megszabják a cseleke-
det értékét, amelyek megmondják, mi-
lyen legyen a cselekedet.

Lásd: Pallasz Nagy Lexikona
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netben nemhogy nem újdonság, hanem ezeréves múltra te-
kint vissza.” Ez az állítás azt sugallja, hogy a kereszténység
felvétele az a mérföldkõ, ahova vissza kell vezetni a ta-
nítványokat. De csak a zsidó-keresztény értékrend kép-
viseli az érvényes értéket? Ezt lényegesen szélesebb né-
zõpontból kell vizsgálni. Többek között az antik kultú-
rák is megfogalmaztak örökérvényû igazságokat, melyek
beépültek az emberiség tudatába, érzelmekkel kísért mo-
ráljába. Arra nem lenne szükség utalni? S vajon az ázsiai
eredetû kultúrák nem részei az emberiség erkölcsi örök-
ségének is? A globalizáció korában nem köszönnek-e be
mindezek nap mint nap a gyerekvilág virtuális és valós
ajtaján? S vajon a kereszténység különbözõ korszakai,
irányzatai nem adtak rendre újabb és újabb, akár más
tartalmat egy-egy erkölcsi parancsolatnak – akár a leg-
szigorúbbnak is?

Ezen a ponton egyébként a kolléganõ igen veszélyes
vizekre evez, amikor az „eltérõ hitbeli felfogás” szintézi-
sére való törekvés szükségességére, s az ezzel igazolható
erkölcsi nevelésre – mint tanóra – bevezetésére irányítja
a figyelmet. Lehet, hogy nem az iskolának kell erre vál-
lalkoznia egy olyan Európában, ahol állam és vallás ket-
téválasztása közel egy százada (egészségesen polgárosult
országokban még régebben) konszenzusosan megvaló-
sult. 

Nem hagy nyugodni a következõ dilemma: a holló
szájából sajtot kiéneklõ róka története, mint olvasmány,
csupán olvasástechnikai kérdések begyakorlásának
anyaga lehet, vagy erkölcsi kérdések felvetésének lehe-
tõségét is felkínálja a tanítási órán? 

Nagy örömömre szolgál, hogy dr. Bíró Katalin és dr.
Bábosik István nagy ívû vizsgálatára utal. Köztudott
(bizonnyal ön is tudja), hogy abban a véleményalkotást
segítõ kérdések kiindulópontja az úttörõk egykori 12
pontjában megfogalmazott szabályok feldolgozása volt.
Nincs is ezzel semmi baj! Hiszen olyan értékrendek fo-
galmazódtak meg e szabályok tartalmában, amelyek bi-
zonyos értelemben ma is érvényesek, sõt, ha történetisé-
gében vizsgáljuk, akkor a pontok tartalma valóban év-
századokat ível át. Ezért sem érdemes a pontokba foglalt
normákkal vitatkozni. Életkornak megfelelõen értel-
mezhetõk és ma is gyakorolhatók. De hogy csak órake-
retben, osztályzatra? Nem! Hiszen az iskola a nevelés
egészéért felelõs! Ettõl van egy iskolának saját légköre.
Kósáné Ormai Vera pszichológus a következõket
mondja: „Az iskolai légkört leginkább a személyes viszonyok
és a tárgyi körülmények befolyásolják. (…) ez az elégedett-
ségben és a produktivitásban mérhetõ.” Ebben az esetben
hangsúlyoznunk kell a személyes viszonyok szerepét. 

Továbbra is alapkérdés, mi a cél, a tételes tudás, a
visszamondás, vagy a mindennapi alkalmazás. A „bebif-
lázás” vagy a tudatos alkalmazás? Az ember tetteit a cse-
lekedetei határozzák meg, tehát a kritikus, az önkritikus

viselkedést szükséges gyakoroltatni, felnõttként az al-
kalmazásnak és nem a tételes tudásnak lesz jelentõsé-
ge.

Ám az életkori sajátosságok figyelembevételével a kö-
vetkezõ helyzetre is válaszolnunk kell: ameddig nem tár-
gyaljuk az igazmondás témakörét, addig megengedett-e
a hazudozás, a letagadás?

A 100 éve született Majzik Lászlóné tevékenységét
feltétlenül érdemes újra elõvenni és tanulmányozni.
Olyan lehetõségeket kínál az általános iskolás korú gyer-
mekek neveléséhez, amelyek ma is bátran alkalmazha-
tók, mondhatjuk korfüggetlenek. 

Záró problémámat szeretném önnel és az olvasókkal
megosztani. 

Ki mondja meg, melyik erkölcsi választás a helyes?
Vitapartnerem érzi-e, tudja-e, hogy a tekintélyelvû pe-
dagógia megfogalmazására vállalkozott, amikor  a taní-
tó, a tanár képviseli az igazságot (az értékrendet), a tanu-
ló, a tanítvány jó esetben hallgató, rosszabb esetben
alattvaló, így partneri viszonyról szó sincs. E nevelési fel-
fogásban hierarchikus rendszer uralkodik. 

Comenius a XVII. században a következõt írja a
Didactica magna címû munkájában: 

Ám mi, valamennyien a XXI. század elején élünk,
2012-ben gondolkodunk, beszélgetünk egy erõsen nosz-
talgikus nevelési eljáráson. 

Tisztelettel:

Csillag Ferenc

Budapest, 2012. szeptember 11.

„Mik tehát a feladataink? Annak a böl-
csességnek az elsajátítása, mely nemessé,
erõssé és nagylelkûvé tesz bennünket. Az-
az mindannak az elsajátítása, amit ben-
nünk erkölcsnek és erényességnek nevez-
nek, ami végül is a teremtmények felett
állóvá, magához az Istenhez is igen-igen
hasonlatossá tesz bennünket.” (203.) 

Ennek jegyében fejti ki a „magasrendû
erkölcsiség kialakításának” tizenhat alap-
tételét. Ezek közül az elsõ: „Kivétel nélkül
minden erényt bele kell plántálni az ifjú-
ságba.” S az utolsó: „Mindenképpen szük-
ség van fegyelmezésre, hogy a rossz erköl-
csökkel szembehelyezkedjünk”.
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Feladatgyûjteményünkkel a LapodaMese szoftver tan-
órai, szabadidõs vagy egyéni fejlesztõ használatához sze-
retnénk ötleteket, segítséget nyújtani.

A szoftver használata
A program – letöltés után (http://www.

lapoda.hu/tale/download.html) – hat könyvtárat hoz
létre (hátterek, képek, mesék, hang, help, programfáj-
lok) és két indítófájlt. Az egyik (LapodaTale.exe) magát
a mesekészítõ szoftvert indítja el.

A másik (LapodaTaleTeller.exe) kész meséink dia-
filmként való levetítését teszi lehetõvé. Elmentve az
adott mesét, kilépünk, majd megkeressük a C:/Lapoda
könyvtárban a LapodaTaleTeller.exe fájlt. Ennek indí-
tása után választunk a felkínált mesék közül, és a prog-
ram máris diafilmet generál a kiválasztott mesébõl.

A nyitó oldalon hat nyelv közül választhatunk. (A
program ugyanis nyelvtanuláshoz is használható.) A ma-
gyart kínálja fel alapbeállításban, s a kék nyíllal már be is
léphetünk. 

A következõkben ismerkedjünk meg a szoftver esz-
közkészletével.

Pányiné Segesdi Nóra

Miért épp a LapodaMese? Mert nemigen áll a hazai tanítók rendelkezésére ilyen egysze-
rûen kezelhetõ, ennyire sokoldalúan használható, mindenki számára hozzáférhetõ, a ke-
vésbé professzionális gépeken is futtatható és fõleg ingyenes(!) mesekészítõ szoftver. Al-
kalmazási köre széles: a betûkkel még csak ismerkedõ hatévesek írás-olvasás tanításától
kezdve a nagyobbak szövegalkotásának megsegítéséig az anyanyelvi nevelés élménysze-
rûbbé tételének kiváló eszköze.

Fejlesztés 
a Lapoda Mesével
Feladatgyûjtemény a szoftver 
tanórai felhasználásához (1.)

1. Új mese
2. Megnyitás
3. Mentés
4. Kijelölés
5. Elõrehozás
6. Hátraküldés
7. Nagyítás
8. Kicsinyítés
9. Vízszintes tükrözés

10. Függõleges tükrözés
11. Forgatás
12. Törlés
13. Hangrögzítés
14. Oldalak
15. Írólap
16. Rajzlap
17. Aktuális oldal

18. Új oldal létrehozása
19. Oldal törlése
20. Kilépés
21. A témakör szókészlete
22. A szó beírása
23. Témakör választása
24. Nyomtatás (2-féle)
25. A szókészlet ki- és bekapcsolása
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A LapodaMese alkalmazása
a tanításban

Írás-olvasás tanítása – képalakítás 
adott szavakhoz, rövid szövegekhez

Ha már a betûtanítás közepe felé járunk, a program-
mal való ismerkedést érdemes a „Mese” vagy az „Állat-
kert” témakörrel kezdeni. Néhány szókártyát kapnak a
gyerekek, ezeket kell elolvasniuk, majd megkeresniük a
szókészletben. (A témakörökben a szavak betûrendben
helyezkednek el, így ennek használatával már kezdettõl
fogva ismerkedhetnek a gyerekek.) Duplakattintással
ellenõrizhetik a pontos olvasást, hiszen megjelenik a kép
(önellenõrzés).

• király, boszorkány, herceg, kastély, paripa

Nehezebb a feladat, ha a szavakat nem látják a gyere-
kek, csupán hallás után kell megkeresniük azokat. A
még ismeretlen betûk sem jelentenek akadályt a szóelol-
vasásban, mert a képet elõhíva hamar kikövetkeztetik,
melyik betû mi lehet. (Gyakran elõfordul, hogy magyar-
órán új betûhöz érve kiderül, már sokan ismerik, hiszen
találkoztak vele a meseszoftver szavaiban.) 

A írásminta másolását is gyakorolhatjuk, ha a téma-
kör alatti üres mezõbe begépelik, bemásolják a kívánt
szót. A program segít: a szó elsõ betûjét leütve megjelen-
nek a hasonló kezdõbetûs szavak (ismerkedés az egysze-
rû kereséssel). Ha a szóírás pontos volt, enterrel elõhív-
ható a kép. 

Az akaratlagos írást a szókészletet kikapcsolva gya-
koroltathatjuk. A szavak eltûnnek, és a mezõbe emléke-
zetbõl kell beírni a szavakat.  

A betûtanítás befejeztével áttérhetünk a mondat-
szintre. A gyerekeknek mondatokat kell elolvasniuk, és
ennek alapján kialakítaniuk a képet. Érdemes a térbeli
viszonyok gyakorlásával összekapcsolni a feladatot. A
gyerekek szövegértése egy képernyõre való pillantással
ellenõrizhetõ.

• A medvecsalád a szikla elõtt ül.
• A sas a medvebocs és a szikla felett száll.

A következõ lépés a szövegszint. A feladat több mon-
datból álló szöveg elolvasása, értelmezése, majd az olva-
sottakat felhasználva illusztráció készítése. Vagy egy hi-
ányos képet kell kiegészíteni rövid szöveg alapján. Elsõ
osztályban gyakran találkozhatunk olvasni tudó tanu-
lókkal. Amíg a többiek a betûtanulás szakaszában van-
nak, nekik adhatunk ilyen jellegû differenciált feladato-
kat.

• Szöveg: Az elrabolt királylány
Élt egyszer egy öreg király.
Volt neki egy csodaszép lánya. 
Egy éjszaka a gonosz sárkány elrabolta. 
A szomszéd királyfi a kardjával legyõzte. 
Kiszabadította a királylányt, és ellovagolt vele a kasté-

lyába.
Még aznap hét országra szóló lakodalmat csaptak. 

A szövegértés-szövegalkotás fejlesztése
A szövegalkotáshoz a képernyõn látható rajzlap alatti

írólap használható. (Ennek mérete – a szöveg mennyisé-
géhez igazodva – a rajzlaphatároló vonal mozgatásával
tetszõlegesen növelhetõ, csökkenthetõ.) 

Az írás-olvasás kezdeti szakaszában a legegyszerûbb
feladat a gyerekek által létrehozott képrõl szavak, ké-
sõbb mondatok írása.  

A késõbbiekben természetesen alkalmazhatjuk a
klasszikus szövegértõ-szövegalkotó feladattípusokat –
például a mondatok sorrendbe rendezése,bõvítése, sti-
lisztikai korrigálása, és ezután következhet a történet il-
lusztrálása. A mondatok hosszát és számát természete-
sen a tanulók életkorához, tudásához igazítjuk. 

• A csodaszép királylány
Volt neki egy csodaszép lánya. 
De jött ám a bátor herceg! 
Boldogan éltek, míg meg nem haltak. 
A szomszéd vár sárkánya elrabolta a királylányt. 
Élt egyszer egy öreg király. 
Megküzdött a sárkánnyal, és övé lett a királylány.

A hosszabb, összetettebb történetek esetében alkal-
mazzunk több oldalt. (Szabadon „közlekedhetünk” az
egyes témakörök között, a készülõ mesekönyv nem vész
el.) Ilyenkor a mondatok sorba rendezése után érdemes
közösen megtervezni, hogy hány oldalas lesz a történe-
tünk, és az egyes oldalakra mi kerül majd. 

• A nyaralás
Délután nagy vihar kerekedett. 
A ház körül sok a tennivaló. 
Az állatok rémülten szétszaladtak. 
Nyáron falun nyaraltam a mamáméknál. 
A teheneket, a lovakat nekem kellett kivinnem a rétre.
Füles csaholva segített nekem visszaterelni az istállóba.
Zuhogó esõben próbáltam megkeresni õket.

Az alsó tagozatos olvasó- és irodalomkönyvekben sok
olyan mese található, amely a LapodaMese képkészleté-
vel kitûnõen illusztrálható. A gyerekek különösen szíve-
sen „alkotnak” saját mesekönyveket az olvasottak alap-
ján. (A feladatgyûjteményben említett mesék a Nemzeti
Tankönyvkiadó irodalomkönyveiben találhatóak.) 

• A tölgyfa születésnapja
Közeledett a tölgyfa születésnapja 
A madarak szép dallal köszöntötték öreg barátjukat. 
Az erdõben állt a tölgyfa. 
Az ágai között sok madár fészkelt.

• A csökönyös kiselefánt
Sétálni nem akart, unatkozott. 
Megirigyelte a papagájt is, de belepottyant a folyóba. 
Majom akart lenni, de a huncut majmok megdobálták.
Élt egyszer egy csökönyös kiselefánt. 
Visszaballagott a családjához, és most már csak ele-

fánt akart lenni. 
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• Akik ki akarták merni a tengert
A halak ijedtükben sok drágaságot hordtak nekik. 
Nekiálltak kimerni a tengert, hogy kincset találja-

nak. 
Gazdagságban éltek haláluk napjáig. 
A szegény ember és a felesége meg akart gazda-

godni.

• A szomorú királykisasszony
Amikor a királylány meglátta a furcsa menetet, jó-

kedvében kacagni kezdett. 
A pásztor aranyszõrû lovához ragadt a lány, a pálca, az

asszony, a vadász, a paripa és a vászon. 
Az öreg király ahhoz akarta adni szomorú lányát, aki

megnevetteti.
Folytatjuk.

� � �

Színjáték. Kisiskolások szerepjátéka, gyermekirodalmi
írások megjelenítése. Az irodalom „ízlelgettetése”. Lehe-
tõség az anyanyelv fejlesztésére, ápolására, szellemi gya-
rapodásra. Bõvül a szókincs, szilárdul a beszédbátorság,
fejlõdik a memória.

Szabadidõs tevékenység. Nem kötelezõ. A szerepek
választhatók, kinek melyik figura tetszik, kihez melyik áll
közel. Valakinek a bõrébe bújni – még ha csak rövid idõ-
re is – izgalmas feladat, fantasztikus élmény. A szabad vá-
lasztás lehetõsége vonzó. Igazi vágykeltõ! Jó ajánlással a
gyermekekben mozgolódik a belsõ késztetés. Végül min-
denki talál neki tetszõ, megfelelõ szerepet. 

A szerepek összeolvasása különleges olvasásgyakorlá-
si mód. (A gyerekek nem tudják, csak érzik, hogy az!) Íz-
lelgetik a számukra még ismeretlen szavakat.

A mûsorpróba vonzza a hallgatókat. A szereplõk köré
gyûlnek a többiek. A rácsodálkozók száma fokozatosan
bõvül. A hatás látható, mérhetõ. Csodálkozó szemek,
résnyire szétnyíló száj.

A jelmezes próba fokozott érzelmi állapot elõidézõje.
A jelmezek látványa gyermekfantáziát izgató, különle-
ges inger. A gyerekvágyak kielégítése nem akármilyen
pedagógiai kihívás. Emberpróbáló rendezõi feladat, mert
az egérfüleket a macskáknak is fel kell próbálniuk, a gye-
rekmérethez igazodó egérlyukba a malackának is be kell
bújnia… Mindenbe bele kell kóstolni, ami fogható, ta-
pintható, érzékelhetõ, utánozható…

Több hét, hónap után következhet az elõadás. Gyere-
keknek, felnõtteknek. Mire elérkezik a bemutató ideje,
már mindenki könyv nélkül tudja a szerepét, de a társai-
ét is. (Így könnyedén súgnak majd egymásnak, ha szük-
séges.)

Szerepjáték. Igazi élményt adó anyanyelvi türelemjá-
ték.

Szülõk, nagyszülõk a kellemesen berendezett tante-
remben. Igaz, a vékonyabbak és a testvérgyerekek pöt-
tömnyi gyerekszékeken. 

Felgördül a képzeletbeli függöny. Gyerekek a világot
jelentõ deszkákon.

Kék ruhában a Kék, sárgában a Sárga. Mellettük zöld-
kockás rövidnadrágban a festõ. Bal kezében óriási kör
alakú kartonpapír színes pöttyökkel a festõpaletta. Jobb
kezében ecset: méteres fapálca, végén pamutpamacs.

Életre keltik Lázár Ervin A Kék meg a Sárga címû
meséjét. Elõadásmódjuk, a gõg kifejezése meglepõ. Meg-
annyi pökhendiség megjelenítése után visszatér arcukra
a nyugalom.

Döbrentei Kornél Löó címû elbeszélésének elõadása
sem akármi! Határozott fiú, szigorú apaszerepben. Kéz-
fejével ütögeti a nyitott könyv lapjait, kifejezve azt az in-
dulatot, amit kiválthat az olvasni nem tudás a szülõbõl.

Milne Micimackó címû meseregényének részlete, Fü-
les születésnapja következik. A medve barna öltözetben
a maga testességével igazi mackó. Füles hamuszürke
overállban egy padon ül. Malacka fáradtrózsaszín posz-
tóruhája és hajpántba ékelt háromszögletû posztófülei a
„konnektor”-orrával, leírhatatlan!

A gyerekek arcán aggodalom. Az izgalom okozója a
léggömb! Sikerül-e kellõ idõben tûvel kiszúrnia Malac-
kának? Kell, hogy úgy hasson, mintha tényleg a hasra
esés következményeképp puffanna az orrára! Az aggoda-
lom felesleges. (Rengeteg lufit pazaroltunk kidurrantá-
sának gyakorlása közben. Akartuk, hogy a szerepjáték
hiteles legyen.)

A jelenetek versekkel, dalokkal tarkítva kellemes és
szórakoztató. A szülõk gyönyörködnek gyermekeikben.
Figyelem ámuló tekintetüket. Olvasni lehet az arcokról.
Az olvasat boldogító.

Tapsvihar. Látom az örömöt, hallom az elégedettség-
nek hangot adó mondatfoszlányokat. Együttes élmény!
Megnyitja a kommunikációs csatornákat. Elfogultságuk-
nak nem szab határt semmi.

Célba értem. Hiszem, emlékezetük tíz-húsz év múlva
is õrzi majd.

Sturcz Istvánné Módszertani 
szösszenetek (6.)
Szerepjáték – gyerekszínpad
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A kreativitás az iskolai tudás megalapozásának is igen
fontos feltétele. Szó szerinti jelentésében: alkotóképes-
ség. (Rokon szavak: képzelõerõ, fantázia.) Természetét
az 1950-es években Joy Paul Guilford, a dél-kaliforniai
egyetem professzora kezdte el vizsgálni. Az õ meghatáro-
zásában: „A kreativitás alkotóképességet, teremtõké-
pességet jelent, amely során a különféle képességek szer-
vezõdése lehetõvé teszi az elszigetelt tapasztalatok össze-
kapcsolását, újszerû értelmezését és új formában történõ
megjelenését.” 

Kreativitás – tehetség
– intelligencia

Minden emberben mûködik kreativitás (bár annak irá-
nya és mértéke egyénenként különbözõ). Tapasztalati
úton meg lehet különböztetni a kreatív és a kevésbé krea-
tív személyiségeket. A kreativitás és az intelligenciaszint
között a kutatók nem találtak közvetlen összefüggést.
Azt viszont megfigyelték, hogy csak bizonyos intelligen-
ciaszint fölött érvényes ez a megállapítás. Átlagos intelli-
genciával ugyanis lehet valaki átlagon felül kreatív; míg az
alacsony intelligenciafokon a kreativitás esélyei kisebbek.

Az okos, a mûvelt, az intelligens gyermekek önma-
gukban még nem biztos, hogy tehetségesek. J. P. Guilford
szerint a kreativitás a divergens (széttartó) gondolkodás-
ban nyilvánul meg. A divergens gondolkodás teszi lehe-
tõvé egy probléma több oldalról való megközelítését an-
nak megoldása során, illetve olyan elemek összekapcso-
lását, amelyeket elsõ látásra rendszerint egymástól füg-
getlennek, vagy össze nem illõnek tartunk. A divergens
gondolkodás fejlõdését segítõ feladatoknak egyszerre
több helyes megoldása is létezik. 

A kreativitás megnyilvánulása: a problémák iránti
érzékenység; a gondolkodás könnyedsége (fluencia),
mely a szavak, gondolatok közötti kapcsolatok gyors kép-
zésében nyilvánul meg; a gondolkodás rugalmassága
(flexibilitás), ez teszi lehetõvé a megoldások célszerû va-
riálását; a gondolkodás eredetisége (originalitás), a szo-
katlan megoldások kitalálása.

Alkotáson nem csak nagy mûvek ,,teremtését” értjük,
hanem mindazt, amit az ember elképzel, változtat, kom-
binál, bármi újat teremt. Az alkotás folyamata nem csak
ott van jelen, ahol az ember nagy történelmi jelentõségût
teremt, hanem mindenütt, amikor az ember elképzel,
kombinál, változtat, valami újat teremt, bármilyen sze-
gényesnek is tûnjék az a zsenik alkotásához képest.
(Vigotszkij, 1967.)

A kreativitás ,,aranykora”
Az óvodás és a kisiskolás felszabadultan, bátran al-

kot, még nem épültek be személyiségébe az alkotó fan-
táziát visszafogó korlátok és fékek. Ezért is nevezzük ezt
az életkori szakaszt a kreativitás fejlõdésében a legopti-
málisabb, a legtermékenyebb idõszaknak. A 2-3 éves
gyermek építõkockákból épített tornya, háza, a legóból
összeállított tárgyai, építményei, a kis dalocska, amit
dúdol, a kis táncos mozgása stb. mindegyike valóságos
alkotás.

Késõbb a rajzok, a fogalmazások, az olvasmányokhoz
vagy munkavégzéshez készített vázlatok, a megfigyelések
lejegyzései (például a természeti megfigyelések, munkafo-
lyamatok lejegyzése), a technikaórán készített munkada-
rab, egy hímzett könyvjelzõ, egy gyurmafigura, egy önálló-
an elkészített társasjáték a hozzá tartozó szabályokkal, egy
ajándék és még sok más hasonló produktum, mely a gyer-
mek fantáziájának és teremtõképességének aktivitására
épül, mind az alkotó folyamat eredményének, alkotásnak
tekinthetõ. Az persze már más kérdés, hogy az alkotás mi-
lyen szinten valósul meg, hiszen a kreativitás fejlettsége és
a kivitelezéshez szükséges tudás nagyon különbözõek le-
hetnek az egyes gyermekek esetében.

A kreatív kisgyermek fõbb jellemzõi: kíváncsiság, kér-
dezõsködés, függetlenség igénylése, kitartás az alkotás fo-
lyamatában, széles érdeklõdési kör, eredetiség, élénk fan-
tázia, humorérzék, türelmetlenség, érzékenység, magas
energiaszint. Azt is mondhatjuk, hogy a kreatív gyermek
ugyanazt nézi, mint a többi gyermek, csak mást lát és más-
képpen képzeli a megoldást. Ez befolyásolja társas kap-
csolatainak, beilleszkedésének alakulását is.

Némethné Dávid Irén

Az emlékezet fejlettségét vizsgáló, illetve fejlesztését szolgáló feladatsor (lásd: Tanító
2012. május, 16–18. o.) bemutatását követõen, sorozatunk a kreativitás fejlesztésének
gyakorlati kérdéseivel foglalkozik (a szerk.).

Neveljünk tehetséges 
gyerekeket!
7. rész: Bevezetõ gondolatok 
a kreativitás fejlesztésének gyakorlatához
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A kreatív személyiség 
tulajdonságai és képességei

Az alkotókészség (kreativitás) gondolati és gyakorlati-
cselekvéses képességek sajátos összerendezettségét igény-
li, mert ez nemcsak feltétele valamilyen szintû alkotás-
nak, de a viselkedésben, a magatartásban is megnyilvánul.

Az alkotó megnyilvánulás lényegi jellemzõje, hogy az
a társadalom irányában hat. A kreatív ember általában
jobban észreveszi a problémákat, s megkísérli megoldani
azokat. Ez a szokványossal, a rutinnal ellentétes dolog,
ellentétes tevékenység, és így elõfordul, hogy a kreatív
személy kilóg a sorból, szembekerül a kényelmesebb kör-
nyezetével.

Sok kutató foglalkozott kreatív egyének személyiség-
tulajdonságainak a vizsgálatával. Felkutatták a korábbi
teljesítményeiket és viselkedésbeli sajátosságaikat is.

A kutatási eredmények alapján az alkotó személyiség
a következõ személyiségjegyekkel jellemezhetõ:

• szellemi egészség és hatékonyság (megismerési vágy,
kíváncsiság, érdeklõdés, függetlenség a gondolko-
dásban, vélekedésben stb.),

• az önmegvalósítás szándéka, önkifejezési akarat,
• pozitív énkép, magabiztosság (bár ezt erõsen rom-

bolhatja a környezet értetlensége, a kreatív szemé-
lyiség másságának elutasítása).

A kreatív kisgyermek
• pszichológiai biztonságot igényel,
• a személyiségének szabadságára irányuló korlátozá-

sok ellen védekezik,
• környezetének tökéletesítésére, konstruktív meg-

változtatására törekszik,
• nonkonformista,
• a korlátozásokat, kötöttségeket, szabályokat nehe-

zen tûri, illetve ha ezeknek értelmét nem látja, lá-
zad, tiltakozik ellenük.

A kreatív produktum 
jellegzetességei

A kreatív folyamat eredményének értéke azzal mér-
hetõ, hogy mennyire új és értékes. A kreatív termék le-
het csupán az egyén tapasztalatvilága szempontjából
(szubjektíven) új. Ez a kreatív folyamat értelmezésébõl is
következik, ami szerint lehet belsõ, élményszerû, szub-
jektív oldala is. Így a különbözõ tanulási tevékenységek
eredményeként megjelenõ produktumok is lehetnek
kreatívak. Ebbõl a nézõpontból közelítve a kreatív pro-
dukció különbözõ, egyre magasabb szintû megnyilvánu-
lásával találkozhatunk:

1. A kifejezõ kreativitás szintje, amikor a gyerek tu-
dását, véleményét, érzésvilágát a legkülönfélébb tevé-
kenységi formákbannyilvánítja ki: szóban, írásban, rajz-
ban, feladatok megoldásában, játékosan, kötöttségek
nélkül.

2. A produktív kreativitás szintjén megjelenik a ten-
dencia a szabad játék korlátozására és ellenõrzésére. Az

elsajátított ismeretek alkalmazásának igénye és a krea-
tív produktum elõállításához, a problémamegoldáshoz
szükséges kivitelezõ képességek megléte.

3. A feltaláló (inventív) kreativitás jellemzõje a kita-
lálás és felfedezés. Legfontosabb eleme a hajlékonyság,
vagyis az új és szokatlan kapcsolatok meglátása az elõzõ-
leg vagy látszólag össze nem függõ részek között.

4. Az újító (innovatív) kreativitás a meglévõ produk-
tumba valami újat visz, úgy alakítja át, hogy az jobbá vá-
lik; vagy egészen másként, új módon oldja meg a felada-
tokat, a problémákat, s ez jobb, ésszerûbb, mint a régi
megoldási mód volt.

5. A teremtõ kreativitás az alkotás legmagasabb szint-
je. Alapjaiban teljesen új elv vagy feltevés keletkezik a
probléma megoldására.

Az elsõ szint (de csírájában a többi is) már óvodáskor-
ban jelentkezik, és a továbbiakban a tanulás folyamatá-
ban – célirányos fejlesztés támogatásával – a személyiség
a kreativitás egyre magasabb fokára juthat el idõvel.

(Folytatjuk)

A sorozat a továbbiakban a kreativitás fejlesztéséhez vagy
vizsgálatához felhasználható gyakorlati feladatokat mutat be
(a szerk.).

� � �
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Betûalakok, betûformák 
megfigyelése

A képes betûkártyákkal való barátkozás játékai fontos
képességfejlesztõ lehetõségeket kínálnak, s nélkülözhe-
tetlen elõkészítõi a sikeres betûismertetésnek. Ezért ne
sajnáljuk rá az idõt! A játékok azonban soha ne legyenek
öncélú keresgélések, hanem célirányosan végzett megfi-
gyelésekre, összehasonlításokra, azonosságok és külön-
bözõségek felismerésére és megfogalmazására ösztönöz-
zenek.

Azonosságok és különbözõségek felismerése
– Keressetek olyan képeket a betûtartóitokban a ké-

pes betûkártyák között, amelyeken a nyomtatott kis- és
nagybetûk alakja teljesen egyforma! (Várható felsorolás:
o-O, ó-Ó, ö-Ö, õ-Õ… stb. Felsoroláskor én is mindet
megmutatom a falon lévõ hívóképeken.)

– Vegyétek ki a betûtartóitokból az olló és az óra ké-
pét! Hasonlítsátok össze a rajtuk látható betûket! Elõ-
ször a kisbetûket, majd a nagybetûket.

– Tapasztalatok megbeszélése. (Az alakjuk hasonló,
de egy kis eltérés van közöttük: egy vonás.) 

– Keressetek olyan képeket, amelyeken ugyanilyen
alakú betûk vannak!

– Az öntözõkanna és az õz képén látható betûk vizsgá-
latával újabb ékezetfajta megfigyelésére kerül sor.

– Most pedig tegyük egymás mellé mind a négy képet
(a négy betûpárt: o-O, ó-Ó, ö-Ö, õ-Õ)!

Figyeltessük meg a hasonlóságokat és a különbsége-
ket!

Megállapítás: azonos a kör alak (o, O), de méretben
különböznek. Vannak olyanok is, amelyek fölött pontok
vagy kis vonalak vannak. Ezeket a kis pontokat és voná-
sokat ékezetnek hívjuk. Arra valók, hogy megkülönböz-
tessük egymástól azokat a betûket, amelyeknek egyfor-
ma az alakja.

– Játszhatunk ezután képválogatós játékot a megfi-
gyelt betûkkel. 

– Például: mutass fel olyan képkártyát, amelyiken kör
alakú a betû! Most olyat, amelyiken van ékezet! Most

olyat, amelyiken nincs! Most olyat keress, amelyik felett
egy vonás van! Találd ki a kép segítségével, hogy ez me-
lyik betû lehet! stb., stb.

Tapasztalatszerzés 
az ékezetek fontosságáról

Automatikusan vetõdik fel a probléma, hogy miben
különbözik az o-tól az ó; õ-tõl az ö? A tapasztalatszerzést
a képes betûkártya segítségével, az olló (o hangjának) és
az óra (ó hangjának) a hangoztatásával támogatjuk. A
felismerés megerõsítését az ö-õ képes betûkártyáinak
megnevezésével, bennük az ö hang hosszúságának meg-
figyelésével, hangoztatásával, hosszúságának érzékelte-
tésével végezzük.

A gyakorlás történhet például visszhangjátékkal: a ta-
nító olyan rövid szavakat mond, amelyekben könnyen
megfigyelhetõ az o hang idõtartama pl. (ló, ól, orr, só,
sor). A gyerekek visszhangozzák a szót és eldöntik, hogy
az o hangot hogyan (röviden vagy hosszan) hallották,
melyik o betûvel jelölhetnék az adott szóban. Annak
megfelelõen mutatják fel az olló vagy az óra képét. A já-
ték folytatódhat az ö-õ hanggal, és az ügyesebbek már a
tanító által felmutatott képhez maguk is társíthatnak
szavakat. (Kezdetben mindig a tanító mutatja meg elõ-
ször az ábécéjén a képeket, a gyerekek csak azután kere-
sik meg azt a saját készletükben.)

Az egymástól teljesen eltérõ alakú 
kis és nagy nyomtatott betûk

A formai hasonlóságokat mutató betûk után figyeltes-
sünk meg olyan képes betûkártyákat, amelyeken telje-
sen eltér egymástól a nyomtatott kis- és nagybetû alakja.

A betûtanulás elõkészítésének folyamatában az a cé-
lunk, hogy:

– minél többször vegyék kézbe a gyerekek a képes kár-
tyáikat,

– kitalálják, hogy melyik hangra emlékezteti õket a
kép,

– megfigyeljék a betûk alakját, a hasonlóságokat és
különbségeket,

Szautnerné Szigeti Gizella

Miután megérkeztünk a gyerekekkel „Betûországba”, megkezdõdhet ott a barangolás.
Sokféle képességfejlesztõ, játékos gyakorlat keretében konkrét, fogalmakat megalapozó
tapasztalatokat szereznek a betûk alakjáról, hasonlóságaikról és különbözõségeikrõl.
Megbarátkoznak a betûtanulás nélkülözhetetlen eszközeivel, és kellõ gyakorlatot sze-
reznek a használatukban. Alábbiakban ennek az algoritmusát mutatom be a saját gya-
korlatomból.

„Csak az ember olvas”
3. rész: Barátkozás a betûk világával
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– észrevegyék, hogy mi különbözteti meg az egymás-
hoz nagyon hasonlító betûket.

Betûböngészõ
A következõ lépésben bemutatom a gyerekeknek a

Betûböngészõt, ami egy fehér kartonlapon lévõ színes be-
tû kavalkád. A tanulók által nagyon kedvelt, egyszerû,
sokoldalúan felhasználható eszköz. Elõször csak barát-
kozunk vele. Elmondják a gyerekek, hogy milyennek lát-
ják, mit vesznek észre rajta. Olyan, mint egy ákombá-
kom! A betûtanítás kezdetétõl rendszeresen használjuk,
kezdetben a tanult betû felismertetésére, késõbb a taní-
tó fantáziája szerint nagyon sokoldalúan hasznosítható.

Elsõdlegesen arra szolgál, hogy segítsük az elvonat-
koztatást: annak tudatosítását a tanulókkal, hogy az azo-
nos formájú betûk lehetnek akármilyen színûek és akár-
mekkora méretûek, mindenképpen ugyanazt a hangot
jelölik. Ennek ismeretében böngésznek aztán a gyerekek
és keresik meg a már ismerteket a különbözõ színû és mé-
retû betûk sokaságában.

Az eszköz elkészítése: Nagyméretû fehér kartonra – kü-
lönbözõ színû és vastagságú filctollakkal – különbözõ
méretû nyomtatott kis és nagybetûket írunk rendszerte-
lenül (az írott betûs táblát célszerû külön készíteni). A
betûk egymásra nem írhatók, alakjuk pedig jól felis-
merhetõ legyen! 

Az eszköz a betûtanulás végeztével is jól hasznosítha-
tó különbözõ csoportosításokra (kisbetû- nagybetû, ma-
gánhangzó-mássalhangzó, rövid-hosszú, zöngés-zöngét-
len), szóalkotásokra stb. 

A fejlesztés várható 
eredményei

A sokoldalú megfigyelés, összehasonlítás és tapaszta-
latszerzés a hangok és a betûk világában megteremti a
feltételt a betûismertetés megkezdéséhez. Az elõkészítés
idõtartama mindig az adott tanulócsoport, azon belül az
egyes tanulók fejlettségétõl függ. Lehetséges, hogy nem
minden tanulóval azonos idõpontban kezdhetjük meg a
betûk megtanítását, tehát itt sem kerülhetjük meg a dif-
ferenciálást. 

Melyek azok a biztonságos alapok, amelyekre a betû-
ismertetés épül: 

– általános tájékozottság a teljes betûkészletrõl,
– konkrét esetben a nyomtatott kis- és nagybetû meg-

különböztetése,
– konkrét tapasztalatok az ékezet formáiról és szerepé-

rõl, megkülönböztetésük,
– gyakorlottság a képes betûkártyák használatában (a

kép megnevezése, elsõ hangjának leválasztása, kapcsola-
ta az adott, a képen látható betûvel, a kép alatt látható
szó kapcsolata a képpel).

Ezeket a tudástartalmakat szüntelenül felidézzük,
használjuk a betûtanítás óráin, ezért akkorra ennek a
gyakorlatnak már mûködõképesnek kell lennie. 

A betûismertetést elõkészítõ feladatok és gyakorla-
tok – bármennyire is játékossá tesszük –, igen nagy kon-
centrációt igényelnek a gyerekektõl. Ezért nagyon fon-
tos közben a lazítás, a mozgásos és játékos hangutánzásos
gyakorlatok alkalmazása a kifáradás megelõzésére. [Pél-
dául a képes kártyákkal való ismerkedéskor megmutat-
juk, hogyan cammog a maci, ugrik a nyúl, kapirgál a tyúk,
fut az õz (helyben!); morog a maci, cincog az egér, kotyog
a tyúk, fúj a szél, repül a repülõ stb.]

A tanító mindig látja, tudja, érzi, hogy mikor, mivel és
hogyan pihentesse tanulóit. 

Ezeken a foglalkozásokon különösen fontos, hogy
érezze a kisgyerek a tanító lelkesedését, annak az örö-
mét, hogy átadhat nekik valami nagyon fontosat. Ezzel,
a belõle sugárzó lelkesedéssel tudja leginkább felkelteni
az érdeklõdést, a tudásvágyat, ami nélkül nincs olvasás,
de még betûtanulás sem.

„A kisgyerek esetében az érdeklõdés valami egészen csodá-
latos szabályozó feladatot végez. Az érdeklõdés irányítja a
belsõ energiák rendszerét”

(Jean Piaget)
Folytatjuk.

2012-ben vehették át „Arany” díszoklevelüket ország-
szerte azok a tanítók, akik – ötven évvel ezelõtt – elsõ-
kéntvehettek részt felsõfokú tanítóképzésben. A Gyõr-
ben végzettek bensõséges, az eseményhez méltó ünnepi
köszöntésben részesültek az Apáczai Csere János kar tan-
évnyitó tanácsülésén. Az elsõ évfolyam hallgatói esküté-
telének és az arany-, gyémánt-, vas-, rubin és gránitokle-

velek átadásának összekapcsolása  az elõdök útját szün-
telen megújulásban folytató generációváltás örökkéva-
lóságát idézte. A disz-diplomákat prof.dr. Faragó Sándor
rektor és dr. Cseh Sándor dékán adta át. A Pedagógusok
Szakszervezete emlékéremmel és Galló Istvánné elnök
személyre szóló elismerõ levelével köszöntötte az ünne-
pelteket.

� � �

Ünnepélyes tanévnyitó tanácskozás a Nyugat-magyarországi
Egyetem Apáczai Csere János Karán
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Pályakezdõ éveimre nagyon szívesen gondolok, hiszen a
nagybetûs életben a legszebb álmaim valósultak meg,
amikor kezemben a tanítói diplomával megtaláltam az el-
sõ munkahelyemet. A võlegényemmel, tanító párommal
együtt egy kis faluban helyezkedhettünk el, ahol az agglo-
merációs életmódból adódóan részben gazdálkodó, rész-
ben Budapestre bejáró családok éltek. A régi tanítványa-
immal készült osztályfényképek nézegetése ma is kedvelt
idõtöltés számomra. Érdekes, hogy az akkori gyerekeket
felnõttként is a tekintetükrõl és szemükrõl ismerem fel.

Így van ez Józsikával is, aki abban az évben, amikor is-
kolába került, nagyon nehéz családi helyzetben volt. Szü-
lei naponta eljártak a faluból dolgozni, s õt egész nap az
idõs nagymama õrizte, gondozta. Ráadásul egészségügyi
gondok is nehezítették az életét. Rendkívül félénk és bá-
tortalan gyermek volt. Ma is magam elõtt látom szeplõs
kis arcát, vörös haját, égszínkék szemét. Az elsõ napon,
amikor megérkezett, nagyon komolyan beült a padba há-
tán az iskolatáskával. Semmiképpen nem akarta táskáját
letenni a padba, mint mások. Hiába kértem, majd kö-
nyörögtem. Nem is válaszolt csak görcsösen ökölbe szo-
rította kis kezét, a pad háttámlájához nyomta hátát és
táskáját. Szünetekben is a táskával együtt vonult ki az
udvarra vagy a folyosóra. Senkihez nem szólt, ha én kér-
deztem is, csak bólogatással vagy fejrázással válaszolt.

Így telt el az elsõ iskolai hét. Sokat törtem a fejem,
hogy mit találjak ki, amivel a gyermeket és táskáját is az
iskolához szoktathatom. Hamar észrevettem, hogy az
osztálytársai csúfolni kezdték, amikor nem hallhattam.
A tanítás elõtt, amikor még Józsika nem érkezett meg,
beszéltem a gyerekekkel, és kértem, hogy segítsenek, le-
gyenek türelmesek. Majd elhatároztam, hogy feladatot
adok neki, amivel megszerzem és megerõsítem a bizal-
mát. Az osztálytermem végében minden évben kialakí-
tottam egy „mesesarkot”, ahol mesekönyveket, gyer-
meklapokat, rajzeszközöket helyeztem el. Kicsi sámlikat
vásároltam, amire le is lehetett ülni, s egy öreg szõnyeget
terítettem le a földre, amin kényelmes törökülés vált le-
hetõvé. Ebbe a mesesarokba csakis jutalomból lehetett
bekerülni. Mindennap elhelyeztem benne újdonságo-
kat. Ilyenek voltak a képrejtvények, a borítékba rejtett
érdekes feladatok, gyermekeim megunt játékai.

A második héten nem én tettem a mesesarokba, amit
oda szántam, hanem Józsikát kértem meg, hogy vigye
hátra és helyezze el a meglepetést. Az elsõ alkalommal
megindult, hátán a táskával, de tudtam, hogy ez akadá-
lyozza majd a feladat végrehajtásában. Mondtam hát ne-
ki, hogy nem lesz könnyû elhelyezni a meglepetést, mert
a táskája beakadhat valahova, tegye azt inkább a pad

ülõkéjére úgy, mint a többiek. Elvörösödött, de csoda
történt, komótosan leemelte a táskát és óvatosan az ülõ-
kére helyezte. Nem szólt egy szót sem, de láttam, hogy
igen kíváncsian nézett szét, hogy mi van a mesesarok
polcain. Amint visszaért a padhoz, már nem emelte há-
tára a táskáját. A szünetben azonban ismét hátára került
a „terhe”. A harmadik héten soron kívül kiválasztottam
õt hetesnek. Amíg a többiek kint ugráltak a folyosón, ar-
ra kértem, hogy segítsen nekem elõkészíteni a következõ
órát. Mindig találtam okot arra, hogy táskája nélkül vé-
gezze el a kapott feladatot.

Csillogó szemmel végzett minden apró munkát, s lát-
tam, hogy érzi, milyen fontos nekem ez a segítség. Persze,
szóban is megerõsítettem õt, és óra közben az osztálytár-
saiban is tudatosítottam, hogy minden jót neki köszönhe-
tünk. (A kellõen nedves táblatörlõ szivacsot, a tanításhoz
elõkészített szóképeket, szemléltetõ képeket, a kikészí-
tett krétákat, a padokra kiosztott korongosdobozokat, a
pálcikacsomókat, az elrendezett logikai készleteket.)
Örömmel láttam, hogy egyre bátrabban jön-megy a társai
között, és a sok dicséret hatására igen jó kedvû lett. Már
egy-egy bátortalan választ is kaptam tõle óra közben a
kérdéseimre, s meglepetésemre önállóan is jelentkezett,
ha valamire tudott megoldást mondani. A hónap végére,
amikor már nem õ volt a hetesünk, sikerült megértetnem
vele, hogy szünetben sem történik semmi baj, ha a pad-
ban hagyja a táskáját. Az elsõ nagy elismerés akkor ért,
amikor azt mondta nekem: „Rendben van, ha megígéri
nekem, hogy vigyáz a táskámra, itt hagyom a padban.”
Ahogy visszagondolok erre a mondatra, ma is úgy látom,
hogy innen számíthatom az „iskolássá válása” pillanatát.

Az elsõ hónapot követõen kezdtem meg a családláto-
gatásokat. Negyven év távolából is úgy gondolom, hogy
ez nagyon sokat segített nekem minden kis tanítványom
megismerésében és fejlesztésében Hiszen megismertem
az otthoni helyzetüket és családi körülményeiket. 

Józsika családjához olyan idõpontban jelentkeztem
be, amikor tudtam, hogy a szülõket is otthon találom. A
szombat délután látszott megfelelõnek. A falu végén lé-
võ szerény házuk még csak félig volt bepucolva, az udva-
ron szétdobált eszközök mutatták, hogy a családfõnek
sok elintézetlen dolga volt a ház körül. A tornácra veze-
tõ néhány lépcsõ mellõl még hiányzott a kapaszkodó. Be-
lül azonban takaros rend és tisztaság fogadott. A nagy-
mama háta mögé bújva várt Józsika, míg a szülei hellyel
kínáltak a ház konyhájában. A kicsit kínos feszengés után
én törtem meg a csendet. Röviden elmondtam, hogy
miért kértem a találkozást itt a családi otthonban, s kér-
dezni kezdtem a kisfiú otthoni feladatairól, kedvenc idõ-

Csonkáné Lévay Katalin Múltat idéz
az osztályfénykép
Emlékek a pályakezdés éveibõl
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töltésérõl és napirendjérõl. Majd elmeséltem, hogy mi-
lyen ügyesen és milyen sokat segít nekem az iskolában.
Sõt azt is, hogy egyre bátrabban jelentkezik, ha tudja a
választ a kérdéseimre. Külön megdicsértem azért, hogy
nagyon vigyáz a táskájára, az iskolai felszerelésére. – Ek-
kor szólalt meg az addig mogorvának tûnõ apa: „Na, en-
nek igazán örülök, mert ilyen szép táskája még a család-
ból senkinek sem volt. Sokat dolgozunk mi azért, hogy
mindene meglegyen, amire szükség van az iskolában.
Megmondtam, hogy szíjat hasítok a hátából, ha nem vi-
gyáz arra, amire neki kell!”

Beszélgetés közben Józsika a szeplõi alatt mélyen elpi-
rult és egyre kijjebb került a nagymama háta mögül. Most
értettem meg igazán az elsõ hónapban érzékelhetõ szo-
rongását, vívódásait. 

Amikor az osztályfényképünkre nézek, eszembe vil-
lan, hogy amikor 20 évvel késõbb egy osztálytalálkozóra
elmentem, Józsika – jóképû fiatalemberként, a régi gát-
lásait elfeledve – mire figyelmeztetett: „Látja, tanító néni,
én a fényképezésen is maga mellé álltam, mert nagyon jó segí-
tõje voltam, fontos feladatokat kaptam és mindig ügyesen
megoldottam a maga kedvéért.”

� � �

Farnadi Tamara Zenében lelt öröm
Kokas Klára szellemi örökségébõl
Az éneklésben kifejezõdik a tanító szabad lelke. A gyerekek örülnek a
zengõ hangnak, belebújnak, átmelegednek.”

(Dr. Kokas Klára: A zene felemeli kezeimet. 1992.)

– Játsszunk még a nyuszival! – kérlel Juli.
– Jó, melyik dalt énekeljük el?
– Mindet! Az összeset!
Lekuporodunk, összebújunk és kezdjük elölrõl. Virá-

got ültetünk, kis magocskák ringatóznak a tenyerünk-
ben, esõt küldünk rá, a nappal melengetjük, földdel be-
takarjuk, és egyszer csak magunk leszünk a növény: haj-
ladozunk, ágaskodunk, simogat minket a szél. 

A dalok szárnyán repülünk, madarakká változunk, er-
dõ fái közt lakó nyuszikká, bogarakká, végül visszabú-
junk a földbe kis hangyaként, elringat minket saját alta-
tódalunk, még a szemünket is becsukjuk.

Na, most – gondolom –, most zongorázom valami szé-
pet, tart még a varázslatos csönd, ami a dalaink után ma-
radt. Ahogy ujjaim táncolnak a billentyûn, úgy mozdul-
nak meg a színes zoknik, az alatt a kicsi lábujjak. Nehéz a
parkettán mozdulatlanul üldögélni: el is nevezzük ezt a
kis mozgolódást „zoknitáncnak”…

Csak Katának marad csukva a szeme, összefogja a tér-
deit, a fejét lehajtja az ölébe.

– Egy hangya benn maradt a földben. Segítsünk neki
kijönni? – kérdezem suttogva, amikor a zongorázást ab-
bahagyom és Katára nézek. Õ bólint szomorúan.

– Melyik dallal húzhatunk ki onnan?
– Tavaszi szél vizet áraszt… – mondja a bajba jutott

hangya, és már meg is fogjuk egymás kezét, hogy Katával
együtt tavaszi rétté változtassuk az iskola termét.

Mikor csacsogva, csiripelve öltözünk és búcsúzko-
dunk – még hetet kell aludni, hogy újra találkozzunk –
én eltûnõdöm: Így születik meg, és örökösen formáló-
dik az a fészek, az a puha rét, melyet az óvodás gyerme-
kekkel varázsolunk magunk köré a gyõri Bartók-isko-
lában.

A muzsika szigete
Amikor elsõsként visszajönnek hozzánk a hajdani kis

óvodásaink, már hazajönnek. Védelmezõ sziget várja
õket, melyet kétszáz gyermek változtat át nap mint nap a
muzsika szigetévé. A kóruséneklés csodája, az énekhang
képzése, a hallás fejlesztése, a zenei írás-olvasás elsajátí-
tása egész életre szól, kitörölhetetlenül. Kodály Zoltán
zenei nevelési elvei a teljes, az egész ember életútjára
iránymutatást adnak, igényt az igazi érték megtalálására
a zenében és az életben egyaránt.

Ám õseink dalait már nem a jó szagú virágos réten,
nem a tündöklõ csillagos ég alatt, a falusi öregektõl ta-
nulva énekeljük, hanem iskolai keretek közt padok, szé-
kek, füzetek társaságában. A pedagógus színes személyi-
ségén múlik, hogy ezt a csodálatos hagyományt olyan
nyugodt, változatos, fantáziával teli közegbe helyezze,
ahol a kodályi életmû és pedagógiai rendszer elhintett
magjai hatalmas, terebélyes fákká növekedjenek, és
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amiben az éneklõ, muzsikáló gyermek és tanítója is örö-
mét leli.

Mozgásimprovizáció
A zene és a gyermek között sok kapcsolat létezik. Pél-

dául mindkettõ lételeme a mozgás. Dr. Kokas Klára (egy-
kori Kodály-tanítvány) a zene befogadását az önfeledt
mozgásimprovizáció által megközelítve, a zene teljes fi-
gyelmének kialakításával a Kodály-módszernek egy új,
gyermekközpontú utat nyitott meg, mely hagyományos,
illetve ének-zenei iskolákban, fogyatékkal élõk és hátrá-
nyos helyzetû gyermekek között egyaránt felvirágoztatja
az iskolapadba szorult énekórát.

A szabad mozgás, melyet egy dal, illetve egy hallgatott
zenemû ihlet, egyre érzékenyebbé tesz a zenéhez vezetõ
úton. Lassan megjelenik a meghittség, az áhítat, a szen-
vedély, a bánat: a muzsika elvarázsol minket. A legna-
gyobb csoda, hogy az öröm és a feltörõ érzelmek útján
megszületik a katarzis. Mindezt együtt éljük át, közösen.
Ez az aktív zenebefogadás a gyermek személyiségét har-
monizálja, segít megnyílni a külvilág és saját maga felé.

Önfeledt játék
Az énekóráink tánccal kezdõdnek, az elsõ húsz perc az

önfeledt játéké. A „hangszálébresztgetõ”, apró mozdula-
taink átmelegítik testünket-lelkünket. Ráhangolódunk
az énekórára, fáradtságunk, zaklatottságunk fokozato-
san eltûnik: most már átadhatjuk magunkat a zenének.
A gyerekek által kiválasztott dalok következnek, melyre
kezünk-lábunk megmozdul, és hamarosan egész testünk
követi. Váltakoznak a néptánc elemeivel tarkított lépés-
kombinációk, illetve a dal történetének, dallamának, ér-
zelmi mondanivalójának szabad, ösztönös mozdulatai.
Számunkra mindkettõ fontos. A dal lüktetése a zene szív-
verése: fontos megéreznünk, hogy együtt doboghasson
vele a mi szívünk is. A szabad önkifejezésben pedig en-
gedjük, hogy a dal átszivárogjon bõrünkön, és a véráram-
ba kerülvén eggyé váljunk vele.

Amikor a dal belülrõl mozdít
A dalok dallamvonala, annak meghallása, mutatása

térben a szolmizáció alapja és kiindulópontja. Ám a dal-
lamrajzokból egyszer csak elindul valami egészen belül-
rõl, és viszi kezeinket, lábainkat. Ekkor már nem mi moz-
dulunk a dalra, hanem a dal mozdít meg minket és len-
dít, röptet, közben átjárja egész lényünket. Így válunk
igazán eggyé az énekünkkel, ilyenkor a szolmizáció már
eltörpül, csak a zene öröme marad.

A dalok ritmusa (a hangoknak az idõben való elhelye-
zése), annak hosszabb-rövidebb szünetekkel tarkított
változatai a gyermek játszótársaivá válnak. Az apró rész-

letekben megtalálható kapaszkodópontok – jelzõbóják –
alakítják ki a rendet a ritmusok színes világában. Ilye-
nek: a szünet, a nyújtott/éles ritmusok, a szinkópa, az is-
métlõdések. Ezeknek a többitõl eltérõ, különleges moz-
dulatokkal való megjelenítése átláthatóvá teszi a dalban
megbújó – szakavatatlan fül által nem is hallható – szer-
kezetek észlelését, megérzését, megmutatását.

A befogadás öröme
Az óra második fele, mely a zenei írás-olvasással, hal-

lással foglalkozik, nyugodt és koncentrált figyelmet igé-
nyel. Az óra eleji tánccal megadtuk a lehetõséget a játék-
ra, a felfrissülésre, így leülvén, tiszta fejjel és lélekkel, fel-
töltõdve kezdhetünk neki feladatainknak.

A kodályi koncepció szerint az apró, megismert részle-
tekbõl évek alatt fokozatosan állnak össze a motívumok,
zenei mondatok, periódusok nagy formákká. A megta-
nult elemek rakosgatása, cserélgetése, gyakorlása által
válnak érthetõvé a zenei egységek. Így a tanulmányunk
során azt észleljük a zenében, amirõl már tudunk vala-
mit.

A Kokas-koncepcióban rögtön az egész mû bontako-
zik ki elõttünk (illetve annak 2-3 perces részlete), mely-
nek apróbb elemei többszöri meghallgatás után jelen-
nek meg számunkra. Mindenre figyelünk az elsõ pilla-
nattól kezdve, belemerülünk a zenébe, mint egy nagy,
vízzel teli medencébe. Ilyenkor olyat is észlelhetünk,
amit megfogalmazni még nem tudunk, mégis érzékeny-
nyé válunk rá, örömünket leljük benne: teljes egészében
befogadjuk. 

Tehát míg az elõbbiben a részeket raktuk össze egész-
szé, úgy az utóbbinál az egész bomlik fokozatosan kisebb
egységekké.

Középpontban a gyerek
A Kokas-pedagógia kulcsa az a tanító, aki a segítségre,

szeretetre vágyó gyermeket türelemmel, együttérzéssel
segíti a növekedésben. Ez egy gyermekközpontú tanítás.
A tanítónak bele kell bújnia a gyermeki létbe, és állandó
megújulással, nyitottsággal, türelemmel valódi, saját én-
jét is fel kell vállalnia szüntelen önvizsgálattal, önképzés-
sel. Ehhez saját magán kell elõször változtatnia, és oda
kell kuporodnia a gyermekhez. Ezt Kokas Klára így fogal-
mazta meg Öröm, bûvös égi szikra címû könyvének 14.
oldalán: „Aki lehajol a gyerekekhez, görbén marad. Aki kö-
zéjük telepszik, a szemükbe nézhet.” Aki ezen az úton indul
el, szárnyakat kap a tanításhoz. Minden megtett apró lé-
pés egyre közelebb vezet a gyermekhez, a zenéhez, az
örömhöz.

A Kokas-pedagógiáról és a Kokas Klára Agape Zene-
Életöröm Alapítvány akkreditált továbbképzéseirõl a
www.kokas.hu weboldalon kaphat tájékoztatást az ér-
deklõdõ.
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A hallás utáni daltanítás
kritériumai

Ez a tanítási mód globális eljárást, valamint mechani-
kus bevésést feltételez.

Hallás után olyan dalokat tanítunk, amelyekben elõ-
fordul a tudatosítani kívánt új zenei elem, vagy ahhoz
hasonlók találhatók benne akár ritmikai, akár dallami
szempontból. A daltanítás közben nagyon fontos, hogy a
tankönyv mindig csukva legyen, mert éppen az a lénye-
ge a már fent említett globális eljárásnak, hogy a gyerek-
nek együtt kell felfognia a hallottakat és appercipiálni
azokat. Ebben a munkában kiemelt szerepe van a neve-
lõi bemutatásnak, mely mindig könyv nélkül kell hogy
történjen, a gyerekeknek megfelelõ hangmagasságban,
példamutató szövegkiejtéssel, frazeálással, levegõvétel-
lel és kifejezõ elõadásmóddal. A hangmagasság nem fel-
tétlenül azonos a könyvben szereplõvel, általában az alsó
tagozat elsõ felében a c’/d’=lá, reláció a célszerû és azt
tágítani apránként. Fontos a kezdõhang – zongora he-
lyett – hangvillával való kontrollja is. (Sok „morgós” gye-
rekrõl derül ki, hogy csak a „kényelmes”, elcigarettázott
hangú óvó néni miatt nem „találja” a hangját! Ezen még
ilyenkor sem késõ segíteni!) Helytelennek tartom azt a
gyakorlatot, hogy az élõ bemutatás helyett CD-rõl hall-
gatják meg a gyerekek az új dalt. Hol van akkor az átélt
nevelõi bemutatás nevelõ/motiváló hatása, és hogyan
várjuk el a gyerekektõl, hogy szívesen, lelkesedéssel, ér-
zelmeket közvetítve énekeljenek?

A tanulás elõkészítése
A hallás utáni daltanulás sikerességének feltétele a

gondos elõkészítés. Akkor lehet jól megfogni egy dal lé-
nyegét, ha azt célirányosan megtervezett szövegi, dalla-
mi vagy ritmikai vonatkozású feladatsorral alapozzuk
meg. A rávezetés lényege éppen abban rejlik, hogy a fel-
adatok sorozata elvezet egy olyan magától értetõdõ meg-
oldáshoz, mely sikerélményhez juttatja a tanulót. Ezek-
nek a feladatoknak a kitalálása, megkeresése egyfajta
analitikus gondolkodásmódot kíván a nevelõtõl, mely
a folyamatos közös munka során a gyerekek sajátjává is
válik akaratlanul. 

Ha az elõkészítést jól oldottuk meg, könnyen megkap-
juk a jó válaszokat a gyerekektõl a tudatosan irányított
megfigyelési szempontokra. Eközben természetesen az
új dal olyan sokszor kerül bemutatásra a nevelõ által,
hogy mire annak megtanulására sor kerül, az már szinte
gyerekjáték lesz. 

A dal megtanulásának lépései
Bár a dalt már sokszor meghallgatták a gyerekek az

elõkészítés során, annak megtanulása részenként törté-
nik. Nagyon fontos, hogy jól válasszuk meg a részekre ta-
golást, és mindig kössük össze a részeket: a már megis-
mertet az ismeretlennel. Gyakran tapasztalom, s ez nagy
hiba, hogy elmarad az egész dal ismételt, összefoglaló

B. Horváth Andrea

A daltanítás öt módja közül a leggyakrabban használt a hallás utáni daltanítás. Ez logi-
kusan következik abból a ténybõl, hogy az új zenei jelenségek tudatosításához és megfi-
gyeltetéséhez olyan dallamokra van szükségünk, melyeken szemléltethetõk, megfigyel-
hetõk ezek az elemek. Sõt! Eleinte minden elem ismeretlen, és csak fokozatosan, az egy-
másra épülõ tudásanyag révén válnak ismertté, majd pedig a gyakorlás által készséggé a
gyerekek tudáskészletében. Sorozatunknak ebben a részében a hallás után tanított dalok
elõkészítésének fontosságára szeretnénk felhívni az olvasó figyelmét és a harmadik osz-
tályos tananyagból vett példákon bemutatjuk e daltanítási mód variációit.

Vedd fel a fonalat –
módszertani ajánlások
az ének-zene 
tanításához (2.)
Daltanítás hallás után harmadikosoknak
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bemutatása a tanár által a daltanulási folyamat végén.
Azt nem várhatjuk el tanulóinktól, hogy a sok részbõl
maguktól foglalják egységbe az egészet, mert az ily mó-
don általában nem lesz sikeres, a javítgatás pedig sok idõt
vesz el az amúgy is kevésbõl. Ráadásul a tanárban és a
gyerekekben egyaránt negatív emlékként marad meg a
jól végzett munka sikerélménye helyett az órának ez a fá-
zisa. 

Erre a szintetizáló bemutatásra nem szabad tehát saj-
nálni az idõt, mert bõven megtérül a hatása az eredmé-
nyekben. Nem is beszélve arról, hogy miután az összefog-
laló nevelõi bemutatás helyre teszi a kis részeket, a globá-
lis egészben tudatosul a gyerekek agyában mindaz, amit
az órán megtanultak.

Gyûjtemény a daltanulás 
elõkészítésének 
megtervezéséhez

A tankönyv is sok ötletet kínál az elõkészítõ munká-
hoz. Ezeket feltétlenül oldjuk meg. A továbbiakban a sa-
ját gyakorlatomban felhasznált dalgyûjteménnyel sze-
retném segíteni kollégáim tervezõmunkáját. Elõrebo-
csátva, hogy nem térek ki a legkézenfekvõbb összepáro-
sítási lehetõségekre, mint a hangulati összetartozás, az
ünnepkörök, a párosítók, az állatos dalok vagy az étele-
ket felsoroló anyagok. Az alábbi dalgyûjtemény a hang-
sorok, a ritmikai és a dallami elemek kapcsolódási le-
hetõségei szerint csoportosítva sorolja fel azt a dalanya-
got, mely a „Dalcím” alatt található dalok hallás utáni
megtanításának elõkészítéséhez felhasználhatók. A
gyûjtemény elkészítéséhez kizárólag a 3. évfolyam tan-
anyagából válogattam. 

�� Dalcím: 
Kis kertemben uborka
Hangsor: 
Pentaton 
Én istenem
Három éjjel
Volt nekem egy
Udvarom, udvarom
(pien hanggal)
Ritmikai elem: 
Izoritmia A A A A
Volt nekem egy 
Virágos kenderem
Három éjjel
Szántottam gyöpöt
Úgy tetszik ,hogy
Én istenem minek élek

Majdnem izoritmikus
Hopp Juliska
A  A  A v A v
Gólya,gólya gilice
A A A A B A
Tripódia
Gyertek lányok
Volt nekem egy kecs-
kém
Harcsa van
(nem teljes)
Úgy tetszik,hogy
Szinkópa
Virágos kenderem
Szántottam gyöpöt
Itt ül egy kis
Elmentem a piacra

�� Dalcím: 
Megismerni a kanászt
Ritmikai elem: 
Kezdõ motívum azonos 
a) Láttál e már
Elszaladt a kemence
Tücsöklakodalom
b)Ritmus variáció
Ettem szõlõt
Gólya,gólya gilice 
c)Majdnem azonos
ritmus
Tücsöklakodalom

�� Dalcím: 
Csillag Boris
Ritmikai elem: 
Záró motívum azonos-
ság
a)Most viszik
Megismerni a kanászt
Láttál e már
Szegény legény
Udvarom, udvarom
Két szál pünkösd
Tücsöklakodalom
b)nyolcad szünettel
Elszaladt a kemence
Gólya, gólya gilice
Ki játszik körbe
c) Szélrõl legeljetek
Hol jártál báránykám

�� Dalcím: 
Két szál pünkösd
Dallami elem:
Elsõ két motívum (sor)
azonos =A A
Szegény legény
Itt ül egy kis
Gólya,gólya gilice
Hopp Juliska

�� Dalcím: 
Ettem szõlõt
Dallami elem: 
Elsõ két sor azonos A A 
(4 ütem)
Ásom vájom
Most viszik
Elszaladt a kemence

�� Dalcím: 
Láttál e már
Hangsor: 
Pentachord d
Most viszik
Szántottam gyöpöt
Szélrõl legeljetek
Dallami elem: 
Záró motívum 
azonosság
Szélrõl legeljetek
Csillag Boris
Most viszik
Úgy tetszik, hogy

�� Dalcím: 
Szegény legény
Hangsor: 
Pentachord l,
Rózsa szirma 
(Járdányi)

�� Dalcím: 
Itt ül egy kis 
kosárban
Hangsor: 
Hexachord d
Ki játszik ilyet 
Hopp Juliska
Csillag Boris
Cickom, cickom
Ásom ,vájom

�� Dalcím: 
Szélrõl legeljetek
Dallami elem: 
Záró motívum 
azonosság
Csillag Boris
Most viszik
Úgy tetszik, hogy

�� Dalcím: 
Cickom,cickom
Dallami elem: 
Kezdõ hangköz 
azonosság ( t4 ) d’-s
Szélrõl legeljetek
Hol jártál
Csipkefa,bimbója
Úgy tetszik hogy

Ezt a tervjavaslatot olyan mintának szánom, melynek
ismeretében az elõzõ évfolyamok anyagát ki-ki a maga
kedvére, a saját munkájának megkönnyítésére majd
önállóan feldolgozhatja!
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Az egészségnevelés megvalósítása számos helyszínt és új-
szerû tevékenységet feltételez.

A környezeti és egészségnevelés aktuális feladatainak
meghatározásakor rendszeresen élünk a jeles napokhoz
kapcsolódás lehetõségével. A Kézmosási Világnapra a
2009. évi H1N1-vírus gyors és riasztó terjedése irányí-
totta a figyelmünket.

A rendszeres, alapos kézmosás hiánya miatt kialakuló
fertõzések (hasmenés, tüdõgyulladás) évente 3,5 millió
gyerek életét követelik a fejlõdõ országokban. Fõzés köz-
ben és az evés elõtti vagy a WC-használat utáni szappa-
nos kézmosással ez az arány 25-50%-kal csökkenthetõ.
Figyelmeztetõ jelzés, hogy a tusfürdõ használata Magyar-
országon is megelõzte a szappanét, s ez arra utal, hogy
nálunk is baj van a kézmosás higiénés szabályainak al-
kalmazásával. Ezért a rendszeres kézmosás szokásának
és helyes gyakorlatának kialakítása érdekében az
UNICEF támogatásával iskolai projektet szerveztünk,
amelyet sikeressége és eredményessége okán azóta több-
ször is megismételtünk. Projektünk forgatókönyvét jó
szívvel ajánljuk most más iskoláknak is kipróbálásra.

A projekt célja
Sokrétû tapasztalatszerzés és interaktív tevékenység-

rendszer segítségével fedezzék fel a gyerekek, hogy, ho-
gyan és mi mindenre használjuk a kezünket. Gyõzõdje-
nek meg arról, hogy hogyan és mikor kerülnek kezünkre
a kórokozók*. Hogyan adjuk tovább azokat?

Feltételt teremtettünk annak átgondolására és meg-
értésére, hogy milyen módon, milyen szerek alkalmazá-
sával lehet megelõzni a fertõzést. Információkhoz juttat-
tuk a tanulókat arról, hogy hogyan elõzik meg a fertõzé-
sek terjedését a világ más részein?

Az iskolai projektünk 
akcióterve

1. A programra mozgósító felhívások elhelyezése az is-
kolában.

2. Gyûjtõmunka: a kézmosás eszközei, tárgyai.
3. A kézmosás fontosságát bemutató információs fali-

újság készítése.
4. Rajzpályázat: „Te miért mosod meg a kezedet?” té-

mában.
5. A kézmosás fontosságára felhívó plakátok készítése

kooperatív technikával.
6. A kéz tisztaságának vizsgálata nagyító alatt.
7. Drámajáték: „Vízcseppecskék” kezet mosni hívnak

mindenkit.
8. Ismeretbõvítés: A témát kibontó 3 oktatófilm meg-

tekintése, tartalmának megbeszélése:
• egy rajzfilm a szappannal való kézmosás 5 fázisát mu-

tatta be, 
• egy afrikai rövidfilm tánccal mutatta be a kézmosás

mozdulatait,
• az elõzõ évi sikeres projektünk eseményeinek felidé-

zése PowerPoint-bemutató formájában.
9. Projektóra az eddig gyûjtött ismeretek rendszerezé-

sére, szükség szerinti korrigálására, kiegészítésére.
10. Beszélgetés egy egészségnevelõ szakemberrel a fer-

tõzések veszélyeirõl, terjedésérõl és megelõzésének mód-
járól.

11. Verses üzenet. (Közös mondókamondás az iskola
udvarán.)**

12. Látványkézmosás.***

Mesterné Taskovics Valéria

A tanítók iskolai tevékenységük szinte minden mozzanatával hatnak a tanítványaikra,
ezáltal befolyásolják viselkedésüket, azaz nevelnek. Különösen igaz ez olyan pedagógiai
elkötelezettség esetén, mint amilyen az „Erõszakmentes, egészségtudatos iskola” elis-
merõ cím viselése. A kiskunhalasi Felsõvárosi Általános Iskola 3 éve birtokosa ennek a ní-
vós megkülönböztetõ jelzõnek. Nevelõmunkánk mûhelyébe enged bepillantást az a sike-
res programunk, melyet évrõl évre megrendezünk október 15-én, a kézmosás fontossá-
gát népszerûsítõ világnap alkalmából.

Kézmosási Világnap
Egészségnevelési projekt kisiskolásoknak

* kórokozók: fertõzõ baktériumok, bacilusok, gombák, vírusok.

** A mondóka szövege: Evés elõtt kezet mosok, / beteg lenni nem
akarok ,/ mert ki piszkos kézzel eszik, / bizony hamar megbetegszik. /
Evés elõtt kézmosás egészséges jó szokás!
*** A kézmosás öt lépésének mimetizálása: nedvesítem – szappano-
zom – megdörzsölöm, megsúrolom – leöblítem – szárazra törlöm.
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13. A helyi televízió projektünkkel kapcsolatos tudó-
sításának elõkészítése. 

14. A projekt értékelése, jutalmazás.
15. Esetmegbeszélés.

Részletek a projektórából
Az óra anyagának feldolgozása az alábbi kulcskérdé-

sek köré épült:

I. Mi mindenre és hogyan használjuk
a kezünket?
A tevékenységrendszer megtervezéséhez felhasznál-

tuk az UNICEF segédanyagát.
A feladatok megoldásához 5 fõs heterogén csoporto-

kat szerveztünk. 

1. csoportfeladat: 
• Gondoljátok át, beszéljétek meg, majd írjatok leg-

alább öt olyan tevékenységet, amelynek során pisz-
kos lesz a kezetek! Indokoljátok meg, hogy miért!

• Gondoljátok át, beszéljétek meg, majd írjatok leg-
alább öt olyan tevékenységet, amelyhez szükség van
a kezetekre!

• Gondoljátok át, beszéljétek meg, majd írjatok leg-
alább öt olyan cselekvést, amelyet a kezünkkel csi-
nálunk!

A csoportok beszámolója, a társak kiegészítõ, korrigáló
észrevételeinek meghallgatása.

2. csoportfeladat:
• Gondoljátok át, beszéljétek meg, majd írjatok leg-

alább öt okot, amiért kezet kell mosni.
• Gondoljátok át, beszéljétek meg, majd írjatok leg-

alább öt olyan tevékenységet, amit kezek nélkül is
lehet végezni.

• Gondoljátok át, beszéljétek meg, majd írjatok leg-
alább öt rossz dolgot, amit a kezünkkel teszünk.

A csoportok beszámolója, a társak kiegészítõ, korrigáló
észrevételei.

Összegzés: A kezünket sok mindenre használjuk, sok
mindent megérintünk vele, ezért különösen sok kórokozó
tapad meg rajta.

II. Hol bújhatnak meg a kezünkön
a kórokozók?

Önálló munka:
• Nézzék meg a gyerekek a kezüket! Mondják el, hogy

szerintük hol bújhatnak meg rajta a kórokozók!
• Rajzolják körbe papíron a kezüket, majd vágják ki!

Rajzoljanak rá minden redõt és gyûrõdést! Színes
ceruzával jelöljék meg a kórokozók „búvóhelyét”!

• Mondják el, hogy milyen eszközökkel, módszerrel
tüntetnék el a kezükrõl a kórokozókat!

• Mondják el, hogy miért fontos a kéz tisztán tartása!
Összegzés: A kézmosás meggátolhatja a kórokozók be-

jutását a szervezetünkbe. (Utalás az elõzõ gyûjtések ered-
ményére.) Így sokféle betegség megelõzhetõ általa. 

III. A közös tudás megosztása 
– csoportmunkában

• A kivágott kézsablonok segítségével egy közös pla-
kát készítése, amely a kézmosás fontosságára hívja
fel a figyelmet!

• A plakátok elhelyezése az iskolaépület forgalmas
pontjain!

Összegzés: A kézmosás mindannyiunk közös érdeke.

A projektben alkalmazott 
tevékenységrendszer 
kritériumai

A tanulói tevékenységek: 
• interaktivitásra épülõ munkaformák keretében

szervezõdnek, 
• nagy teret adnak a kreativitásnak,
• jó lehetõséget kínálnak az új ismeretek másokkal

való hatékony megosztására,
• módot kínálnak a nyitásra, a nem pedagógus szak-

emberek bevonására,
• megnövelik a problémamegoldásban a diákok önál-

lóságát, 
• az esetek döntõ többségében anyagi ráfordítással

nem járnak,
• a megvalósításhoz célszerû az UNICEF programja-

vaslatait figyelembe venni a helyi sajátosságokkal és
feltételrendszerrel összhangban.

A program eredményeként
elvárható kedvezõ változások

• a diákok megértik és elfogadják, hogy a kézmosás az
egészségük megóvását szolgálja,

• megtanulják és a gyakorlatban alkalmazzák a kéz-
mosás hatékony technikáját,

• figyelmeztetés nélkül is gyakran mosnak kezet,
• nyitottak és elfogadóak – a nem pedagógustól érke-

zõ – információk befogadására,
• motiváltak az eltérõ korú társakkal való együttmû-

ködésre, tudásmegosztásra,
• fejlõdik kapcsolati hálójuk az iskola más felnõtt dol-

gozói és más tanulócsoportjai irányában,
• növekszik a tantestület tagjai közötti kooperáció,
• kapcsolatrendszerében nyilvánossá és nyitottá válik

az iskola.
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Volt egyszer egy Intézet…
A 80-as évek elején – Pest megyében töltött – két évtize-
des pedagógiai gyakorlattal a hátam mögött és a szakfel-
ügyelet hagyományos módszereinek ismeretével a tarisz-
nyámban, nagyon közel éreztem a mindennapokban Ju-
hász Gyula szép és igaz gondolatát a pedagógus hivatás-
ról: „A tanárt nem a pápaszem, a notesz és a tekintély
teszi, hanem a lélek és az értelem csodálatosan egye-
sült fogékonysága a gyermek álmai és vágyai iránt.”
Akkor nem gondoltam, hogy hamarosan másfelé visz
majd az utam.

Azonban „Jön az idõ, megy az idõ. Amikor jön, hoz va-
lamit, amikor elmegy, elvisz.” Így történt velem is. A pe-
dagógia szakos egyetemi tanulmányaimat lezáró állam-
vizsgán Mezei Gyula, a fõváros oktatásügyéért felelõs
fõosztályvezetõ arra bíztatott, hogy szóljak, ha Pest me-
gyétõl szívesen átjönnék a fõvároshoz. Akkor került ki-
dolgozásra, illetve kipróbálásra a fõvárosi szakfelügye-
leti kísérlet, melynek szellemisége, az iskolafelügyelet és
a szakfelügyelõk tevékenységének egészen újszerû meg-
közelítése, valamint pedagógusbarát, innovációt ösztön-
zõ jellemzõi rendkívüli módon felkeltették az érdeklõdé-
semet. (Az intézménytámogató szakmai segítségnyújtás
– a kísérletben – már akkor az iskola és a pedgógus önér-
tékelésére épült!) Mit mondjak: megfertõzött a dolog!
Éltem hát a felkínált lehetõséggel, s jelentkeztem Mezei
Gyulánál. Ekkor ismerkedtem meg a Fõvárosi Pedagógi-
ai Intézet igazgatójával, Kaján Lászlóval, és 1984-tõl az
intézet munkatársa lettem. 

Útravalóként ott motoszkált bennem a kétség, hogy
bizonyára sok az önjelölt a meghirdetett állásra, és elõre
nem látott nehézségeket rejthet számomra a vidéki gya-
korlat után a fõvárosi munka. Mégis boldogan vállaltam
a feladatot, és az elsõ benyomásaim megerõsítették, hogy
jól választottam, hiszen az intézetben igazi és újszerû szak-
mai feladatok egész sora várt rám minden mennyiségben.
Hamarosan rájöttem, hogy a Mezei Gyula nevéhez kötõ-
dõ felügyeleti kísérlet szellemi hátterét Kaján László és a
kiváló felkészültségû teljes „hadserege”, a Fõvárosi
Pedagógiai Intézet adja.

Megnyugtató, jó érzéssel töltött el, hogy ami a korábbi
munkámban nyomasztott, a politikai nyomás, a fõváros-
ban azonnal szétfoszlott. Az intézetben családias, baráti-
szakmai közösség várt, és mindenki fenntartás nélkül,
szeretettel fogadott. Hálás szívvel gondolok ma is a kis
közösségre, melyben érdemes volt egymásra figyelni, a
véleményeket meghallgatni. Igazi teljesítményöröm volt
a munkáról beszámolni.

Elsõsorban kedves munkatársamra, Szilágyi Ágira gon-
dolok szeretettel, akivel a fõváros alsó tagozatán folyó
pedagógiai munka szakmai gondozása volt a feladatunk.
Szeretetteljes együttmûködése és baráti gesztusai marasz-
taltak a nehezebb pillanatokban is a fõvárosban. Szemé-
lyében igazi segítõtársra, kollegiális magatartásra talál-

tam a közös munkánkban. Minden nap örömmel, lelke-
sen mentem dolgozni, s a nap végén fáradtan, de boldo-
gan összegeztem a tanulságokat.

Az akkori nevén „vezetõ szakfelügyelõi tevékeny-
ség” a gyakorlati élettel való szoros kapcsolatra épült, hi-
szen a fõvárosban mûködõ pedagógusoknak a gyakorló
iskolánkban szervezett bemutató órákhoz kötõdõ szak-
mai elemzésekkel nyújtottunk modelleket. Ezekkel a
szemléletformáló és új irányokat felmutató foglalkozá-
sokkal és a munkaterületünkön fõváros szerte szervezett,
a tanítókat segítõ intézménylátogatásokkal õszinte és
közvetlen partneri kapcsolatokat építettünk és ápoltunk
a kerületek alsós szakfelügyelõivel és tanítóival. A Fõ-
városi Pedagógiai Intézetben töltött idõt pályám legszebb
éveiként õrzöm emlékezetemben. Úgy vélem, hogy ilyen
sokat sem korábban, de késõbb sem tanultam sem szak-
mailag, sem emberileg, mint ekkor. Késõbb is, amikor
már az oktatásért felelõs minisztériumban az általános is-
kola, benne az alsó tagozat területének gondozója vol-
tam, mindig támaszkodhattam a fõvárosban szerzett ta-
pasztalataimra, az intézetben hajdan volt munkatársaim
segítségére, szakmai együttmûködésére.

2012-ben éppen száz éve, hogy az intézet bölcs alapí-
tói megálmodták és létrehozták azt a korszerû, kiválóan
felszerelt intézményt, amelyik kezdetben a fõvárosi taní-
tók, majd késõbb a tanárok szakmai épülésének és inno-
vációjának fellegvára lett.

Ez alkalomból a Magyar Pedagógiai Társaság Neve-
léselméleti Szakosztálya és Fõvárosi Tagozata emlékülést
szervezett, ahol az elõadók keresztmetszetet adtak a száz-
éves intézmény jelentõségérõl; a fõváros és az ország ok-
tatásügyének felemeléséért végzett  sokirányú és igen
eredményes tevékenységérõl; és sok, szívet melengetõ
személyes emlék felelevenítésével idézték fel a HÁZ szel-
lemiségét. A résztvevõket egy emlékezõ kis kötettel is
megajándékozták, amelyben tanulmányok és cikkek ol-
vashatók az intézet történetérõl és legtermékenyebb idõ-
szakáról, „aranykoráról”.

A magam részérõl a 100 éves évforduló alkalmából e
néhány töredékes emlék felidézésével és az alább idézett
gondolatokkal szeretném kifejezni szeretetemet és tiszte-
letemet az Intézet és azon munkatársak iránt, akikhez én
is tartozhattam fennállásának ebben a csodálatos és fe-
lejthetetlen idõszakában.
„Soha ne tekints a szeretetre úgy, mint
ami magától adott.
Ápolj magadban mély tiszteletet az iránt, 
akit szeretsz, és hálát,
hogy jelen van az életedben.
Próbáld kifejezni ezt az érzést minden lehetséges módon.”
(Stephani Dowrick)

Dr. Csonka Csabáné

MesternØ_KØzmosÆs.qxd  2012.09.27.  9:35  Page 32



� � �

2013. ja nu ár 1.
1. A te le pü lé si ön kor mány zat ok ál tal fenn tar tott köz ne ve lé si in téz mé nyek az óvo dák ki vé te lé vel ál la mi fenn tar tás -

ba ke rül nek, a te le pü lé si ön kor mány zat ok jog sza bály ban meg ha tá ro zot tak alap ján mû köd te tõi sze re pet kap nak. [Nkt.
74-76.§] 

2. Ek kor tól kezd ve ad ja majd az ed dig ön kor mány za ti fenn tar tá sú in téz mé nyek ve ze tõ i nek meg bí zá sát (a 68.§ (1)
alap ján) az ok ta tá sért fe le lõs mi nisz ter. [Nkt. 97.§ (11) be kez dés] 

3. Ek kor lép nek ha tály ba a pe da gó gi ai szak szol gá lat ok kal kap cso la tos vál to zá sok [Nkt. 18.§.]. 
4. Ek kor tól ér vé nye sek a tan kö te le zett ség kez de té re vo nat ko zó új sza bá lyok [Nkt. 45.§ (2)-(4) be kez dé sei]. A tan -

kö te le zett ség vé gé re vo nat ko zó új sza bály [Nkt. 45.§ (3) be kez dé se] 2012. szep tem ber 1-jé tõl ha tá lyos, az zal az át me -
ne ti ren del ke zés sel együtt, mely nek ér tel mé ben elõ ször azok szá má ra csök ken a tan kö te le zett sé gi kor ha tár, akik a
2011/2012. tan év ben nyol ca di ko sok vagy en nél ala cso nyabb év fo lyam ra jár nak [Nkt. 97.§ (1) be kez dé se]. 

Egyéb fon tos dá tu mok az át me ne ti ren del ke zé sek ben
Az Nkt. 97.§ alap ján:
1. „A 27. § (11) be kez dés sze rin ti min den na pos test ne ve lést az is ko lai ne ve lés-ok ta tás el sõ, ötö dik, ki len ce dik év fo -

lya mán 2012. szep tem ber 1-jé tõl kez dõ dõ en fel me nõ rend szer ben kell meg szer vez ni.” [Nkt. 97.§ (6)] 
2. Az is ko lák nak 2012. de cem ber 31-ig kell fe lül vizs gál ni uk pe da gó gi ai prog ram ju kat az Nkt-nek il let ve a ke ret -

tan terv nek va ló meg fe le lõ ség szem pont já ból. Utób bit ren de let sza bá lyoz za majd. Ugyan er re az idõ pont ra kell az is ko lák -
ban a szak mai mun ka kö zös sé gek szá mát leg fel jebb 10 mun ka kö zös ség ben meg ál la pí ta ni. [Nkt. 97.§ (14)-(15)] 

3. Az Nkt. ha tály ba lé pés ét kö ve tõ en a fenn tar tó négy hó na pon be lül fe lül vizs gál ja a köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi
LXXIX. tör vény (to váb bi ak ban Kt.) 2012. au gusz tus 31-én ha tá lyos szö ve ge sze rin ti köz ok ta tá si in téz mény ala pí tó ok -
ira tát, an nak ér de ké ben, hogy meg fe lel jen az e tör vény ben fog lal tak nak, és meg kül di a törzs köny vi nyil ván tar tást ve ze -
tõ szerv nek, a hi va tal nak vagy a kor mány hi va tal nak. Ha a Kt. alap ján a köz ne ve lé si in téz mény a nyil ván tar tás ba vé te -
lét kö ve tõ en meg kezd het te mû kö dé sét, a fenn tar tó kö te les 2013. áp ri lis 30-ig mû kö dé si en ge dély irán ti ké rel met
be nyúj ta ni vagy a köz ok ta tá si in téz ményt meg szün tet ni.

A ok ta tá si tör vény pa ra gra fu sa i nak
élet be lép te té se 2012–2013-ban

pedagógusoknak és szülõknek.

Lájkolj minket a -on is,
ahol minden hónapban nyereményjátékok várnak! 

www.ovi-suli.hu

hetente frissülõ weboldala

Az Ovi-Suli.hu
az Óvodai Nevelés és a Tanító 

címû szakmai lapok
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Kulturális gyer mek prog ra mo kat ren de zõ in téz mé nyek fi gyel mé be!

2012 õszétõl kö zel 50%-os, SPE CI Á LIS MEG JE LE NÉ SI KED VEZ MÉNYT NYÚJ TA NAK PE DA GÓ GI AI
SZAK LAP JA INK az igé nyes gyer mek kul tú ra kép vi se lõi szá má ra.
Aján la tunk fó ku sza, hogy úgy a gyer me kek szó ra koz ta tá sá ról is gon dos ko dó pe da gó gus ol va sók, mi -
ként a szín vo na las gyer mek prog ra mo kat kí ná ló szer ve zõk, va gyis a ren de zõk és po ten ci á lis lá to ga tó ik
ezen túl már köz vet le nül és rend sze re sen is egy más ra ta lál has sa nak szak lap ja ink új, KUL TU RÁ LIS hí -
rek ro va tá ban. Érin tett te rü le tek:

� gyer mek mû so rok 
(szín há zak, kon cer tek, elõ adá sok),

� gyer mek könyv- és egyéb, ze nei, iro dal mi ki -
adók,

� kéz mû ves és ha gyo mány õr zõ 
gyer mek ren dez vé nyek,

� mú ze u mok, ki ál lí tá sok, ké pes ség fej lesz tõ,
kre a tív prog ra mok,

� ki rán du ló he lyek, ál lat ker tek, 
er dei is ko lák, tu ris ta há zak,

� te le ví zi ós, rá di ós, fil mes gyer mek mû so rok,
DVD-k, CD-k,

� ok ta tó-fej lesz tõ, kre a tív já té kok (CD-ro mok),
� ren dez vény köz pon tok al kal mi, idõ sza ki gyer -

mek prog ram jai,
� kul tu rá lis te vé keny sé get se gí tõ esz kö zök, 

kre a tív alap anyag ok

A KUL TU RÁ LIS AJÁN LÓ ro vat ban sor ra he lyet kap nak a fen ti szeg men sek, hogy mind tel je seb ben és
min dig ak tu á li san, jó elõ re ter vez he tõ en se gít sék a meg je le nõ in for má ci ók a pe da gó gu sok dön té se it.

SZAK LAP CÍ ME, 
MEG JE LE NÉ SE

(ne ve lé si hó na pok el sõ 
he té ben, or szá go san) 
1/1 – A/4 vá gott mé ret

CÉL CSO PORT JA
(ki zá ró lag elõ fi ze tõk,

a la pok re mit ten da nél kül 
ke rül nek for ga lom ba)

LAP ZÁR TÁ JA
anyag le adá sa

(e-mailben tör té nõ 
el kül dés sel)

Hir de té si 
fe lü le tek

(kéz irat, kép,
logó

a mé ret ere jé ig)

Hir de té si árak
egy lap ban,

egy hó nap ban
(Ft, áfa nél kül)

MIND KÉT 
lap ban,

egy hó nap ban,
ös  sze sen

(Ft, áfa nél kül)

8500 pld./hó Ál la mi és ma gán óvo dák,
óvo da ve ze tõk, óvó nõk,
óvó kép zõ fõ is ko lák,
könyv tá rak

Tárgy hó na pot 
meg elõ zõ hó 
10–15. kö zött
(ki adó tör de li)
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8000 pld./hó Ál la mi és ma gán is ko lák,
is ko la igaz ga tók, ta ní tók,
ta ní tó kép zõ fõ is ko lák,
könyv tá rak

Tárgy hó na pot
meg elõ zõ hó 
10–15. kö zött
(ki adó tör de li)

A két nagy múl tú, szak ma i lag is mél tán el is mert pe da gó gi ai ki ad vány igé nyes ki vi tel ben, egy re bõ vü lõ
elõ fi ze tõi ré teg gel, meg bíz ha tó pon tos ság gal je le nik meg a Sprint Ki adó gon do zá sá ban.

Tud juk, hogy a ter hel tebb gaz da sá gi idõk ben min den hir de tés re for dí tott ös  szeg ko moly meg fon to lást
és fe le lõs sé get igé nyel part ne re ink ré szé rõl is. Egy ben azt is tud juk, hogy a kö rül te kin tõ ve ze tõk re oly
jel lem zõ pon tos mér le ge lés ben ezért bír nagy súl  lyal egy-egy ERÕS CÉL CSO PORT BIZ TOS MEG SZÓ -
LÍT HA TÓSÁGA, A KED VE ZÕ ÁR-ÉR TÉK ARÁNY, mi ként az IGÉ NYES KÜL ALAK és az OP TI MÁ LIS
SZAK MAI TAR TA LOM hi te les sé ge is.

Bí zunk ab ban, hogy szak lap ja ink az elõ fi ze tõk elé ge dett sé ge, va la mint a több fé le hir de té si ked vez mény
okán is, STA BIL ÉS PO ZI TÍV REK LÁM PI A CI SZE REP PEL BÍR NAK, így mél tán fog lal nak he lyet a kap -
csolt té má kat kép vi se lõk idei II. fél évi, il let ve már a 2013-as, si ke res ered mé nye ket cél zó mar ke ting ter -
ve i ben is. 

To váb bi in for má ció:
Pá pai Il di kó Gallai Sán dor

lap me ne dzser mé diare fe rens
Tel.: +36 (30) 260-2906, +36 (20) 275-2421 Tel.: 06 (70) 212-8125

e-mail: sprintkiado@picomedia.hu e-ma il: sprintkiado@gmail.com
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