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Vizsgáztatóként mindig tisztelettel nézek azokra a hall-
gatókra, akik csöppet sem fiatalon, akár az ötödik x-et is
elhagyva vállalják a tanulás cseppet sem könnyû felada-
tát. Ha valakiknél tétje van a tanulásnak, a sikernek, ak-
kor õk aztán azok! Örömmel tapasztaltam, hogy alapo-
san felkészültek a vizsgára. Pedig cseppet sem voltak
könnyûek a tételek, és feltételezték a vizsgázók szakmai
elkötelezettségét, pedagógiai érdeklõdését, érzékenysé-
gét is. De hiszen ez jól is van így: akik a gyerekeinkkel
foglalkoznak, azok sajátítsák el az ehhez szükséges meg-
felelõ tudást. Megélve a vizsgáikat azt remélem, sokan
lelik majd örömüket a törvényszabta újfajta munkájuk-
ban.

A vizsga után feszültségoldó céllal elbeszélgettem az
egyik kiválóan vizsgázó hallgatóval. Faggattam életérõl,
sikereirõl, örömeirõl. Ez adta az ötletet, hogy most azok-
ról írjak, akiknek értékes, jól lehet szinte észrevétlen hát-
térmunkája nélkül az óvoda, az iskola nehézkesen mû-
ködne. 

Az elsõ eset a vizsgázóról szól, a második pedig egy
hatáskörén messze túllépõ munkatárs története. Éle-
tük, küzdelmeik, örömeik, sikereik máig is tanulsággal
bírnak. 

A közösség lelke
Marika egy dél-alföldi megye kisvárosában él. Ott szü-

letett, az általános iskolai éveit is ott töltötte, középisko-
lába pedig már Kiskunhalasra járt. Szerette a középisko-
lai életet, élvezte az önállóságot, sok-sok barátot szerzett.
Az érettségit követõen Szegedre jelentkezett, de a vá-
gyott egyetemi szakra nem jutott be. Nem volt azonban
csalódott, hazatért. A nyár gyorsan eltelt. A szüleinek
segített a nyári munkákban, de aztán az is lassan befeje-
zõdött. Munka után kellett néznie. Két lehetõség is kí-
nálkozott. Az állami gazdaságban ajánlottak fel neki va-

lamiféle irodai munkát és a kisváros óvodájába is keres-
tek adminisztrátort. Marika tisztában volt vele, hogy
többre képes, de végül is az utóbbit elvállalta. Az óvoda-
vezetõvel õszintén beszélt: 

– A munka mellett felkészülök a következõ évi egye-
temi felvételire. Nem szeretnék itt ragadni, most legin-
kább a jogi pálya vonz, de még bizonytalan vagyok. Min-
denesetre majd nyitott szemmel járok itt is.

– Marika, lehetõséged lesz a felkészülésre, a munkád-
ra itt komoly szükség van. Te is tudod, az óvodában 6
csoport üzemel, s feltétlenül segíteni kell az óvónõk mun-
káját. És ezt a segítséget neked kell megadnod – körvo-
nalazta röviden a vezetõ a feladatkört. 

Az egyezség megszületett, Marikát felvették, s õ azon-
nal munkához látott. Rengeteg feladata volt, hol leltáro-
zott, máskor az ebédpénzt szedte, volt, hogy jegyzõköny-
vet vezetett, vagy belázasodott gyereket kísért át köror-
voshoz. Így történt, hogy valahogy kiesett a fejébõl a ta-
nulás. Január végén, amikor megkérdezte a vezetõnõ,
hogy kitöltötte-e már az egyetemi jelentkezési papírt,
meg is mondta, hogy: 

– Ebben az évben nem jelentkezem! Nem tanultam
eleget, nem szeretnék készületlenül a bizottság elé
menni. Ráadásul nem is tudom igazán, mit is szeretnék
tanulni.

– Akkor velünk maradsz? – kérdezte örömmel a ve-
zetõ.

– Igen, feltétlenül. 
Marika hamarosan az óvoda nélkülözhetetlen, fontos

személyévé vált. Munkája precíz volt, a gyerekekkel nagy
szeretettel beszélt, a szüleiknek minden információt
megadott, a kollégák minden kérését leste, maximálisan
kiszolgálta õket, de baráti kapcsolatokat is kialakított a
fiatalabb óvónõkkel. 

Huszonkét évesen egy ifjú agronómushoz ment férj-
hez, akit az állami gazdaság alkalmazott. Rövid, de nagy
szerelem volt az övék. Hatalmas lakodalmat rendeztek.

Csillag Ferenc

A napokban felnõtteket vizsgáztattam. Zömében olyan embereket, akiknek valamiféle
kötõdése van egy óvodához vagy iskolához. Õk a mindennapi élet szürke eminenciásai:
óvoda-, iskolatitkárok, dajkák, néhány esetben egyéb segítõk. Jó páran már hosszú ideje
végzik a munkájukat, s most a jogszabályváltozás miatt ültek be az iskolapadba, hogy pe-
dagógiai asszisztensi OKJ-s képzésben vegyenek részt. Azt remélik, hogy így a jövõben
is szükség lesz majd a munkájukra, s továbbra is az adott nevelõközösség tagjai marad-
hatnak.

Párhuzamos történetek
a partnerség titkaiból
A jó szándék kevés. Több kell!
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A boldogság teljes volt. Hamarosan jöttek a gyerekek,
kétévente egy-egy. Ma már a négy gyerek felnõtt, uno-
kák is vannak, s a házassága is maradandónak bizonyult.
Természetesen a tanulás elmaradt, de Marika élvezte a
családot, a gyerekekkel való foglalatosságot. Nyolc éven
át volt távol az óvodától, de mindent tudott, hiszen a
gyes alatt a nagyobbacska gyerekei ott nevelkedtek. Hoz-
ta-vitte õket, s nem volt nap, hogy ne hallott volna vala-
mit az óvodában történtekrõl. Emlékezetes volt a vissza-
térése. 

Augusztus közepén lépett be az óvodatitkári szobába.
Egy hatalmas csokor virág fogadta. Az elsõ vezetõje már
nyugdíjban volt. A számára nem ismeretlen új vezetõ –
korábban a legidõsebb fia óvó nénije – szeretettel fogad-
ta. A virágot is õ hozta, s a kezében egy levelet tartott. A
borítékot a nyugdíjas vezetõ küldte. A levél a következõt
tartalmazta:

„Édes Marikám, Kislányom!
Öröm, hogy visszatérsz. Tudod, mindig is reméltem, hogy
hûséggel fogod szolgálni ezt a csodaóvodát. A négy gyere-
ked mellett rengeteg feladat vár Rád itt is. Azt szeretném,
ha továbbra is úgy dolgoznál, ahogy korábban, és segíte-
néd az óvónõk munkáját.
Kívánok ehhez nagy türelmet, szeretetet és jó egészséget:
Takácsné Ica, az elsõ vezetõd.”

– Ezt a levelet mind a mai napig büszkén õrzöm – val-
lotta be Marika. – Hogy miért is? Egykori fõnököm elis-
merése nagy erõt adott az újrakezdéshez. 

Marika munkájára továbbra is mindig lehetett számí-
tani, s ami még ennél is fontosabb, hogy közben a közös-
ség szervezõje, formálója is lett. A kollégák megtapasz-
talhatták: ha bizalmas problémáikat elmondják, jó taná-
csokat kapnak tõle. Emberi, mély, használható javasla-
tokat. S ami még ennél is fontosabb, hogy a beszélgeté-
sekrõl soha, senki nem értesült, pedig a kisvárosban kön-
nyen jönnek-mennek a pletykák. Marika mindent ma-
gába temetett, s ez a kolléganõinek nagyon jól esett. 

Marika munkáját mindenki elismerte. Több alkalom-
mal is megkereste õt a jegyzõ, kérte, menjen be a hivatal-
ba, a jövõben dolgozzon náluk. Az elutasítás azonban
mindig a következõképpen szólt:

– Jegyzõ úr, az nem az én világom. Ott nincsenek gye-
rekek, akik hozzám futnak, ha be kell kötni a horzsolást
a lábukon, vagy vigasztalásra, egy anyai ölelésre vágy-
nak. Bár a papírokkal jól bánok, tudom, minek hol a he-
lye, de az kevés. Tudja, az óvodában múltam van, a sike-
reimnek pedig az a nyitja, hogy mindenkit személyesen
ismerek. Minderre a hivatali munka során sokkal keve-
sebb lehetõség lenne. 

Így maradt Marika az óvoda hûséges titkára, miköz-
ben maga az intézmény sok-sok változást élt meg. Ma
már a negyedik vezetõvel dolgozik. Bárki érkezett is új
vezetõnek, bizalommal fordulhatott Marikához. Õ min-
dent tudott, soha nem esett szereptévesztésbe. Mondjuk
ki kereken, hogy a helyismerettel kevésbé rendelkezõ új
vezetõ betanítása, zökkenõmentes beilleszkedése éppen
az ilyen munkatársak hivatásszeretetének és kötelesség-
tudatának tudható be. 

Marika 2011-ben ünnepelte ötvenedik születésnap-
ját. Nem csinál titkot abból, hogy lassan õ számít majd

„nagy öregnek” a munkahelyén. Ám közben változtak a
jogszabályok, és könnyen megeshet, hogy Marika eddigi
munkakörére a jövõben talán már nem is lesz szükség.
Minden olyan bizonytalan még, ezért is iskolázták be pe-
dagógiai asszisztens szakra. „Remek!” – mondhatjuk, „re-
mek?” – kérdezhetjük. 

Ha Marika életútját nézzük, akkor az feltétlenül jó,
hogy egy kiváló munkatársi közösség tagja. Itt a gyerek-
szeretetét is kiélheti, hiszen fizikailag is közelebb kerül-
het a kicsikhez, hogy mosolyát, ölelését, féltõ szeretetét,
anyai tapasztalatait alkalmazva a fejlõdésük részesévé le-
het. Ám az mindenképpen aggodalomra ad okot, hogy az
asszisztensi feladatkör valós kialakítása a törvényi elõírá-
sokban nem fogalmazódik meg. A lehetõség az ilyen
munkatárs alkalmazására önmagában kevés, hiszen erõ-
sen függ a fenntartó mindenkori pénzügyi helyzetétõl,
tehát egyszerûen: bizonytalan. A következményekre
Marika most gondolni sem mer. 

A történethez tartozik, hogy a „csodatitkár” remekül
vizsgázott. Nem kétséges, hogy új munkakörében, mely-
re most felkészült, szintén kiválóan megállja, megállhat-
ja a helyét. Hiszen mindig is szükség lesz jól képzett, elkö-
telezetten dolgozó, érzelemgazdag és hivatásszeretõ kol-
légák munkájára. Ha régi munkaköre esetleg megszûnik,
minden bizonnyal képes lesz egy újabb felépítésére, hi-
szen emberi kvalitásai alkalmassá teszik erre. Szurkol-
junk érte!

A túlbuzgó határsértõ
Milyen különös az emlékezet. Amikor az iskola küszö-

bét hatévesen átléptem, akkor egy igen-igen különös né-
ni állt az iskola lépcsõházában. Haja rendezetlen volt,
hatalmas szürke köpenyben állt, s alaposan kieresztett
hangon kiabálta:

– Csak az elsõsök mehetnek fel a szülõkkel a tanter-
mekbe, a nagyobbak azonnal menjenek az udvarra!

Fogalmam sem volt, ki is ez a furcsa szerzet. Késõbb
hallottam, hogy õ a pedellus; a késõbbiekben már bent
lakó hivatalsegéd, azt követõen pedig gondnok lett belõ-
le. Az õ tiszte volt az iskola rendjének õrzése. E feladatá-
nak igyekezett is minden módon megfelelni: szigorú te-
kintetével, vastag és recsegõs hangjával, mosolytalan ar-
cával ûzött minden rendbontást, papírhullajtást, szeme-
telést, hangoskodó nevetést, rajcsúrozást. Különös volt,
hogy mindenki vezetéknevén szólította, ha jól emlék-
szem, Csepeli néniztük. Még alsó tagozatos lehettem,
amikor hatalmas családjával elhagyta az iskolát. Azért
mondom, hogy hatalmas családjával, mert vagy négy lá-
nya volt és hozzá legalább hat macska. 

Ami igaz, az igaz, mi gyerekek is igen megkönnyebbül-
tünk, amikor a lakásából egy mosolygós, anyáink kora-
beli nõ dugta ki a fejét. Éva néni, mert hogy e névre hall-
gatott az új alkalmazott, mindenkivel kedves volt. Ha
kulcsot, seprût, krétát és miegymást kértünk tõle, kész-
ségesen, szívesen segített mindenben. Ha síró gyereket
látott, akkor vigasztalta, de a nagylányos vihogást is
rendjén kezelte: 

– Aki pénteken ész nélkül nevet, az vasárnap sírni fog!
– így küldött jelzést Éva néni a helytelenkedõnek. 
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Szemben elõdjével, õ minden gyereket név szerint is-
mert. De még az anyukákat is! S ha valamelyik gyerek
nem úgy viselkedett, ahogyan az elvárható lett volna,
akkor Éva néni azt kedvesen elújságolta a piaci találko-
záskor az anyukáknak, a nagymamáknak. A beszédet
mindig így kezdte: 

– Nem rossz gyerek a fiad, de tudod, idõnként úgy sza-
lad a folyosón, hogy az kész életveszély. No, és képzeld,
sokszor lökdösõdik. Igazán fiús dolgai vannak, de azért
szólok, mert biztosan másként viselkedik otthon. A vilá-
gért ne büntesd, csak szépen beszélgess vele! 

Éva néni tehát úgy érezte, hogy tisztsége a teljes isko-
lai körzetre és közrendre kiterjed. 

Egy alkalommal az igazgatónõig is eljutott Éva néni
túlbuzgalma. Talán március lehetett, amikor egy dél-
elõtt az osztálytársam nagymamája kereste fel az igazga-
tónõt. Elmondta, hogy elégedetlen az osztálytanítónk-
kal, mert az unokájáról eddig csak szépet és jót hallott és
az ellenõrzõben sincsenek bejegyzések, de a piacon Évi-
kétõl, a „mindenestõl” a következõket hallotta: 

– „… tetszik tudni, nagyika, Gyuri aranyos gyerek, de
úgy lökte meg az udvaron az osztálytársát, Ildit, hogy az
húsz percig szipogott. Nem azért mondom, hogy meg tes-
sék büntetni, de ilyenkor egy kis beszélgetés nagyon so-
kat segít. Ne legyen agresszív a fiúnk!”

Nem mondhatnám, hogy az igazgatónõ felderült a hír
hallatán. Azonnal hivatta is „Évikét”. 

– Ne is tessék semmit se mondani – kezdte a hivatal-
segéd –, én ezt az iskolát a sajátoménak érzem. Nem csak
a tisztaságért, az elzárt csapokért és a leoltott villanyo-
kért vállalok felelõsséget, de a gyerekek erkölcsi fejlõdé-
séért is felelõsséggel tartozom, mondhatom, tartozunk.
Tudom, hogy a Bodnár gyerek nagymamája panaszolt
be, de szólnom kellett. Most van ideje a gyereknevelés-
nek! – és itt mélyet sóhajtott. Ez volt az igazgatónõ sze-
rencséje, mert ekkor tudott szóhoz jutni. 

– Évike, maga egy áldott jó lélek, de ami nem tartozik
magára, azzal kérem, ne foglalkozzon! A gyereknek van
tanítója, aki, ha szükségesnek tartja, akkor szól vagy ír a
szülõknek. Maga csak foglalkozzon a kézbesítéssel, a kar-
bantartás megszervezésével. Sok-sok fontos feladata van.

– Igazgató néni, most mondta, foglalkozzak a karban-
tartással. Azt teszem, amikor szóvá teszem a helytelen vi-
selkedést. Nincs annak a szegény tanárnak csak két sze-
me, én sokkal többet látok!

Bizony a két fél alig-alig jutott közös nevezõre. Közel
egy órán át tartott a beszélgetés, de – korszerû kifejezés-
sel élve – az álláspontok megmerevedtek. Az igazgatónõ
megtiltotta a szakalkalmazottnak a nevelõmunkát. Évi-
két láthatóan megviselte a beszélgetés. Néhány tanár-
nak el is mesélte, hogy „raportra” kellett mennie Bodnár
nagymama miatt. Egy-két kolléga sajnálkozott is, többen
legyintettek a történet hallatán. 

Azonban minden csoda három napig tart, Évike is új
lendületre kapott. Ez abban állt, hogy észrevételeit már

nem a piacon, az utcán az anyukákkal, nagymamákkal
osztotta meg, hanem a pedagógusokkal. Kezdetben csak
ilyen megjegyzéseket tett: 

– Szépen okosodik ez a kislány. Látszik, hogy sokat
foglalkozol vele. – Talán ez volt az enyhébb megjegyzés.
Nem sokkal késõbb már ez következett:

– Ágikám, nem látod, milyen sápadt ez a Berci gyerek?
Nem kellene megnézni a családot? 

És éppen az említett kolléganõnél telt be az a bizonyos
pohár. Amit látott, hallott, attól a lélegzete is elállt. Szü-
lõi fogadóóra volt. Hosszú sorok kígyóztak a tanárok
elõtt. Minden szülõ szerette volna hallani a gyerekérõl
szóló tanári értékelést. Áginál, a matematika szakos ta-
nárnál is sokan voltak, de szigorúan csak a teljesítmé-
nyekrõl, a gyakorlási módokról szólt, ezért idõben befe-
jezte a fogadást. Ám ahogy ment lefelé a lépcsõházban,
azt vette észre, hogy a gondnoki lakás elõtt szülõk beszél-
getnek. A kör közepén Évike állt, s mindenkit szóval tar-
tott. Nem kellett hallgatóznia ahhoz, hogy a következõ
mondatot meghallja: 

– Anyuka, tudja Ági néni jó tanár, kicsit szigorú. De
azok a gyerekek, akik nála hármast kapnak, azok a kö-
zépiskolában is jó eredménnyel szerepelnek. Sajnos ezt
Tünde nénirõl nem lehet elmondani. 

A tanár bement a tanári szobába, s azonnal kereste az
igazgatót. Amint elment tõle egy szülõ, a következõket
mondta:

– Kérlek, most azonnal menj ki a folyosóra, hallhatod
Évike egyéni fogadóóráját! Éppen minõsíti a kollégákat.

Az igazgatónõ azonnal közbelépett. A szülõi csoport
szétoszlott. Évike kissé kipirult arccal, ám teljes naivitás-
sal a következõket mondta: 

– Tetszik látni, ez a bizalom jele. A szülõkkel itt-ott ta-
lálkozom, abszolút nyitott vagyok, és ezért hozzám for-
dulnak egy-egy problémával. De tessék elhinni, én soha
nem mondok semmi rosszat az iskoláról vagy a tanárok-
ról. Nekem mindenki a barátom. Én itt élek, a munkahe-
lyem az otthonom. – Az igazgatónõ azonban furcsán te-
kintett munkatársára.

– Ezt én nem így látom! – jött a tömör válasz.
–Figyelmeztetésem ellenére ismételten túllépte a hatás-
körét. Ennek folytatása következik!

Évike közszereplése ezen az estén végleg megpecséte-
lõdött. Az igazgató fegyelmit indított ellene, büntetés-
ként a munkaviszonyát megszüntette. A lakás átadása
természetesen csak az évekig tartó pereskedés után tör-
tént meg. Addig pedig Évike a továbbiakban is mindent
kommentált, hiszen nyitott szemmel járt-kelt az iskolá-
ban, és – a korábbiaktól eltérõen – most minden szavával
az egykori igazgatóját, az ott dolgozókat sértette. Amikor
végleg elköltözött, az iskola egy idõre gondnok/pedellus
nélkül maradt, de ezt senki nem sajnálta igazán, mert
érezhetõen jobb lett a hangulat. 

Évikére és az õ nagy aktivitására pedig már csak keve-
sen emlékeznek. Az idõ igazságot szolgáltatott.
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Amikor a közérzetem már magamnak is gyanús lett, és a
harmadik ruhapróbán is újra megállapította a varrónõ,
hogy megint híztam, ezért kell változtatni a méreten, el-
töprengtem: hogyan lehet ez, hiszen nem ettem többet,
mint máskor? Aztán egyre szaporodtak a jelek, ám saját
tapasztalat hiányában nem figyelmeztettek eléggé. Ami-
kor azonban a varrónõ megkérdezte: lehet, hogy terhes a
tanító néni? – elhatároztam, hogy végére járok a titok-
nak, s elmentem a nõgyógyászati vizsgálatra.

Nagy meglepetés és öröm volt számunkra, amikor ki-
derült, hogy a hízásom oka valóban az, hogy kismama
lettem. Házasságunk harmadik évében jártunk már, így
a férjemmel együtt úgy éreztük, hogy éppen itt van az
ideje a babavárásnak.

Szerencsés voltam, mert néhány apróbb rossz közérze-
ten túl nem volt semmi kellemetlenségem. Az elsõ köte-
lezõ vizsgálat után megkaptam a terhességi kiskönyvet,
amely abban az idõben a rendszeres ellenõrzést is elvárta.

A vizsgálatok alapján május elejére vártuk a baba ér-
kezését, de azt nem tudtuk, hogy fiú lesz-e, vagy kislány.
Akkoriban még nem volt lehetõség a „nagy titok” szüle-
tést megelõzõ feltárására. Így aztán mindketten azt
mondtuk – és úgy is éreztük –, hogy mindegy is, csak
egészséges legyen. Én aztán tovább éltem a dolgos hét-
köznapokat, mely ebben az idõben nemcsak a tanítást je-
lentette, hanem heti két alkalommal az iskola néptánc-
csoportjának a tanítását és több estén a népdalosoknak
vezetett énekes próbákat is.

Kedves emlékeket õrzök a babaváró idõkbõl, melyek a
tanítói munkámhoz kötõdnek. Amikor már nemcsak
gyarapodásom, hanem a pocakom „méretbõvülése” is
látható volt, kis rövid fehér köpenyben jártam tanítani,
amit nadrághoz viseltem. Észrevettem, hogy az akkor ép-
pen második osztályos tanulóim idõnként rajtam felejtik
a szemüket, amit – minden bizonnyal – az egyre feszeseb-
bé váló köpenyemnek köszönhettem. 

Egyszer aztán, amikor már gyakran mozgott a baba, és
egyre jobban éreztem, hogy nagyon vígan fickándozik
„odabent”, az egyik órán azt láttam, hogy az elsõ padban
ülõ szemüveges kisfiú meglehetõsen ijedten meresztette
rám a szemét és hirtelen az orrához kapott. Az történt
ugyanis, hogy a kis pocaklakó babám rúgásától lepattant
az egyik meglazult köpenygombom, s váratlanul éppen
orron találta a szegény kis tanítványomat. Nem gyõztem
megnyugtatni, hogy ne féljen, hiszen semmi baj nincsen,
véletlen kis baleset volt csupán. Gyorsan megkerestük
együtt a csintalan gombot, s jót nevettünk a történteken.

Máskor meg egy délután, amikor a tavaszi napsütés ki-
csalogatott bennünket a tanterembõl egy kis gondtalan
futkározásra, a fiúk vígan rúgták a kis udvaron a focilab-
dát. Én éppen a lányokkal voltam elfoglalva, amikor he-
ves szóváltásra, majd kiabálásra lettem figyelmes, s tüs-
tént megérkezett a pihegõ „hírnök” is, hogy menjek, mert
verekszenek a fiúk.

Nagy nehezen szétválasztottam az ellenfeleket. S
ugyancsak meglepõdtem, amikor láttam, hogy az én fiaim
vesztek össze a náluk erõsebb és magasabb negyedikesek-
kel. Mire nagy nehezen megnyugodtak a kedélyek, kide-
rült a békétlenség oka is: az pedig én voltam. A nagyok
ugyanis azt találták mondani, hogy  „A ti tanítótok, a Ka-
ti néni hasas!” Ezen aztán igencsak felháborodtak az én
kis tanítványaim, s amikor rekonstruáltuk a történteket,
kiderült, hogy a sértésen felbuzdulva éppen az egyik leg-
vékonyabb kis másodikosom rontott neki a nagyoknak.
De olyan vehemensen, hogy nem is nézte, kit és hol talál
el: nekirohant fejjel az elõtte állók hasának! Persze a töb-
biek is csatlakoztak a verekedéshez, ami gyorsan kibonta-
kozott és csúcspontra hágott. S hogy miért is történt
mindez? „Mert csúnyát mondtak a mi tanító néninkre!” 

Ekkor elhatároztam, hogy megbeszélem a kis tanítvá-
nyaimmal a dolgot, de nyugodt körülmények között.
Másnap, az egyik óra végén aztán mesélni kezdtem nekik
a családról. Jól ismertem mindegyiküket, így tudtam,
hogy kinek van kistestvére, unokatestvére, s így lehetett
családon belül élménye a babavárásról is. „Bevallottam”
hát nekik, hogy az én pocakomban is készülõdik egy kicsi
baba. Május elsõ hetében várjuk a megérkezését, de ad-
dig is velük leszek. Amint pedig majd megszületik a kicsi,
egy ideig ugyan otthon maradok vele, de aztán ismét visz-
szajövök hozzájuk. Nagy nyugalom következett ezután
az osztályunk életében, mert azt is megbeszéltük, hogy
most minden izgalom árthat a babámnak. Ettõl kezdve a
kis tanítványaim nagyon „ügyeltek” arra, hogy semmi iz-
galom ne érjen. Megható volt, ahogyan vigyáztak rám
(ránk) mindannyian. 

A családunk úgy döntött, hogy a férjem szüleinek kö-
zelében, egy budapesti kórház szülészetére fogok „bevo-
nulni”, amikor itt lesz az ideje. Gyorsan teltek a napok és
a hetek, s a férjemmel úgy határoztunk, hogy az utolsó
napokat már Pesten töltöm a nagyszülõknél, így egysze-
rûbb lesz bejutnom a kórházba. 

Én tehát maradtam, a férjem pedig hazautazott, hi-
szen neki tanítania kellett, s bizony az én kis „beavatott”
tanítványaim naponta faggatták, hogy megérkezett-e

Csonkáné
Lévay Katalin

SSookk  sszzeerreetteetttteell  ééss  ttiisszztteelleetttteell
kköösszzöönnttjjüükk  aazz  ééddeessaannyyáákkaatt!!

A gyermek az élet ajándéka
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már a kicsi baba. De még nehéz napok vártak rám: az
édesanyám fényképét nézegetve, kedvenc versemet ol-
vasgatva már egy hete feküdtem és várakoztam a kórház-
ban. A vajúdás is megkezdõdött, de valami miatt mindig
leállt. Azután egyik nap mégiscsak megérkezett a rég várt
kisbabánk, s a telefonüzenet az örömhírrel az iskolánkba
a kicsi lányunk megérkezésérõl! Férjem az iskola emele-
térõl, ahol éppen az óráit tartotta, a lépcsõ korlátján csú-
szott végig a nagy sietségben, hogy minél hamarabb bejö-
hessen hozzánk a kórházba. 

Milyen csodálatos, hogy nem a sok fájdalom és a szen-
vedés, hanem az igazi nagy öröm volt az, ami akkor eltöl-
tött – és amire azóta is visszaemlékszem –, amikor a kis-
babánkat a karjaimba tették és gyönyörködhettünk ben-
ne! Az viszont igaz, hogy a kisgyermekem születése után
értettem meg igazán, hogy mit is jelent valójában az
„anyám kínja” régi szólásunk; de az is, hogy valóban az
élet ajándéka minden kisgyermek. Hiszen az elsõ kislá-
nyunk megszületése után váltunk igazi, majd a második
után teljes szeretõ családdá, és Várnai Zseni versének so-

rai – sok év után is – mindig ezekre az életet adó, rendkí-
vüli napokra emlékeztetnek:

„...Szegény Anyám, sírodra hull már
Az új tavasz piros virága,
De bennem lüktet még a véred,
Szívemben szíved dobbanása,
Szememmel látod fölragyogni,
Mi álomként élt csak benned,
Érzem, amint fogod a tollam,
S kezemmel írod ezt a verset.

Édesanyám, életem földje, 
aki testem, lelkem fogantad:
Vagyok, mint voltál anya, én is,
Sorsod értelmét nékem hagytad!
Így élsz a mában és a jövõben,
Minden gyümölcsben, ami érik...
Visszük, visszük az élet lángját,
Anyám, Anyák a végtelenségig!”

Nanszákné Cserfalvy Ilona

Mindannyian boldogok szeretnénk lenni, vágyunk arra, hogy mások elfogadjanak, elis-
merjenek bennünket. E gondolatkörben mozog AAnnttaall  JJuuddiitt::  ÉÉss  vveelleedd  kkii  ttöörrõõddiikk??  címû, gya-
korló pedagógusokat megszólító mentálhigiénés szakkönyve. Hiszen különösen fontos
azok lelki egyensúlya, akik gyerekekkel foglalkoznak. A szerzõ a választott tudományte-
rületén rendkívül tájékozott, és a pedagógiai-pszichológiai szakirodalmat nagyon jó ér-
zékkel képes szintetizálni. Elméleti felkészültségén túl 1995 óta folytat szaktanácsadói
tevékenységet és tréningeket tart az érintettek nagy megelégedettségére.

A pedagógus 
lelki egészsége
Szeretnéd, ha szeretnének?

Több nevelés-módszertani kötet megírása után ezt a
könyvet a gyakorló pedagógusok személyes problémái,
sikerei és kudarcai inspirálták. Olyan segítséget szeretne
adni az olvasó kezébe, amely a korszerû, hatékony neve-
lési módszerek megismerésén túl az egyén személyes
fejlõdését is elõsegíti. Ehhez a legújabb elméleti ismere-
tek felvázolása mellett a felvetõdõ problémák megoldá-
sát segítõ eszközöket, eljárásokat, metódusokat is be-
mutatja a szerzõ az elmélyülést lehetõvé tevõ források
megjelölésével. 

A szakmai igényesség mellett – mint a szerzõ vala-
mennyi mûvét – ezt is a hitelesség, olvasmányosság, él-

ményszerûség jellemzi, sok gyakorlati és személyes példá-
val, humorral, elgondolkodtató idézettel, verssel fûsze-
rezve. A könyv elolvasása után már nem lesz kérdés a
címben felvetett probléma: ÉS VELED KI TÖRÖDIK?

A könyv alapja
A szerzõ széles körbõl gyûjtött pedagógiai tapasztala-

tokra építi fel mondanivalóját. Azonban ezeket nem-
csak problémacentrikus megközelítésben tárja elénk ,
hanem elemzi azokat és gyakorlati tanácsokat is meg-

� � �
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fogalmaz az adott probléma feloldásához egy sor fontos
kérdésben. A téma kifejtése az alábbi témakörökre irá-
nyul:

A pedagógia helyzete: Azok a régi szép idõk? Ezek a
mai fiatalok? Milyen gyerekeket szeretnél? Ki törõdik a
gyerekkel, a szülõkkel?

És veled ki törõdik? A lelki egészség kritériumai. A
kiégés veszélyei, a megelõzés lehetõségei. Idõnként szállj
ki a mókuskerékbõl! Minden ember boldog akar lenni.

Törõdj magaddal! Ismerd meg önmagadat! Az önma-
gadról kialakított kép. Fogadd el önmagadat! Változtass
magadon! Életfeladatod. Életed a minta.

Fejleszd érzelmi képességeidet! Alapérzések. Az ér-
zés mûködésének sajátosságai. Érzések irányítása. Az ér-
zelmi intelligencia. A pozitív hozzáállás érzelmei.

Fejleszd kapcsolati képességeidet! Szeretnéd, ha sze-
retnének? Akkor szeress! A jó kapcsolat alapjai. Légy
objektív, ne ítélkezz! Legyél elfogadó, toleráns! Legyél
empatikus! Legyél hiteles! Ez lesz a védjegyed!

Küzdj meg a problémákkal! A gödör, mint váratlan
akadály. A gödör és a játszmák. Ki a bûnös? Ki a felelõs?
A gödör, mint feladat. A gödörbõl kijutás hat lépésben.
Segítséget kérni és adni. A segítõ kommunikáció. A gö-
dörbõl kijutást segítõ lelki gyakorlatok. Kijöttél a gödör-
bõl?

Néhány izgalmas hivatkozás
Színessé, érdekessé, olvasmányossá teszik a könyvet a

szövegekhez, a szerzõ pedagógiai-pszichológiai tanácsai-
hoz kapcsolódó idézetek. Ízelítõül felidézünk néhány
megszívlelendõ gondolatot:

„A pedagógus nem lehet elkeseredett, megtorpant
ember, mert a pedagógusnak egyetlen karizmája van: a
jövõbe vetett hit optimizmusa” (Karácsony Sándor)

„Az élet – legalábbis a legjobb formájában – egy höm-
pölygõ, változó folyamat, amelyben semmi sem állandó.
… Az élet vezérfonala a saját tapasztalataink folyamato-
san változó, egyre magasabb szintû megértése és értelme-
zése. Állandóan a valamivé válás, valamivé fejlõdés fo-
lyamatában vagyunk.” (Carl Rogers: Valakivé válni)

„A gyermek a legtökéletesebb teljesítmény, mert egye-
dül õ tudja megalkotni saját egyéniségét. A gyermek lel-
ke lágy viaszhoz vagy fehér papírhoz hasonló, ahová ma-
gának a gyermeknek kell belevésni a képzeteket.”
(Maria Montessori)

„A mentálhigiéné számos – a pszichiátriai gyógyítás és
pszichoterápiás ellátás területein kívül esõ – tevékenysé-
get tartalmaz (pl. önismeret-fejlesztés, személyiségfej-
lesztési mozgalmak, a közösségi bázisú családgondozás,

családintegráció, veszélyeztetett csoportokra irányuló
szervezett segítési formák stb.” (Budai Béla)

„A világon mindenkinek hinnie kell abban, hogy ké-
pes valami olyasmit nyújtani, amit a világ nélküle nem
kapna meg.” (Gilbert Keith Chesterton)

„Az elengedés nem azt jelenti, hogy az ember szíve ki-
hûl. Nem azt jelenti, hogy elfelejtem örökre. Nem kö-
zönyt jelent. Az elengedés azt jelenti, hogy hagyom õt
szabadon repülni, szállni a maga útján – abban a biztos
reményben, hogy visszatalál majd hozzám.”

(Müller Péter)

„A siker titka, hogy megtanuld, hogyan használd fel a
fájdalmat és az örömöt ahelyett, hogy a fájdalom és az
öröm használna ki téged. Ha ezt megtanulod, te tartod
kézben az életedet, ha elmulasztod, kiszolgáltatod ma-
gad az életnek.” (Anthony Robbins)

Útravaló gondolatok
Soha ne felejtsd el, hogy egyedi vagy!

Ismerd meg értékeidet!

Ahogyan te egyedi vagy, úgy az utad is az.

Élj a lehetõségekkel!

Sok egyediség közlekedik a világban, mindegyik egye-
di úton. Tanulj meg bánni az érzéseiddel, fordulj tiszte-
lettel, megértéssel mások felé, és segíts elõ közös, jó meg-
oldásokat!

Ha találtál egy közösséget, figyeld meg, hogy õk ho-
gyan viszonyulnak egymáshoz.

Az úton „gödrök” is lesznek, kudarcok, csalódások is
fognak érni – ne aggódj emiatt.

A küzdelem nehéz, szükséged lesz hozzá a belsõ erõid-
re és külsõ támogatásra.

Erõs vagy és bátor! Ez a te életed, te vagy a gazdája, te
vagy a felelõs érte, te irányítod!

Az életed során lesznek pótolhatatlan veszteségeid.
Amire leginkább figyelsz, az fogja kitölteni életed. Az
örömeidet és lehetõségeidet szaporítsd, ne bánatodat,
haragodat!

Akkor élsz, ha elevenen jelen vagy, ha meglátod a sok
apró csodát, amit az élettõl kapsz.

Önmagad értékeit használd fel mások szolgálatára is.

Bármennyit tanulsz, tapasztalsz az életben, nem tud-
hatsz mindent. Légy mindig nyitott a másoktól való ta-
nulásra.

Reális magasságba rakd magadnak a mércét, objektí-
ven és pozitívan értékeld magad.

Ne várd, hogy felfedezzék az értékeidet, kitalálják a
vágyaidat! Ne várd a csodákat, a szeretetet, hanem te-
remtsd meg!
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A konduktor alapszak azzal válik teljessé, hogy az elsõ
képzési év után a hallgatók érdeklõdésüknek megfelelõ
szakirányt (specializációt) is választanak attól függõen,
hogy melyik korosztály nevelését szeretnék elmélyülteb-
ben tanulmányozni.

A konduktor alapszak mellé két specializációs lehe-
tõség közül választhatnak: óvodapedagógusi szakirányt
a 3–7 éves mozgássérültek neveléséhez, vagy tanító szak-
irányt a 6–12 évesek neveléséhez és oktatásához.

Az intenzív gyakorlati képzés fõ profilját a mozgássé-
rültek konduktív nevelésére, spontán tanulására és ké-
pességfejlesztésére irányuló tapasztalatszerzés, valamint
– az elõbb felsorolt területeken alkalmazható – külön-
bözõ fejlesztõeljárások, speciális, egyedi megoldások és
adaptív eszközök megismerése, alkalmazásuk folyamatos
tanulása és gyakorlati kipróbálása képezi. 

A hallgatók – tanulás és a szakmai tapasztalatszerzés
mellett folytatott – konduktori munkája komoly szak-
mai kihívást is jelent, hiszen egy-egy fejlesztõ tevékenység
megtervezése és irányítása igen összetett tudást igényel:
a mozgássérült gyerekek egyéni sérültségét figyelembe
vevõ, személyre szóló megoldásmódokat kell tervezniük
és megvalósítaniuk. Mindezekbõl adódóan nemcsak a
fejlesztés gyakorlati oldala, hanem a különbözõ tantárgyi
órákra való felkészülés és tanulásirányítás is alapos
szaktárgyi és pedagógiai felkészültséget vár el tõlük. 

A sikeres tantárgy-pedagógiai tanulmányok egyik el-
engedhetetlen feltétele egy-egy mozgássérült tanuló
megfigyelése. Ez több órán át – folyamatosan – egy kivá-
lasztott részterület szempontokkal irányított figyelem-
mel kísérését jelenti, majd a gyûjtött tapasztalatok le-
jegyzését és elemzését várja el a hallgatótól.

Harmadéves tanítványom itt következõ írása ilyen
elõzményekre épülõ elemzõ munka eredménye. Egy irá-
nyítottan megfigyelt – fejlõdésében akadályozott – moz-
gássérült tanuló beszédfejlettségi állapotát tárja fel. A
szakirodalmi tájékozódással megalapozott és precízen ki-
dolgozott feladatmegoldás a tudatos pedagóguspályára
készülés példájaként is értékelhetõ. 

A konduktor-tanító szakirányos hallgató a kiválasz-
tott gyerek beszédének három területét figyelte meg: 1.
beszédészlelés, 2. beszédfejlettség, 3. beszédzavarok. Fel-
adata volt, hogy a tapasztalatainak bemutatásához kap-
csolódva fogalmazzon meg javaslatokat is a további fej-
lesztés irányára vonatkozóan. 

A tapasztalatszerzéshez, az elemzéshez és a tanulságok
levonásához az alábbi – általam kijelölt – megfigyelési
szempontokat kellett figyelembe vennie:

A gyermek(ek) beszédének megfigyelése
a) A beszéd észlelésének kritériumai:
a feladatot képes-e meghallani, felfogni (hányszor kell

neki elmondani: egyszer, vagy többször)
b) A beszéd fejlettségének jellemzõi:
folyamatos, érthetõ, nehezen érthetõ, képes magát

érthetõen kifejezni, absztrakt gondolatokat megért (szó-
lások, átvitt jelentéstartalmú szavak stb.)

c) Esetleges beszédzavar jelei, típusa, súlyossága (a konduk-
tív pedagógiában tanult ismeretek figyelembevételével)

Bízom abban, hogy tanítványom, Müller Bálint írása más
képzõintézményben tanuló pedagógusjelölteknek is példát és
ösztönzést ad arra, hogy publikálják értékes munkájukat.

Müller Bálint:

A beszédészlelés és a beszéd
fejlettségének összefüggései
fejlõdésben akadályozott
gyerek megfigyelése alapján
Az anyanyelv elsajátításának folyamatára sok minden
lehet hatással, így nem elég, ha csak néhány tényezõt
kísérünk figyelemmel, hiszen minél több mindent tu-
dunk meg a hatást gyakorló faktorokról, annál na-
gyobb esélyünk van arra, hogy a holnap gyermekeit
már felvilágosultabban, sikeresebben oktathatjuk,
nevelhetjük, fejleszthetjük.

A beszédészlelés az a folyamat, melynek során a hall-
gató diszkrét nyelvi egységeket hoz létre a hallott, folya-
matos akusztikai jelekbõl. Ez a folyamat gyermekkorban
még igen kialakulatlan, és nagyon sok kérdés merült fel
a mûködésével kapcsolatban. Hogyan képes a gyermek
hosszabb közléseket, szavak sorozatát észlelni és megér-
teni; különbözõ szövegkörnyezetben elõforduló magán-
hangzókat és mássalhangzókat, szótagokat felismerni;
illetve hogyan azonosítja a beszéd különbözõ módosult
elemeit?

Pintér Henriett

A pedagóguspálya sokféleségében a konduktor egyedi és speciális területnek számít. Ki-
magasló elhivatottságtudatot és empátiát igényel. Fejlesztõmunkája ugyanis központi
idegrendszeri sérültek teljes személyiségének fejlesztésére irányul. Ezt az unikumnak
számító képzést a Petõ Intézetben, tanító vagy óvodapedagógus és konduktor szakpáro-
sítás keretében sajátítják el a pedagógusjelöltek.

Tehetséges pedagógusjelöltek
a Nemzetközi Petõ Intézetben
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Vizsgálódásom 
tudományos háttere

Gósy Mária és Horváth Viktória választ keresve – töb-
bek között – a fenti kérdésekre, négy- és kilencéves kor
közötti magyar, egynyelvû gyermekek beszédészlelését
vizsgálta a GMP-diagnosztika segítségével. A vizsgálat
tapasztalatait bemutató tanulmányukból tudjuk, hogy
összesen 600, véletlenszerûen kiválasztott, tipikus
fejlõdésû, ép hallású és nem beszédhibás gyermeket
vizsgáltak meg. Felerészben lányokat, felerészben fiú-
kat, így nagy mennyiségû empirikus adathoz jutottak.

A beszédészlelés fejlõdésének menetérõl, a percepci-
ós folyamatok összefüggéseirõl, a mennyiségi és a minõ-
ségi változásokról akartak képet kapni. A téma fontos-
ságát bizonyítják elõbbieknek az írott anyanyelv elsajá-
tításával való összefüggései és az a tény, hogy fény derül-
het az iskolások egy részénél jelentkezõ olvasás- és írás-
tanulási nehézségek okaira is. 

A kutatók feltételezték, hogy GMP-diagnosztika
sztenderd értékeihez képest a vizsgált gyermekek egy ré-
sze elmaradást fog mutatni, mely elmaradások különbö-
zõképp jelentkeznek, illetve a morfofonológiai észlelés
és a szövegértés bizonyul majd a leggyengébb terület-
nek. Mindezek ellenére elvárták a beszédfeldolgozási
mechanizmus közel folyamatos és fokozatos fejlõdését. 

A vizsgálati eredmények összesítésekor viszont csak
a hipotéziseik egy része nyert igazolást, máshol a tapasz-
taltak eltértek az elvárt teljesítménytõl. Az adatok teljes
mértékben igazolták azt a feltételezést, hogy a gyerme-
kek egy része elmaradást fog mutatni, bár valójában jó-
val nagyobb részben találtak elmaradást, beszédfel-
dolgozási zavart, mint arra számítottak. A problémák
súlyosbodhatnak, így némely folyamat még harmadik
osztályban sem éri el a kívánt szintet. A második hipoté-
zis is beigazolódott, hiszen a gyermekek a leggyengéb-
ben a fonológiai észlelésben és a szövegértésben, legjob-
ban pedig fonetikai észlelésben teljesítettek. A fonoló-
giai észlelés-teszt alapján világossá vált, hogy bár itt a
legnagyobb a fejlõdés, ennek ellenére még a 9 évesek
jelentõs része is nehézségekkel küzd.

Ez azért elgondolkodtató, mert ahogyan az olvasási
nehézséggel küzdõket vizsgálva a beszédészlelés gyenge-
ségét, elmaradását tárták fel, úgy feltételezhetjük, hogy
a nem megfelelõ szintû beszédpercepciós teljesítmény
kedvezõtlen hatással van vagy lesz mind az olvasásta-
nulásra, mind pedig a helyesírásra. 

Mind a mondatértési, mind a szövegértési tesztek
jelentõs elmaradást mutattak, tehát a vizsgált gyerme-
kek nagy része nem megfelelõen vagy egyáltalán nem
képes az elhangzottak megfelelõ feldolgozására. Ez pe-
dig nem csak olvasás-, de figyelem- és viselkedészavaro-
kat is eredményez.

Az összes eredmény tükrében, a beszédészlelésben a
legnagyobb változás a 4 és 5 évesek között következik
be, az 5 és 6 évesek között gyakorlatilag nincs különb-
ség. 6 és 7 éves kor között ismét meglódul a fejlõdés és
egyenletesen halad egészen nyolcéves korig, míg 8 és 9
éves kor között ismét nem mutatkozik változás. Nem le-
hetnek feltétlenül meglepõek ezek az eredmények, hi-
szen ahogy a gyermek iskolaéretté válik, majd a célzott
iskolai tanítás következtében biztosan fejlõdni fog az
anyanyelv-elsajátításban és így a beszédészlelésben is.

Ha viszont a növekedés nem folyamatos, a megtorpa-
nás arra enged következtetni, hogy a kritikus életsza-
kaszban a percepciós mechanizmus valójában elõké-
szül a stratégiák módosítására, a fejlõdés tehát az egyes
folyamatok egymástól való függetlenedésében nyilvánul
meg.

A vizsgálattal feltárt információk tükrében nyilvánva-
lóvá vált számunkra, hogy a beszédészlelési zavarok aka-
dályozzák, lehetetlenné teszik az olvasás és írás megta-
nulását, készségszintû alkalmazását (Gósy és Horváth,
2007).

A megfigyelt mozgássérült
tanuló beszédének jellemzõi

Mint láthatjuk, az ép fejlõdésû gyermekek körében
sem ritka a beszédészlelés nehézsége, de a fejlõdésben
akadályozott gyermekek esetében ennek fokozott meg-
létével számolhatunk. Konduktorhallgatóként lehetõ-
ségem volt magyar irodalom órán megfigyelni egy, a
központi idegrendszer sérülése következtében mozgás-
sérülté vált gyermek beszédészlelését, beszédének fej-
lettségét, esetleges beszédzavarait. 

A tanuló fõbb általános jellemzõi
A gyermek, B. R. 11 év körüli tetraparetikus, azaz

mind a négy végtagjára sérült kisfiú. Mozgásállapota
nehezített, a végtagokban flexiós tónusfokozódás észlel-
hetõ, általában távolítóval ellátott járókerettel járatják,
a tanórákon fokosszékre, a konduktív pedagógia alapve-
tõ segédeszközére rögzített ülõmodulban ül. Nyitott,
kedves, a tanórákon aktívan résztvevõ, a tanító által si-
keresen motiválható gyermek. Jelen esetben a tanórai
munka során, az ott végzett feladatok kontextusában fi-
gyeltem meg a gyermeket, azzal a céllal, hogy felismer-
jem az esetleges elmaradt területeket, és olyan fejlesztõ
feladatokat állítsak össze, melyek úgy segítik az egyéni
fejlesztést, hogy azok a leginkább alkalmazkodjanak a
gyermek mindennemû sajátosságához és az érdeklõdésé-
hez. 

A beszéd észlelése
A beszédészlelést megfigyelve észrevettem, hogy R. a

szóban elmondott feladatot képes meghallani, felfog-
ni, általában már egyszeri hallásra. Az így kapott feladat
megoldásának neki is kezd, további kérésre, biztatásra
vagy magyarázatra az esetek többségében nincs szükség,
maximum a feladat megoldásának technikai feltételeit
kell biztosítani számára. A kisfiú beszéde folyamatos,
érthetõ, képes magát érthetõen kifejezni. Ritkán fordul
elõ, hogy mondandóját meg kellene ismételnie, akkor is
csak a hangerõ a probléma oka. Konkrét témáról ösz-
szefüggõen beszél, viszont absztrakt gondolatokat ne-
hezen vagy egyáltalán nem ért meg, illetve ha kérdés
merül fel egy cselekvés vagy történés okával kapcsolat-
ban, nem képes rá választ adni. Például a megfigyelt
órán egy mese feldolgozása közben felmerült a kérdés,
mi lehet az örökkévalóság, de nem tudta, nem értette
(mint ahogy az osztályban senki sem). Illetve mint isme-
retlen kifejezés, megjelent a fen ige („A kismadár a hegy-
hez feni a csõrét.”), és R. elmondta, szerinte ez azt jelen-
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ti, hogy a madár kopog a csõrével. Tehát bár nem tudta
a szó jelentését, azzal kombinálta össze, amit már tu-
dott, ismert. Ezeket a fogalmakat egyszeri magyarázat
után általában helyesen használja, kérdésre megma-
gyarázza. A tanórán kívül, a folyamatos társalgás ne-
hézkes vele, mivel bár a kérdésekre, ha azok számára
érthetõek, válaszol, és ha nem ért valamit, kérdez, de az
érdeklõdése, a témaválasztása egyértelmûen beszûkült
(„Ma hányig vagy?”, „Holnap hányra jössz?”). Viszont
abban a témakörben, amelyben elég információval ren-
delkezik, választékosan fejezi ki magát, önálló gondola-
tai vannak, és élvezetes társalgás folytatható vele az
adott témáról. A gyermek központi idegrendszeri sérü-
lése következtében akadályozott beszédfejlõdésû (dis-
zfáziás), hiszen nyelvfejlõdésében nemcsak mennyisé-
gi, hanem minõségi lemaradás is észlelhetõ.

A beszéd kivitelezése
Bár a beszédészlelés és a beszédértés látszólag ép, vagy

kevésbé mutat zavart, ennek ellenére a beszéd-
kivitelezés érintettsége egyértelmû. A beszédtempó
lassú, vontatott, a beszéd ritmustalan, de hadarás, da-
dogás nem jellemzõ, viszont enyhe hangképzési zavar,
diszfónia észlelhetõ. A hangképzés túl feszített, préselt,
illetve néha túl levegõs, renyhe. A beszédlégzés zavará-
val együtt jelenik meg, hiszen amikor már nincs elég le-
vegõje, de még van mondanivalója, akkor a hangképzés
préselt, belégzés után pedig túl levegõs, tehát a levegõ
beosztása kiegyensúlyozatlan. Megszólaláskor karjai-
ban flexiós tónusfokozódás észlelhetõ, fejét elõre, majd
hátradönti, ilyenkor a nyak izmai megfeszülnek, a be-
széd is halkabbá, nehezebben érthetõvé válik. Tehát a
beszédkivitelezés hatására változó tónus miatt, a beszéd
hol hangosabb, tisztább, hol halkabb, kevésbé kivehetõ.
A gyermek logopédiára nem jár. 

Javaslatok a megfigyelt 
tanuló beszédfejlesztéséhez

A fentebb megfigyeltek alapján R. fejlesztésében elsõ-
rendû fontosságú elõsegíteni az absztrakt gondolkodás
kialakulását, kezelni a beszéd zavarait, biztosítani a ta-
pasztalatszerzés lehetõségét, valamint bõvíteni a szókin-
cset és kialakítani a megfelelõ beszédritmust, már
amennyire ez az állandó tónusfokozódás mellett lehetsé-
ges. 

Komplex beszédfejlesztési módszerek alkalmazá-
sával a beszédérzékelés és a beszédértés is fejlõdhet, va-
lamint az emlékezet is. Mivel R. az iskolában a tanulás-
ban akadályozottak osztályában tanul, és magyar iroda-
lom órán második évfolyamos olvasókönyvet használ,
így olyan módszert kell alkalmazni a beszédkészség fej-
lesztésére, amely teljes mértékben adekvát a fiú szintjé-
hez. Ehhez Gósy Mária és Imre Angéla Beszédpercepci-
ós fejlesztõ modulok címû könyve (ld. az irodalomjegy-
zékben) jó eszközt kínál, mert olyan feladattípusokat
tartalmaz, melyeket változatlan formában, illetve foko-
zatosan nehezítve, napi szinten alkalmazva, pozitív irá-
nyú változást érhetünk el R. beszédében. Például a gyer-
mek elõször szavakat ismétel normál hangerõvel, majd
suttogva, utána szókapcsolatokat, és végül mondatokat

ismétel normál hangerõvel. A szókapcsolatok helyett
értelmetlen szavak ismétlése is következne a terápiában,
de R. esetében ezt nem látom célravezetõnek, hiszen a
lényeg, hogy minél több értelmes szót tudjon adekvátan
használni, bõvüljön a szókincse. Ilyen és ehhez hasonló
feladatok rendszeres, következetes végeztetésével el-
érhetõ, hogy a szókincsbõvülés közben az absztrakt gon-
dolkodás fejlõdése is meginduljon, nagyobb legyen a ta-
pasztalatszerzés lehetõsége, kialakuljon a tónus mellett
lehetséges legkedvezõbb beszédritmus, és némileg tisz-
tuljon a beszéd, javuljon a beszéd ejtésének tisztasága.
A legfontosabb pedig, hogy az állandó, rendszeres be-
széddel, írott szöveggel való egyéni és páros foglalkozás,
a megosztatlan figyelem a beszédészlelést is hasznosan
befolyásolja, ami pedig mind az olvasás-, mind az írás-
készség fejlõdésére kedvezõ hatással van.

Összegzés
A vizsgálódásommal az volt a célom, hogy miután az

ép gyermekek beszédfejlõdését a szakirodalomban ta-
nulmányoztam, egy fejlõdésben akadályozott gyermek
beszédét célirányosan megfigyeljem és ezeket a gya-
korlati tapasztalataimat összevessem a tanultakkal.
Összefüggéseket kerestem az ép, illetve a fejlõdésében
akadályozott gyerek beszéde és beszédészlelésének álla-
pota között.

Mind a tudományos kutatással feltárt eredmények,
mind pedig a saját megfigyeléseim azt mutatták, hogy az
elvárhatóhoz képest általános lemaradás észlelhetõ a
beszédfejlõdésben akár ép, akár fejlõdésben akadályo-
zott gyermekrõl beszélünk. Ami azért is elgondolkodta-
tó, mert ezt nem mindig veszik komolyan a fejlesztésben
érdekelt felnõttek, viszont mindenki csodálkozik, hogy
gyerekek komoly olvasási és írásnehézséggel kerül-
nek a felsõ tagozatba, ahol így az új tananyag tanítása
már csak lassabb tempóban valósulhat meg. Hogy ez mi-
ért van így, külön tanulmányt érdemelne. Az viszont
nagyon is elgondolkodtató, hogy ha egy központiideg-
rendszer-sérült gyermek beszédészlelési és beszédtech-
nikai zavarai jelentõsen javulhatnak a célzott, az érdek-
lõdésnek megfelelõ szövegeket tartalmazó fejlesztõ fel-
adatok használatával, akkor miért gyengék az eredmé-
nyek az ép gyerekek esetében? Amikor – minden bi-
zonnyal – látványos fejlõdést várhatnánk el körükben is
célzott fejlesztés alkalmazásával. És mik lehetnek a jövõ
eredményei akkor, ha egy új, más tanítási stratégia na-
gyobb hangsúlyt helyezne a beszédpercepció fejlesztésé-
re? Prognosztizálható, hogy nem alakulnának ki az ép
gyerekek jelentõs rétegénél például szövegértési zava-
rok. Hiszen a pedagógus pontosan tudja, hogy adott
életkorban milyen teljesítményre számíthat a gyermek-
nél, és a fejlesztõmunkájához mekkora elõrelépést jósol-
hat/tervezhet a következõ évre? 

Szakirodalom
Gósy Mária–Horváth Viktória: Beszédfeldolgozó folyamatok ösz-
szefüggései gyermekkorban. Magyar Nyelvõr. 2007 április–júni-
us. 470–481.
Gósy Mária–Imre Angéla: Beszédpercepciós fejlesztõmodulok.
Nikol Kkt. 2007 Budapest.
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Verses kötetek, gyûjtemények címoldalain olvashatjuk
az alábbi címformákat: Petõfi Sándor összes köl-
teménye1, de ugyane tartalommal: József Attila összes
versei2.

Egy gyakori 
nyelvhelyességi kérdés

Ha a mondatban vagy a szószerkezetben jelzõként sze-
repel az ’összes’ szavunk, akkor a jelzett szó egyes vagy
többes számú alakjában követi-e a jelzõjét; illetve a lát-
szólag csekély eltérésnek mi az oka, eredete, jelentése?

A mai anyanyelvhasználatunkban – számos más
nyelvvel ellentétben – a mennyiséget, számot kifejezõ,
jelzõként használt szavakat követõ jelzett szó már – álta-
lában – egyes számban áll (pl.: három szék, minden léte-
zõ, sok tanuló).

A régebbi magyar nyelvben – vélhetõleg a latin nyelv
hatására – a többes szám használata is gyakori volt, s oly
mélyen maradt meg a közösségi nyelvi tudatban, hogy
közülük jó néhány a mai napig is élõ tagja maradt beszélt
és írott nyelvünknek egyaránt. Ilyen például: a ’minden
idõk leghíresebb festõje’ vagy a ’minden körülmények kö-
zött’ forma.

Hogyan döntsünk? 
Létezik-e szabály?

Az ’összes’ szavunk mennyiséget jelöl, azonban két fõ
jelentését meg kell különböztetnünk egymástól.

Az elsõ jelentése: ’egész,’ együttes’, ’teljes’.
Ezeket a jelentéseket ismerjük fel és használjuk: az

’összes bevétel’; az ’összes kiadás’ kifejezéseinkben, de ezt
leljük föl pl.: ’elverte az összes pénzét’ típusúban is.

Szabály: az ilyen nyelvi esetekben, fordulatokban az
’összes’ szó után álló jelzett szó mindig egyes számban áll.

A második jelentés: ’mind’,’ minden’, ’valamennyi’.
A fenti szabálytól eltérõt - mondhatjuk azt is: ingado-

zást – akkor tapasztalunk, ha az ’összes’ szavunkat  – jel-

zõként –a második jelentésnél felsoroltaknak megfele-
lõen használjuk.

E nyelvi ingadozás nem mai keletû; erre nemcsak a
köznyelv, hanem szépirodalmunk is számos példával
szolgál:

„Vár körül az összes hadakat megnézi,”3

Arany egy másik mûvében azonban már ezt olvashat-
juk:

„Legfelyül intézi hunok összes dolgát.”4

Míg az „összes” szavunk ’egész’, ’együttes’, ’teljes’ hasz-
nálatát egyértelmû szabály rögzíti, ugyanaz – mint azt
Arany János-i idézetekbõl láthatjuk –, nem vonatkozik
az „összes” szavunk második jelentési körébe tartozó
szavak használatára. 

Mi a helyes megoldás?
Azt javasolhatjuk – e nyelvi kettõsség okán – a jelzett

szó egyes vagy többes számának használatát illetõen, hogy
abban az esetben, ha az ’összes’ szavunk – mondatbeli
szerepét tekintve – jelzõ, jelentése pedig: ’mind’, ’minden’,
’valamennyi’: nem kifogásolható sem az egyes, sem a töb-
bes számú alak. Ezen álláspontunknak fellelhetõ, meglé-
võ és természetes nyelvi-nyelvszokásbeli eredõje van.

Összefoglalva a két – egymástól eltérõ –, látszólag
egymásnak ellentmondó nyelvi tényt, az alábbiakat
mondhatjuk:

• a többes számú alakok a hagyomány, a nyelvszokás
miatt nem hibásak és semmiféleképpen sem tartoznak a
kiküszöbölendõ nyelvi jelenségek közé;

• ugyanakkor – a többi, példaadó mennyiségjelzõs ki-
fejezés alapján – védelmünkbe kell vennünk a gyakor-
ta helytelenített, hibásnak, sõt elvetetendõnek tartott
egyes számú alak használatát, szem elõtt tartva azt a
tényt, hogy bár a véglegesen kialakuló formát még nem
ismerhetjük, azonban a nyelvi fejlõdés és változás e for-
ma térnyerésének irányába mutat.

Egy fontos figyelmeztetés
Témánk kapcsán – végezetül egy – a nyelvmûvelés

gyakorlatát érintõ hibás jelenségre hívjuk fel a figyelmet.

D. Kenedli Eszter

Az egyes és többes számú szavak használata során fellépõ alaki egyeztetésnek – mint azt
egy korábbi cikkünkben már bemutattuk - meghatározott nyelvi szabálya(i) van(nak).
Ott az alany és az állítmány egyeztetésének tartalmi s formai szabályaival foglalkoz-
tunk,most pedig a jelzõ és a jelzett szó egyik speciális esetére hívjuk föl tisztelt Olvasóink
figyelmét.

Anyanyelvi figyelõ
A költõ összes költeménye vagy összes költeményei?
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Mindjobban terjed az ’összes’ szavunk esetenkénti té-
ves, avagy pontatlan használata a ’minden’ és a ’vala-
mennyi’ rovására. E szócserék ismételten arra figyelmez-
tetnek mindnyájunkat, hogy a rokonértelmûség, a rokon
jelentés(ek) hátterében logikai, szójelentéstani különb-
ségek is meghúzódnak. A rokonság – a nyelvi is – éppen
arra hívja föl a figyelmet, hogy az ’érintettek’ ugyan min-
denkinél/mindennél közelebb állnak egymáshoz, de nem
ugyanõk/ugyanazok.

Jó ha tudjuk, hogy a szóhanyagság, a szószürkülés
mind a beszélt, mind az írott stílus szépségét szegényíti,
erejét rombolja, s ezek együttesen – igen nagy valószínû-

séggel, elõbb-utóbb – használóik gondolkodásán, szemé-
lyiségén is nyomot hagynak. Tegyünk hát ellene!

Jegyzetek
1 Kiemelés tõlem: D. K. E.
2 Kiemelés tõlem: D. K. E.
3 Arany János: Toldi szerelme, X. ének (535. o.). Arany János összes
költeményei II. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1967.

4 Arany János: Buda halála, Hetedik ének – A követség (719. o.).
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1967.

� � �

KKöözzookkttaattáássii  hhíírreekk

Beiratkozás
Az elmúlt évben összesen 100 195 tanuló kezdte meg általános iskolai tanulmányait az elsõ évfolyamon. Ebbõl

84 101 – az azóta államivá vált – önkormányzati fenntartású intézményekben.
A 2013/14-es tanévre  96 881 gyermeket írattak be a az állami fenntartású általános iskolák  elsõ évfolyamára.

Míg tavaly 3861 elsõs osztály indult, az idén - 27-es osztálylétszámmal számolva – 4128 lesz a várható tanulócsoport
szám. A gyerekek elhelyezése  különösen a nagyobb városokban komoly gondot okoz. A beiratkozottak  2 százalé-
kának, 1978 leendõ elsõs kisdiáknak az elhelyezése még várat magára. Róluk a továbbiakban az intézményfenntar-
tónak kell gondoskodnia. A még elhelyezésre váró gyerekek többségének, 1137 leendõ elsõsnek Budapesten, illetve
459 fõnek Pest megyében kell férõhelyet biztosítani.

Az elsõdleges cél, hogy a kötelezõen felveendõ körzetes gyerekeket minden iskola a szükséges számú osztály indí-
tásával helyezze el, ha az intézmény adottságai ezt lehetõvé teszik. Ha nincs elég hely az iskolában, egyéb megoldást
kell találni az önkormányzatok segítségével. 

Relaxáció/meditáció
A relaxáció megjelenik a 2013 szeptemberétõl bevezetésre kerülõ tantervi tartalmak között. Így az 1., 5. és 9. év-

folyamon felmenõ rendszerben belépõ kerettantervekben szerepelnek a relaxáció különbözõ (például mozgásos,
légzõ-) gyakorlatai, a belsõ figyelem, az önkontroll, a testtudat kialakítása, a fizikai aktivitás támogatása, valamint az
érzelmi-akarati tulajdonságok fejlesztése érdekében. Ezek általános célja a feszültségoldás, a stresszkezelés és az ag-
resszió megelõzése.

A relaxációs program kidolgozói fontosnak ítélték, hogy kapjon kötelezõ idõkeretet ez a tevékenység is a tantár-
gyi rendszerben. A köznevelési államtitkárság álláspontja szerint azonban önálló tantárgyként nem lesz kötelezõ a
bevezetése, és ezért önálló kerettanterv sem készült hozzá. Az iskolák viszont dönthetnek úgy, hogy a relaxációhoz
kapcsolódó ismereteket és tevékenységeket például a testnevelésórán, vagy akár önálló tanóra keretében  oktatják. 

A relaxációs alapgyakorlatoknak nevezhetõ feszültségoldó, lazító, mozgásos tevékenységek eddig is részei voltak
a mindennapi pedagógiai munkának. Megjelentek a kötelezõ tantárgyak tanításának folyamatában (például a ma-
gyar nyelv és irodalom, az ének-zene, a vizuális kultúra), valamint a választható tantárgyak vagy a tanórán kívüli fog-
lalkozások keretében (például drámapedagógiai és sportfoglalkozások). 

A kerettantervek bevezetését támogató  pedagógus-továbbképzési programokkal párhuzamosan, vagy azokba
beépülve, számos  lehetõség kínálkozik  a relaxációval kapcsolatos ismeretek bõvítésére és gyakorlatainak elsajátítá-
sára.
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„A sportolásnak, a rendszeres testmozgásnak számtalan pozitív élet-

tani hatása van… Ezek közül kiemelkednek a keringési rendszerre

gyakorolt jótékony hatások, de a rendszeres testmozgás hatására lég-

zõszervi, kiválasztó-rendszeri, hormonális és idegrendszeri változás is

bekövetkezik. Az agy endorfin hormont  szabadít fel, amely boldogság-

érzetet vált ki. Ez az érzés a testmozgás abbahagyását követõen még

egy ideig – akár órákig is – megmarad, aminek köszönhetõen nemcsak

boldogabbaknak érezhetjük magunkat, hanem fájdalom és fáradtság-

csökkentõ hatással is bír. Az endorfinok további pozitív tulajdonsága,

hogy gátolják a szervezeti stressz-választ, így a szorongásos tüneteket

is mérsékelni tudják.  A hosszabb idõn át, rendszeresen végzett test-

mozgás a lelki egészségünkre is pozitív hatással van, így az önértékelé-

sünkre, önbizalmunkra. Javítja hangulatunkat, segíti a stressz leküz-

dését, csökkenti a depresszió és a szorongás tüneteit.

A rendszeres testmozgás további kedvezõ hatásai: növeli a kitartást,

a magunkba vetett hitet, az önbizalmat, csoportban végezve csökkenti

az elszigetelõdést, gyorsítja a reagálást a külsõ változásokra, természet-

ben végezve még nagyobb felfrissülést okoz, rendszert visz a minden-

napokba, a szellemi teljesítményt is javítja, a mozgás során izmaink kel-

lemes elfáradása elõsegíti a nyugodt alvást, a gyerekeknél levezeti a

»felesleges energiát«, fejleszti a koordinációt, és közösségformáló sze-

repe van.

Rendkívül fontos, hogy már gyermekkorban el kell kezdeni kialakí-

tani a sport szeretetét, mivel a fizikailag aktív fiatalok egészségeseb-

ben táplálkoznak, szabadidejüket hasznosabban töltik el, általában

nem túlsúlyosak, a stressztûrésük jobb, kevésbé szorongnak, és na-

gyobb mértékben kerülik a káros szokások felvételét. A rendszeres fizi-

kai aktivitást végzõ sze-

mélyek magabiztosab-

bak, könnyebben alakí-

tanak ki baráti kapcsola-

tokat, külsejükkel elé-

gedettebbek, és a tanul-

mányi eredményük is

jobb, szemben a fizikai

aktivitást kerülõ tár-

saikkal.”

Részletek: Nagy Ágnes

(gyógytornász, egész-

ségfejlesztési szakem-

ber – Fizioterápiás Tan-

szék) „A mozgás és a

sport jótékony hatása”

címû cikkébõl.

A 2007 szeptembe-
rében útjára indított
Nagy Sportágvá-
lasztó rendezvény a
sport megszerette-
tése mellett, a he-
lyes sportágkivá-
lasztásban igyekszik
segítséget nyújtani
gyerekeknek és fel-
nõtteknek egyaránt.
A rendezvény lénye-
ge, hogy a gyerekek, felnõttek ne csak nézzék az egyes
sportbemutatókat, hanem aktív részesei legyenek ma-
guk is az eseménynek, vegyék kezükbe a sporteszközö-
ket, próbálják ki a megjelenõ sportágat, tapasztalják meg
egyes mozgásformák lényegét, hangulatát.  „Ízleljék
meg” a sportot, szerezzenek pozitív sportélményeket.

A fõvárosban és a több mint 15 vidéki városban meg-
rendezésre kerülõ Nagy Sportágválasztók pénteki nap-
ján az elõre bejelentkezett, pedagóguskísérettel érke-
zõ óvodás, iskolás gyerekcsoportokat várják, szomba-
ton pedig a családokat, nagyközönséget. 

A non-profit rendezvényre a belépés díjtalan!

A Budapesti Nagy Sportágválasztó idõpontja: 2013. május 24–25.

Helyszín: Merkapt Maraton Sportközpont,

1106 Budapest, Maglódi út 12/A

Májusi vidéki Nagy Sportágválasztó rendezvények:

2013. május 24–25. – Dunaújvárosi Nagy Sportágválasztó

2013. május 24–25. – Kaposvári Nagy Sportágválasztó

2013. május 31–június 1. – Szekszárdi Nagy Sportágválasztó

További rendezvényhelyszínek és információk:

www.sportagvalaszto.hu

Nagy Sportágválasztó
a sport megszerettetéséért
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A 2011-es új közoktatási törvény alapvetõ elvárásként
fogalmazza meg az intézményes neveléssel szemben, hogy
az: „… egyetemlegesen szolgálja a közjót és a mások jogait
tiszteletben tartó egyéni célokat.” A nevelési-oktatási in-
tézmények pedagógiai kultúráját pedig: „… az egyéni bá-
násmódra való törekvés, a gyermek, a tanuló elfogadása, a
bizalom, a szeretet, az empátia, az életkornak megfelelõ köve-
telmények támasztása, a feladatok elvégzésének ellenõrzése
és a gyermek, tanuló fejlõdését biztosító sokoldalú, a követel-
ményekhez igazodó értékelés…” jellemezze. Olyan neve-
lést vár el, mely a gyermek egész személyiségét fejleszti,
védi, segíti, olyan képzésben részesíti, amelyre a ma gyer-
mekének szüksége van, hogy felkészüljön felnõtt életére,
s ehhez szervezeti keretként az egész napos nevelést
szorgalmazza.

Egy nehéz pedagógiai döntés
Örömmel olvastam a fenti gondolatokat, mert úgy ér-

zem, jó útra léptünk, amikor néhány évvel ezelõtt új ke-
reteket adtunk a mi kisiskolánkban folyó pedagógiai
munkánknak. Hiszen éppen e célok megvalósítása veze-
tett bennünket, amikor egy igen nehéz pedagógiai dön-
tést kellett meghoznunk.

2007-ben ugyanis az önkormányzatunk válaszút elé
került: olyan gazdasági lépéseket kellett megtennie az
intézményeivel kapcsolatban, amelyek nélkül azok nem
létezhettek volna tovább. 

A mi kisiskolánkban például az addig 1–2. és 3–4.
összevonású rendszerben mûködõ osztályok és a dél-
utáni napközi további fenntartása – a feltételek hiányá-
ban – tovább már nem volt lehetséges. A napközis ne-
velõtõl meg kellett válnunk, és a gyermeklétszám csök-
kenõ tendenciája miatt újabb összevonáson kellett gon-
dolkoznunk. 

Természetesen iskolatársulás már tíz éve nálunk is
mûködött, de ebben az évben egy harmadik intézmény-
nek (és községnek) is csatlakoznia kellett ehhez a szerve-
zethez. Az iskolánk megmaradásához azonban még ez a
lépés sem volt elég. A kolléganõmmel sokat törtük a fe-
jünket, hogy milyen módon tudnánk megõrizni a gye-
rekeknek igényes, jó oktatással a helyben tanulás lehe-
tõségét a megváltozott körülmények ellenére is. 

Megoldás 
az egész napos iskola

A törvény, a szakirodalom tanulmányozása és ezek-
nek a helyi sajátosságokkal való összevetése alapján szü-
letett meg végül az a döntés, hogy a négy évfolyam ösz-
szevonásával egész napos iskolát szervezzünk.

A közoktatási törvény az egész napos iskolát olyan is-
kolaszervezési formaként értelmezi, melyben „… a tan-
órai és más foglalkozásokat a délelõtti és délutáni idõszakra
egyenletesen szétosztva szervezik meg, mûködését, feltétel-
rendszerét a kormány jogszabályban határozza meg,” (Lásd:
Értelmezõ rendelkezések 3. §)

Ha pedagógiai nézõpontból vizsgáljuk a funkcióját,
akkor a szakirodalomban azt találjuk, hogy az egész na-
pos iskolának általában az a kritériuma, hogy ott: „… a
tanítás és a szabadidõs tevékenységek keverednek, rugalma-
sabb napirend alakítható ki, ami egyenletesebb terhelést ered-
ményez a diákoknál. A diák csak este megy haza, de cserében
már nincs házi feladata, és az iskolai nap kereteibe belefér a
felzárkóztatás, tehetséggondozás és a sport, vagy más tevé-
kenység is. Azaz attól még nem tekintünk egy oktatási formát
egész naposnak, ha reggeltõl estig tanítási órák vannak.”.
(Sinka Edit: http://www.koloknet.hu/?1679-egesz-
napos-iskola-a-mi-is-ez-voltakeppen)

Az összevonás lehetõségét a törvény megfelelõ felté-
telek mellett engedélyhez köti az általános iskola alsó ta-
gozatán, amennyiben legalább két, legfeljebb négy évfo-
lyam tanulóiból megszervezhetõ a tanulócsoport (lásd:
Értelmezõ rendelkezések 4. §[2]). Mi megfeleltünk ezek-
nek a kívánalmaknak, s azóta így mûködünk a gyerekek,
a szülõk és az önkormányzat teljes megelégedésére.

A megvalósítás folyamata
Azt, hogy ez a szervezeti forma valóban jól és hatéko-

nyan mûködik/mûködhet, az iskolánk szervezetfejlesztõ
munkáján és pedagógiai gyakorlatán keresztül szeret-
ném bemutatni. Remélem, kedvet kapnak hozzá azok a
kollégák és iskolák is, akik most még kételkedve fogad-
ják az egész napos iskola bevezetését. S talán azok is, akik
már szintén alkalmazzák ezt a szervezeti formát, találnak

Kozákné
Szentgyörgyi Ilona

„Az embernek nem olyan fontos a tényeket megtanulni. Ehhez nincs igazán szüksége is-
kolára. Megtanulhatja õket könyvekbõl. Az oktatás értéke egy liberális szellemû iskolá-
ban nem a sok tényanyag megtanulása, hanem az agytréning, ami megtanít úgy gondol-
kodni valamirõl, ahogy azt a könyvekbõl nem lehet megtanulni.” (A. Einstein)

Mi így gondolkodunk
az egész napos nevelésrõl
Az új közoktatási törvény szellemében
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néhány hasznosítható ötletet a saját gyakorlatuk tovább-
fejlesztéséhez.

Iskolánk egy kis faluban mûködik, a kezdetektõl csak
összevont osztályokkal. A törvény napjainkban is lehetõ-
séget ad az összevonásra, így tudunk még létezni, és úgy lát-
juk, hogy érdemes volt megküzdenünk az átszervezésért.

Tájékozódás – tájékoztatás
Mindenekelõtt fel kellett mérnünk, hogy hogyan fo-

gadnák a szülõk és a leendõ iskolás gyerekek szülei az ösz-
szevonást. Ezért egy nagyobb léptékû szülõi értekezletet
tartottunk, ahol mindenki és mindent megkérdezhetett:
az iskola új mûködési rendjérõl, formájáról, a gyerekek
foglalkoztatásának lehetõségeirõl. Igyekeztünk korrekt
tájékoztatást adni és a kétségeket eloszlatni az új szerve-
zeti forma, az egész napos iskola és az iskolaotthonos ta-
nulásszervezési mód alapos megismeréséhez. 

Leginkább az foglalkoztatta a szülõket, hogy nem je-
lent-e majd hátrányt az 1–4. osztály összevonása? Miu-
tán megkapták a megfelelõ tájékoztatást – a szülõi joguk-
kal élve – ragaszkodtak ehhez az új megoldáshoz. Ennek
lényege, hogy a fõ tantárgyakat (magyar, matematika) a
régi (a megszokott) összevonásban (1–2., 3–4.) tanítsuk,
a többi tantárgyat pedig 1–4. összevonásban. 

A másik fontos kérdés a napközi megszûnésének té-
nye volt. Hiszen falun a napközis foglalkoztatás létkér-
dés: sokan napszámból élnek, és ha munkahelye is van a
szülõknek, megoldást kell találnunk arra, hogy – napkö-
zi híján – hova tegyék délután a gyerekeket. A napközi
hiányának pótlását szintén az általunk bemutatott egész
napos iskolai formában tudták elfogadni.

Döntés, elkötelezõdés
Ebbõl következett, hogy az iskolaotthonos forma

mûködésének, pedagógiai elméletének és gyakorlatának
megismerése nagyon fontos pedagógiai feladat volt.
Lehetõvé tette, hogy a bevezetés mindnyájunk számára
elfogadható megoldássá vált. 

Az egész napos iskola, benne az iskolaotthonos neve-
lés megkívánja a gyerekektõl, hogy reggeltõl egészen
délutánig az iskolában legyenek. A tevékenységrend-
szer mûködtetése: az órarend szerinti tanítási órák, va-
lamint az egyéb fejlesztési területek foglalkozásainak ha-
tékonysága ezt kívánja. Így, aki ezt az oktatási formát vá-
lasztja, elkötelezi magát az egész napos iskola mellett. 

Hozzá kell tennem, hogy nagy bizalmat kaptunk mun-
kánkhoz, terveink megvalósításához mind a szülõktõl,
mind pedig az önkormányzattól, és ezzel a bizalommal
élni is kell. 

A szülõk aláírásukkal igazolták (és igazolják minden
beíratáskor), hogy megismerték az egész napos iskola
célkitûzéseit, elõnyeit és az iskolaotthonos szervezeti for-
mát, és azt elfogadták(ják). Vállalják, hogy gyermekük-
nek a délelõtti és a délutáni órákban is iskolába kell jár-
nia, s nincs mód a tanulók foglalkozások alóli felmenté-
sére, az esetleges hiányzásokat igazolják. 

A részletek kidolgozása
A rendszer sikeres mûködésének pedagógiai megala-

pozásához segítségre volt szükségünk. Ezt meg is kaptuk

szakértõnktõl, Sasné Antal Gabriellától. (Sokkal tarto-
zunk neki. Nagy veszteség, hogy sajnos ma már nincs kö-
zöttünk; halála pótolhatatlan veszteség számunkra.)
Úgynevezett gurulós órarendet készített nekünk, speci-
álisan a mi iskolánk mûködésére „szabva”, figyelembe
véve minden kérésünket és mûködési feltételeinket. 

Ez az órarend segítséget jelenthet, ötletet adhat más kis-
iskoláknak is, akik élni kívánnak az összevonás lehetõségé-
vel, vagy arra kényszerülnek hogy szükség szerint bevezetik
az iskolaotthonos szervezeti formát. (Szívesen megoszt-
juk tapasztalatainkat, segítünk az érdeklõdõknek.)

Adaptív pedagógiai alapok
Ma 2012-t írunk, és kisebb változtatásokkal (de min-

dig a helyi igényekhez, változásokhoz igazodva és termé-
szetesen a törvény keretein belül maradva) a mi kisisko-
lánk mind a mai napig ezzel a szervezeti formával él és
mûködik, 1–4. összevonásban (!), átlagosan 17 alsós ta-
nulóval.

A tanulóink összetétele
A kép sokrétû, nagyon színes! A mi kis tanítványaink

50%-a más faluból érkezik hozzánk, 50%-a BTMN-s és
SNI-s tanuló. De van közöttük matekzseni, „átlagos” tel-
jesítményû, roma, árva, magatartási zavarai miatt ma-
gántanuló, HHH és kicsit nehezen induló, fejleszthetõ
kisdiák is. Úgy gondolom azonban, hogy ma az ország na-
gyon sok iskolájában hasonló a megoszlás. Mi egy szóval
jellemezzük õket: fejlesztésre váró és arra érdemes GYE-
REKEK! Eredményeinket meghatározza, hogy ezt te-
kintjük fejlesztõmunkánk kiindulópontjának, a külön-
bözõségek elfogadása mellett az egyéni fejlesztési szük-
ségletekhez igazítjuk pedagógiai programunkat, módsze-
reinket és eszközeinket.

A tanítók együttmûködése
Az egész napos nevelés nevében is benne van, hogy

szinte az egész napját az intézményben tölti a gyermek,
ezért is kerül a ma iskolájában – s így nálunk is – elsõ
helyre a nevelés. Pedagógiai hitvallásunk szerint a sike-
res nevelés alappillérének tartjuk, hogy mi, az iskolaott-
honban dolgozó két pedagógus azonos beállítottságú-
ak és szemléletmódúak legyünk. Mert csak így mûkö-
dik(het) a rendszer eredményesen.

Együtt kell gondolkoznunk a feladatainkról, a problé-
mákról és a terveinkrõl, és nap mint nap egymásra tá-
maszkodva dolgoznunk. Nagy segítség, hogy kolléga-
nõmmel, Varga Attilánéval lassan 20 éve tanítunk
együtt, s eredményeink szerint eddig sikeresen. A tele-
pülésünk kicsi, az itt lakók mindent tudnak egymásról,
így nemcsak a gyerekek és a munkánk miatt, hanem azért
is fontosnak tartjuk a szakmai fejlõdésünket, önmûvelé-
sünket, hogy példát mutassunk felnõttnek és gyereknek
egyaránt az élethosszig tartó tanulás fontosságára és
szükségességére is: mindketten más-más területen már a
3. diplománk megszerzésénél tartunk.

Naponta megbeszéljük, amikor átadjuk-átvesszük
egymástól a gyerekeket, hogy aznap kinek és miben kell
segíteni, milyen nehézségek adódhatnak az önálló mun-
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ka (házi feladat) megértésében, megoldásában – ez lehet
akár valamelyik korcsoport vagy kisebb tanulói csoport
is. Megbeszéljük, hogy melyik csoportnak van memori-
tere, gyûjtõmunkája, differenciált feladata, vagy éppen
ki ne kapjon segítséget a lecketanuláshoz, mert önállósá-
gának fejlõdésére kíváncsi a tanítója.

A megbeszélés a pszichológiai gondozásra is kiterjed:
jelezzük, hogy melyik gyermeknek van ilyen természetû
problémája, ,,rossz napja”.

Az eredményes fejlesztéshez mindkettõnknek ismer-
nünk kell a gyerekek képességeit, fejlesztési szükséglete-
it, korlátait, reakcióit. Ez nem is olyan nehéz, hiszen
mindketten tanítjuk, fejlesztjük az összes gyereket vala-
milyen területen. 

Mindennek alapja a kölcsönös bizalom: soha nem
beszélünk egymás ellen. Követelménytámasztásunkban
egységes álláspontot képviselünk. Ha bármi félreértés
adódik, azt azonnal megbeszéljük egymás között, mert ez
adja a biztonságot, és nem teremt lehetõséget a gyermek-
nek a kibúvó kereséséhez. 

Természetesen mindketten megõrizzük egyéniségün-
ket! Az nem is baj, ha más egyéniségek a pedagógusok,
hiszen mindegyiktõl mást-mást tanulhatnak a gyerekek.
S ez nálunk így is van. (Másképp jár az agyunk, különbö-
zõ ötletekkel, megoldásmódokkal gazdagítjuk közös gya-
korlatunkat, például egy-egy ünnepély, kirándulás, pro-
jekt megszervezésében, az ünnepi mûsor összeállításá-
ban, vagy szakmai, nevelési probléma megoldásában. De
éppen ez segít minket, színesíti a hatásrendszerünket.)

Tanulásszervezés

Munkamegosztás, órarend
A tantárgyakat csoportbontásban tanítjuk. Egyikõnk

viszi a 3–4. osztályban bontáskor a magyart és a matema-
tikát és teljes összevonásban (1–4.) a környezetismere-
tet, testnevelést, angolt.

A másikunké a bontott magyar és matematika tanítá-
sa az 1–2. osztályban és teljes összevonásban (1–4.) az
ének, technika, valamint a rajz. Ezenkívül ide tartozik
még a szakértõi vizsgálat alapján meghatározott és elõírt
kiscsoportos fejlesztés (BTMN). Ezt az önálló tanulás
idõkeretében végezzük átfedésben, amikor mindketten
a csoportban vagyunk.

A gurulós órarend azt jelenti, hogy egyik pedagógus a
hét elsõ napján reggel kezd, a másiknak nincs elsõ (vagy
második) órája. Viszont amikor átveszi a csoportot, a ta-
nítási nap végéig viszi a foglalkozásokat (õ a hosszús). A
másik (a rövides) tanító délutánja szabad, és még más-
nap reggel sincs elsõ (vagy második) órája. Azonban az-
nap õ lesz délutános, aki estig a gyerekekkel van. Majd õ
kezd a következõ nap reggelén és így tovább…

Ezzel a munkabeosztással mindketten azonos ideig
dolgozunk heti összesítésben. Napi bontásban egyikünk
hétfõn, szerdán, pénteken „hosszú” napos, másikunk
kedden, csütörtökön, pénteken. A pénteki napon azon-
ban – az arányos terhelés miatt – kéthetente megosztva
dolgozunk délelõtt vagy délután (természetesen a tan-
tárgyi óraszám szerint).

Tanulásirányítás
Akinek közvetlen (hangos) órája van a gyerekek kö-

zül, az dolgozik a pedagógussal, akinek pedig önálló
(halk) órája van, az a kiadott feladatát végzi. A közös
közvetlen foglalkozáson (mint amilyen például az ének)
mind a négy évfolyam közösen vesz részt. Az önálló órá-
ra kiadott feladatokat elõzõ nap mindkét pedagógus a sa-
ját csoportjának készíti elõ a közvetlen foglalkozásokon,
a korosztályhoz, a tananyaghoz, az egyénhez igazítva, dif-
ferenciálva.

A tanórák természetesen ugyanúgy folynak, ahogy azt
a törvény elõírja, de a szervezeti forma jó lehetõséget biz-
tosít a változatosságra, amely segíti az alsó tagozatos kis-
gyermek toleranciájának, figyelmének fejlesztését és a
monotonitás kizárását.

A délutánokon az órarendbe beiktatott tanórák szin-
tén megoszlanak a két pedagógus között. Mivel akkorra
már fáradékonyabbak a gyerekek, leginkább készségtár-
gyak szerepelnek a mi órarendünkben.

A tanórák délelõtti és délutáni megoszlása tervezhe-
tõbbé teszi a tanulók terhelését. A délelõtti önálló tanu-
lás idejében nemcsak a házi feladat végezhetõ el, hanem
lehetõség nyílik a szabályok, szorzótábla, versek, írás, an-
gol szavak, valamint készség- és képességfejlesztõ vagy
gyakorló feladatok, feladatlapok elvégzésére, a minden-
napos testnevelésre is. (Ennek bevezetése egyébként
kötelezõ lesz a következõ tanévben.) Terveink közt sze-
repel, hogy reggel, megérkezéskor tartjuk meg jövõre ezt
a foglalkozást, mivel a mozgásos, játékos tevékenységgel
könnyebben ráhangolódnak és „összerázódnak” a tanu-
lás megkezdéséhez a gyerekek. 

Az önálló munkaszervezés sávjában a tanulási nehéz-
séggel küzdõ gyermekek kis csoportokban vagy párok-
ban játszhatnak fejlesztõjátékokkal is, vagy a számítógé-
pen dolgozhatnak, gyakorolhatnak az interaktív tan-
anyag segítségével.

Ráhangolás a tanulásra
Minden hétfõn reggel egy játszószõnyegre gyülekez-

nek, ahol csöndes beszélgetéssel, egymás közötti beszá-
molóval várják a társaik megérkezését. Mikor a más tele-
pülésrõl bejárók is megérkeznek, a hét elsõ napja a ráhan-
golódással kezdõdik. Közéjük ül a tanító is a szõnyegre,
és minden gyermekpár szóban beszámol, hogy mi történt
vele a hét végén. Milyen programjaik voltak, kivel és mi-
vel töltötték a szabadidejüket. Kivel történt valami vic-
ces vagy éppen szomorú dolog? Ez nemcsak nagyon jó ne-
velési lehetõség, hanem a kisgyereket segíti a visszaállás-
ban is a kétnapos kizökkenés után; jó gyakorlat az egy-
másra figyeléshez, élethelyzeteket ismerhet meg a gyerek
és támogatást kap a szocializációjához. Jó lehetõséget kí-
nál a beszélgetõkör továbbá a spontán beszéd gyakorlásá-
ra (szóbeli fogalmazás), és tapasztalati anyagot ad a taní-
tónak is a gyerekek megismeréséhez (ellátottság, élet-
mód, családi kapcsolatok, gyermekvédelem).

Önálló tanulás, szabadidõ
A délelõtti tanulást követõen, az ebédidõben a kol-

légámmal mindketten szeretünk együtt lenni, étkezni
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még akkor is, ha éppen már valamelyikünknek nincs órá-
ja (ugyan melyik az a pedagógus, aki nem talál feladatot
magának, ha van egy lyukas órája? Szerintem olyan nincs
– nálunk legalábbis!)

Ilyenkor segítjük egymást az ebédeltetésben, szükség
szerint tanítjuk és segítjük a gyerekeket a helyes étkezési
kultúra kialakításában. Közben lehetõség nyílik a dél-
elõtt megbeszélésére is.

De emellett minden ebéd után van játék, vagy úgyne-
vezett szabadfoglalkozás, mely lehetõséget ad a kikap-
csolódásra, lenyugvásra, az elmélyült játékra vagy éppen
mozgásra, kártyázásra, olvasásra, zászlókészítésre,
építésre a homokozóban és még sorolhatnám. Ezután jön
a délutáni önálló tanulás, vagy a tanóra.

Az önálló tanulás idejében az írásbeli házi feladatok
elkészítése az elsõdleges feladat, az olvasás gyakorlása,
szabályok megtanulása. Hiszen éppen ez a lényege az is-
kolaotthonnak, hogy a gyermek az iskolában tanulja meg
az elõírt tananyagot, gyakorol, elvégzi a házi feladatát és
otthon már nem marad tennivalója. Ezzel segíti a szülõt
és magát a gyermeket is. Nem kell kétségbe esni akkor
sem, ha nem lesz kész a gyerek a házi feladattal, hiszen azt
másnap délelõtt az önálló óráján is befejezheti. 

Az elmúlt 5 év tapasztalatai és a szülõk visszajelzései
azt mutatják, hogy a házi feladatok készítésének ez a
módja 5. osztályba lépve a legtöbb gyereknek gondot
okoz. Amikor már nem lesznek napközisek, az iskolai
házi feladat írása otthon nem történik meg, mert a gyere-
kek megszokták, hogy ha hazamennek, már nincs tanul-
nivaló. Úgy gondolom, a pedagógiai szabadság a szülõk-
kel való egyeztetéssel lehetõvé teheti, hogy a 4. osztályo-
sok már kaphassanak egy-egy – az órákhoz kapcsolódó –
feladatot otthonra is. Ez jótékony hatással lehetne a kö-
telességtudat kialakulására és megerõsítésére. Ha ezek-
nek a feladatoknak a megoldását ugyanis minden estben
értékeljük, a szorgalmat és a jó megoldást díjazva ösztö-
nözhetnék a gyerekeket a kutatásra, az otthoni tanulás-
ra, az egyéni munkára. Így megelõzhetõ, hogy a felsõ ta-
gozatban probléma legyen a házi feladatok elmaradása
miatt.

A délutáni kulturális foglalkozás feltételt teremt az
ünnepségekre való felkészülésre (Mikulás, fenyõünnep
stb.), az önálló tanulás helyes módjának megtanulására,
a gyûjtõ- és kutatómunkára (pl. Ki volt Kodály Zoltán?)
vagy dramatizálásra, bábozásra, akár ajándékkészítésre,
varrásra, kézmûvességre – sok okos és hasznos ötlet meg-
valósítható!

Az önismeret fejlesztése
Mindenkinek, így a gyermekeknek is fontos, hogy sok-

féle visszajelzést kapjanak teljesítményükrõl, fejlõdésük-
rõl, értékeljük õket. Ezért nemcsak a tanórákon, a szü-
netekben, hanem a közösség elõtt, a közösségben is lehe-
tõséget adunk az önismeret fejlõdéséhez. Vagyis a tanul-
mányi munkájukról, magatartásukról, közösségben vég-
zett feladataik ellátásáról és a változás, változtatás lehe-
tõségeirõl egyaránt visszajelzést kapnak a tanítványaink
az értékelési rendszerünk segítségével. A folyamatos és
szempontokkal irányított megfigyeléseink, tapasztalata-
ink megbeszélésére a hét utolsó napjának délutánján ke-
rül sor, a heti értékelés keretében.

Mi ezen a megbeszélésen mindig választunk egy ak-
tuális témát, és annak alapján beszélgetünk, értékelünk.
Értékelik a gyerekek magukat és egymást is. Témáink
voltak például az idén: Hogyan illik viselkedni a színház-
ban? Hogyan vigyázzunk társaink testi épségére? Durvaság a
beszédben és a tettekben – hogyan lehet másképp? Milyen va-
gyok, milyen szeretnék lenni? A témát mindig maguk a gye-
rekek vagy a heti helyzet hozza: nevezetes események,
kiváló teljesítmények, kirívó vagy általános esetek meg-
beszélése, értékelése a cél. Nagyon jól bevált ez a rend-
szer és forma. A magatartás és szorgalom jegyek havi
megbeszélését és beírását is ennek az órának a keretén
belül végezzük el.

Ezek az alkalmak nagyon jól segítik az egymás közötti
kapcsolatok, az önértékelés fejlõdését, a különbözõ szo-
cializációs helyzetek megoldásának gyakorlását, a közös-
ség építését. (Gondoljunk a nemsokára kötelezõen beve-
zetésre kerülõ erkölcstanra!)

Miért jó az egész napos nevelés?
Ma még sokan ódzkodnak az egész napos iskola beve-

zetésétõl, azonban a gyakorlat minden bizonnyal rácáfol
majd erre. Lehetnek természetesen problémák a beveze-
tés körül, és az is megjósolható, hogy ezek egészen más
jellegûek a csak két párhuzamos osztállyal mûködõ és a
nagy létszámú iskolákban vagy a speciális helyzetû és kis
létszámú intézményekben. Ezek azonban helyben kezel-
hetõk, megoldásuk az intézményvezetõ és a tantestület,
a munkaközösség dolga. 

Mi ketten, akik már 5 éve ebben a rendszerben dolgo-
zunk, bátran elmondhatjuk, hogy nem bántuk meg!
Hogy miért is? Mert:

– a gyerekek egész napjának tervezhetõsége szellõseb-
bé, kevésbé hajszolttá teszi a napirendjüket,

– a nyugalmasabb idõbeosztás és a sokrétû tevékeny-
ségrendszer több idõt enged, így jobb feltételeket teremt
a neveléshez,

– mivel több idõt tölthet a tanító a gyerekekkel a taní-
tási órákon túl is, közelebb kerülhetnek egymáshoz,
mely növeli a nevelés hatékonyságának esélyeit,

– a tanórák és az önálló munkák láncolatában jobban
szabályozható, szervezhetõ és ellenõrizhetõ a tanulás fo-
lyamata, s ennek hosszabb távon teljesítménynövelõ ha-
tása van,

– valamennyi gyerek esélyt kap és részesülhet a tanu-
lás, a szabadidõs tevékenységek és a kulturált életmód
helyes módjának megismerésére és rendszeres gyakorlá-
sára, szokásainak kialakulására,

– kiterjeszthetõ a felügyelet nélkül nevelõdõ, sodródó,
„kulcsos” gyerekek tanórákon túli szabadidejére is a
célirányosan szervezett nevelés hatásrendszere.

Hasonló jó gyakorlati tapasztalatokat kívánunk min-
den kedves tanító kollégánknak!

Felhasznált irodalom
– „2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésrõl
– http://www.koloknet.hu/?1679-egesz-napos-iskola-

a-mi-is-ez-voltakeppen
– Általános Iskola Ordas oktatási szakértõ által jóvá-

hagyott iskolaotthonos órarendje
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Egyes felfogások szerint a társadalom számára a cigány-
ság súlyos problémákat hordoz, melyet a mindenkori po-
litikai vezetésnek kell megoldania. Az állam szinte atyai
gondoskodással viseltetik a cigányok iránt, de nem me-
rül fel a kérdés: Vajon a romák mit várnak el a társada-
lomtól?

A cigányság egészét leszakadó társadalmi rétegként
fogalmazzák meg, s még az 1993-as kisebbségi törvény
oktatáspolitikai részében is tetten érhetõ ez a gondolat, a
„deficit-elmélet” meghatározója, bár ezt napjainkban
már sokan bírálják. Mivel egy népcsoport aligha lehet
teljes egészében leszakadó réteg, ha annak csak egy – bár
kétségtelenül a nagyobbik – részérõl állítható, hogy gaz-
daságilag nem sikeres. Talán „egészségesebb” lenne ezért
inkább úgy fogalmazni, hogy a cigány népesség körében
nagyobb a szegények és az iskolázatlanok aránya, mint
a társadalom egészében. (Forray, 2006).

A pedagógia nagy feladata
Kulcsfontosságú, hogy az intézményes nevelés bikul-

turális – azaz két kultúrára támaszkodó – társadalmi
szemléletû legyen a cigány tanulók eredményes elõme-
netele érdekében. Hiszen tudjuk, hogy minél közelebb
áll egymáshoz a két kultúra, minél nagyobb az érintkezé-
si felületük, annál eredményesebb lehet a cigány gyere-
kek szocializációja.

Ma már a cigányság egyre nagyobb része tanulja meg,
hogy van történetük, kultúrájuk és olyan értékeik, ame-
lyekkel öntudatukat megerõsíthetik, amelyekre büszkék
lehetnek. Ezeket nagyon fontos átörökíteni a fiatalabb
nemzedékekre. A pedagógusoknak pedig fel kell ismer-
niük, hogy a cigány kultúra, szokás és hagyomány nem
alacsonyabb rendû, hanem csak más. A cigány csalá-
dok egészen mást várnak el az iskolától, mint a magyar
családok. Ezért is olyan sok a konfliktus a cigány csalá-
dok és az iskola között. A roma családok elutasítóbbak az
intézményes neveléssel szemben, mint a nem romák.
Nem szívesen viszik óvodába a gyermekeiket, halogat-
ják a beíratást.

Pedig az óvoda fontos színtér, amely elõkészíti az isko-
lai tanulmányokat, a szocializációt, segít a nyelvi kü-

lönbségek kiegyenlítésében. Ezért nélkülözhetetlen
ahhoz, hogy a cigány gyermekek ne induljanak már ele-
ve hátránnyal az iskolai tanulmányok világába. Iskolai
kudarcaik különben szinte kódolhatóak, amint lehet, el-
hagyják az iskola falait, iskolázottsági szintjük jelentõ-
sen alulmarad a nem romákéhoz képest, ezáltal a mun-
kaerõpiacon való elhelyezkedésük is nehézségekbe üt-
közik. (Prikryl)1

Asszimiláció
A cigányok intézményes nevelésével kapcsolatban

már a 18. században is tettek társadalompolitikai intéz-
kedéseket, melyek nagy része az iskoláztatásra vonat-
kozott. Már Mária Teréziának és II. Józsefnek is voltak
asszimilatorikus törekvései. Elsõsorban a cigány nép-
név eltörlését, a cigány nyelv, a lókereskedés, a gyerme-
kek ruhátlanságának tiltását, a kötelezõ letelepedést, a
mezõgazdasági munkavégzést és a templomba járást szor-
galmazták. A gyermekeket el akarták venni a családjaik-
tól, hogy átnevelõ szülõknek adják õket. A rendeletek
azonban nem valósultak meg a cigány családok ellenál-
lása és az anyagi források hiánya miatt. 

A múlt század hatvanas éveiben fogalmazódott meg
elõször az a kérdés, hogy hogyan lehetne az egyre inkább
kirekesztõdõ roma kisebbség beilleszkedését elõsegíteni.
Erre gyors megoldásként a „cigányosztályok” bevezeté-
sét alkalmazták, mely – mint késõbb kiderült – súlyos ku-
darchoz vezetett, nem hozta meg a várt eredményeket,
mert az asszimilációt az elkülönítéssel akarták megolda-
ni. Márpedig a szegregáció nem lehet eszköze annak a
pedagógiai kultúrának, amely kívánatos lenne a beillesz-
kedést támogató eredményes oktatás-neveléshez.

Nem segítette a probléma megoldását, hogy még az
1991-es cigány felzárkóztató program is az egész ci-
gányságot célozta meg, és nem választották külön a ci-
gányok és a hátrányos helyzetûek problémáját; s az
1997-es „Nemzeti, etnikai iskolai nevelés irányelve”
is – bár magában foglalja a felzárkóztatás szükségességét
– összemossa a szociális helyzetbõl adódó hátrányok
kompenzálását és a cigány kultúra ápolására irányuló
törekvéseket. 

Dobokai Róbertné
Simon Dóra

Etnikai csoportnak, kisebbségnek nevezzük egy társadalmon belül azt a csoportot, ame-
lyik más kulturális identitással rendelkezik, mint a többségi társadalom. Ez a kulturális
identitás elkülöníti, esetleg el is választhatja az adott kisebbséget a többségi társadalom
tagjaitól. Magyarországon ma azt tekintik cigánynak, akit a környezete annak tart.

A társadalom peremén
Cigány gyermek az iskolában – 
cigány ember a társadalomban
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1999-ben bár a név megváltozik: cigány kisebbségi
oktatás, a tartalom azonban változatlan marad: lényege
a felzárkóztatás. Aztán 2002-ben végre különválasztják
a cigányságra vonatkozó oktatási formát a hátrányos
helyzetûekre vonatkozó elõírásoktól.

Öröklõdõ elkülönülés, 
szegénység és kirekesztettség

„A szegregáció fogalmát a hazai szakirodalom leggyak-
rabban a területi elhelyezkedéssel, lakhatással és az eb-
bõl következõ intézményi – Magyarországon jellemzõen
az oktatás területén jelentkezõ – elkülönüléssel/elkülö-
nítéssel kapcsolatban használja.

Szegregációnak nevezzük azt a jelenséget, amikor egy-
egy településen belül a különbözõ társadalmi rétegek, et-
nikai csoportok stb. lakóhelye erõsen elkülönül egymás-
tól.” (Andorka, 1994:194) 

A konzervatív nézeteket hangoztatók úgy is érvel-
nek, hogy a szegregáltan élõ szegények erkölcsi és intel-
lektuális fogyatékosságban szenvednek. Maguknak kö-
szönhetik szegény sorsukat, alkalmatlanok ebbõl kilép-
ni és nem is akarnak. Egyszerûen az õ hibájuknak minõ-
sítik problémájukat és senki másénak. A szociológusok
alapvetõen három okkal magyarázzák a szegénységet: 

– a munkanélküliséggel – hiszen a gazdaság nem tud
annyi munkahelyet teremteni, amennyire szükség volna
egy országon belül, 

– második okként a jóléti állami programok elégtelen-
ségét említik, 

– a harmadik tényezõként pedig az egyenlõtlenséget.
Ez utóbit gazdasági, faji, politikai és egyéb más terüle-

teken vélik felfedezni, mely a szegények számára lehetet-
lenné teszik a felemelkedést. A szegénységnek számos
negatív funkciója van. Gondolunk itt arra, hogy törvény-
sértõ magatartásra is adhatják a fejüket kilátástalansá-
gukban vagy olyan magatartásra, mely eltér a társadalom
által betartott és elvárttól. Nem vállalnak munkát, há-
zasságon kívül vállalnak több gyermeket, segélyekbõl él-
nek, drog- vagy alkoholfüggõvé is válhatnak. A társada-
lom nagy része a szegény, szerencsétlen embereket ér-
demtelennek, erkölcsi hibával rendelkezõ személyeknek
tartja, akik munkakerülõk is. Nem érdemlik meg még a
közsegélyeket sem. Az érdemtelen szegény szinonimájá-
vá manapság az „underclass” vált. (Gans, 1992)

Underclasson értjük azt a pozíció alatti réteget, amely
nem tud visszaintegrálódni a társadalomba, a közösségi
normától eltérõ szubkultúrával rendelkezik, térben is
szegregálódik, zárt csoportot alkot, s ez az életforma örök-
lõdik a következõ nemzedékekre is. 

E kirekesztett réteg tagjai általában alacsony iskolá-
zottsági szinttel rendelkeznek, nincs megfelelõ végzett-
ségrõl dokumentumuk, így eleve nem is kínálnak nekik
munkát, hiszen tömegével találnak képzett szakembere-
ket is. (Gans, 1992)

Bizonyos gazdasági funkciókat is ellátnak, gyakran az
õ segítségükkel terjesztenek illegális szereket, melyekre
nagy kereslet van a társadalomban. Ahhoz is hozzájárul-
nak – ha a társadalmi szerkezetet vizsgáljuk –, hogy akad-
jon munka a szociális munkásoknak, a rendõrségnek, bí-

róságnak, szakértõknek, börtönöknek. Betöltenek olyan
szerepet is, amely igazolja az intézményi „status quo”-t,
csupán a létezésükkel. (Gans, 1992)

Magyarországon az érdemtelen szegények nagy része
él gettóban, telepen, s jelentõs hányaduk cigány. Az is-
kolai végzettséget az is befolyásolja, hogy mennyire sze-
gregáltan élnek a családok. Ez hosszú távra meghatároz-
za az egymást váltó generációk életét – gondolok itt a
munkanélküliségre, az életminõségre, a gyermekneve-
lésre, az értékteremtésre, értékátadásra – a nyomorúság
öröklõdik, mert – a ritka kivételektõl eltekintve – szinte
nincs mód a kitörésre.

Az asszimilációt gátló
tényezõk

A politikai elit nagy haszonélvezõje e réteg fennmara-
dásának. A társadalom tagjainak szemet szúr a hajlékta-
lan, a telepen élõ emberek látványa, és szeretné „eltün-
tetni” õket. A politikai élet szereplõi választási ígérete-
ikben mindig kitérnek e problémára, s valós megoldáso-
kat kínálnak. Ugyanakkor ezeket soha nem tudják való-
ra váltani. 

A rendõrség is hasznot húz e réteg jelenlétébõl, hiszen
a „tiszta” körzetekbõl kiszorított bûnözésnek itt úgy-
mond szabad teret enged: itt nem büntetik olyan szigorú-
an a prostitúciót, a drogozást, a csendháborítást, a lopá-
sokat. (Gans, 1992)

Ennek oka a szakirodalmak szerint nem csak a „gettó-
sodás”, hanem az ilyen körzetekben a nem megfelelõ
pedagógiai kultúrával rendelkezõ iskolák mûködése
is. Például a romák nem tudták még „kitermelni” a saját
pedagógusaikat, a roma gyermekekkel foglalkozó taní-
tók, tanárok pedig mit sem tudnak a cigány kultúráról.
Ezért nem minden esetben olyan a kötõdés tanár és diák-
ja között, hogy az benn tudná tartani a gyereket az intéz-
ményes nevelés rendszerében. Ugyanakkor létezik a „lo-
jalitási konfliktus” esete is, amikor a cigány tanuló le-
het, hogy maradna az iskolában, szereti is a tanárait, de a
családja mást vár el tõle. A cigány családok a serdülõko-
rú gyermekeket már felnõttnek tekintik, akik számára
akár be is fejezõdhetne a tanulás. 

Mi lehet a megoldás?
Ahogy a szegregáció mérséklõdik, úgy nõ az esély arra,

hogy a cigány tanulók befejezzék az általános iskolát.
(Babusik, 2005:17) Esélyeik ugyanis az iskolai elõmene-
telt illetõen jóval nagyobbak, ha nem szegregáltan él-
nek, nem telepekben, nem elkülönült tömbbe tömörül-
ve, hanem vegyesen vagy teljesen külön a többi cigány-
tól. Ez természetesen nem zárhatja ki azt, hogy a hagyo-
mányaikat ápolják, nyelvüket megtartsák. 

Ugyanakkor igen sürgetõ az az oktatáspolitikai és máig
megoldatlan nagyon komoly oktatási feladat, hogy a cigá-
nyokat ne eleve hátrányos helyzetû, érdemtelen sze-
gényként határozzák meg, hanem cigány kisebbségként.
Vegyék tudomásul és fogadják el, hogy mások, és az is-
kolától is mást várnak el, mint a társadalom általában.
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A teljes felemelkedés érdekében meg kell ismerni a
kultúrájukat, szélesebb körben kinevelni az értelmiségi
rétegüket. Ebben elsõsorban – kellõ támogatás mellett –
nemcsak sokat tehet az intézményes nevelés, hanem kö-
telessége is ez! Hozzá kell tennünk természetesen, hogy a
siker két póluson nyugszik. Bizonyos fokú integrációs
igényre és hajlandóságra szükség van a roma családok ré-
szérõl is. 

Felhasznált irodalom:
Andorka Rudolf (1997): Bevezetés a szociológiába.

Osiris Kiadó. Budapest;

Babusik Ferenc (2005): Az esélyegyenlõség korlátai
Magyarországon. Státusz, etnicitás, kirekesztõdés az
egészségügyben és a szociális szférában. http://www.del-
phoi.hu/download-pdf/kotet_ L’Harmattan.pdf;  

Forray R. Katalin (2006): Romológia és nevelésszo-
ciológia. In: Bárdossy Ildikó–Forray Katalin–Kéri Kata-
lin (szerk.): Tananyagok a pedagógia szakos alapképzés-
hez. Bölcsész Konzorcium. Budapest; 

Gans, Herbert J.: Mire szolgálnak az érdemtelen sze-
gények? Esély. 1992/3. szám; 

Prikryl Edina: A cigány családok konfliktusa az óvo-
dával és az iskolával. http://www.bnaibrith.hu/tanul-
manyok/14bbbp.pdf; http://nemzetisegek.hu/dokumen-
tumok/file_1111447058_szegregacio.pdf

Huszárné Kovács Márta

Azért, hogy a matematika az öröm forrása legyen, fontos, hogy a gyerekek többféle érzé-
kelõ „csatornáját” is bevonjuk az órai tevékenységekbe. Jó lehetõség erre már az óra kez-
dete, amikor különbözõ mondókákkal, memóriafrissítõ gyakorlatokkal többek között az
önfegyelmet, a figyelemkoncentrációt, a kooperációt fejlesztjük és az emlékezetet aktivi-
záljuk.

Munkánk mûhelyébõl
Frissítõ „agysejttorna” elsõsöknek 
a matematikaórán

A 6–10 éves korosztály életkori sajátosságából fakad,
hogy a ritmusra végzett tevékenység önfegyelemre ösz-
tönzi a gyerekeket. A mozgás felélénkíti a szervezetben a
vér áramlását, felfrissül az agy, jobban mûködnek a kü-
lönféle funkciói, például a figyelem, az emlékezet és a
gondolkodás is.

Az óvodából hozott mondókák, kiszámolók feleleve-
nítése egyfajta tudásbeli biztonságot nyújt a kisiskolás-
nak. Ezért érdemes ezt a tudást felidézni és használni az
iskolában is. Például kezdhetjük ezzel a matematikaórát!
Ha pedig zenével kapcsoljuk össze a szöveget és a moz-
gást, a ritmusérzék és a mozgáskoordináció fejlesztésén
túl olyan térélmény részesei is lesznek a gyerekek, amely
a fönt, lent, el, innen, vissza stb. – a tanuláshoz nélkülözhe-
tetlen – szavak jelentésének érzékeléséhez, pontos értel-
mezésének elsajátításához és a szókincsbe való beépülé-
séhez teremtenek feltételt. A tempó azt jelzi, hogy a moz-
gás milyen gyorsan megy végbe, ezért a gyermeknek az
idõérzékét is fejlesztjük általa.

Népi mondókák, kiszámolók
a beszoktatás idejére

Ezeket a népi „kincseket” a gyerekek örömmel han-
goztatják, kórusban a félénkek is szívesen megszólalnak,
csak a kezdést jól kell megadni hozzá. A matematikaórán
a számok világával való ismerkedéshez például ezt a mon-
dókát mi gyakran elmondjuk a tanítványaimmal: 

Egy, kettõ, három – te leszel a párom,
Négy – hová mégy?
Öt – majd fellök,
Hat – majd felhajt,
Hét – majd felvét,
Nyolc – leszakadt a polc,
Kilenc – kis Ferenc,
Tíz – tiszta víz.
Minek az a tiszta víz?

� � �
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– Kerteket locsolni.
Minek az a kert?
– Tököt belerakni.
Minek az a tök?
– A disznónak adni.
Minek az a disznó?
– A vásárra vinni.
Minek az a piros ruha?
– Iskolába menni.

Hasonló céllal alkalmazható, közismert mondóka még
például az Egy, megérett a meggy, az Egy üveg alma…
két üveg alma kezdetû is. De a tanítványaim egyik ked-
vencét sem hagyhatom ki a sorból: az Egy alma, két al-
ma, három almát:

Egy alma, két alma, három alma, négy alma, 
Öt alma, hat alma, hét alma, nyolc alma,
Kilenc alma, tíz, tíz, tiszta víz.
Öntsd fel, ángyó,
Öntsd fel a kakasülõre, 
Még annál is magasabbra,
A toronytetõre!

Ezt a mondókánkat mozgással is kísérjük:
– egytõl tízig számolva a kezünkön nyitogatjuk az ujja-

inkat,
– a tíz, tiszta víznél a kézmosást imitáljuk, majd legug-

golunk, és – mintha a patakba nyúlnánk – a két kezünk-
kel vizet merítünk,

– közben felállva öntjük a vizet a kakasülõre, 
– aztán lábujjhegyre állva, magasra tartott kézzel tor-

nyot formálunk a fejünk fölött, 
– végül gyorsan leguggolunk, majd pedig felugrunk és

szétloccsantjuk a vizet kitárt karokkal a többiekre,

– ezután jókedvvel megrázva karunkat és lábunkat,
lerázzuk a vizet magunkról.

Kell-e ennél jobb felfrissülés?

Folyamatosan bõvíthetõ 
a repertoár

Számtalan olyan népi mondóka, gyermekvers, dal lé-
tezik, amihez dallamot és mozgást találhatunk ki, akár
közösen a gyerekekkel is. (Bevallom õszintén, én sokat
tanultam a tanítványaimtól, mert a gyerekek képzelete
határtalan és sokszínû. Így egymást ösztönözve alkotunk
jobbnál jobb mimetikus, játékos utánzó mozdulatsoro-
kat a népi mondókákhoz, dalokhoz.)

Természetesen ezt a vidám mondókázást nem csak az
óra elején, de óra közben is használhatjuk „pihentetés-
képpen”. Tapasztalni fogjuk, hogy a jótékony hatás nem
marad el.

Tanítványaink élénkebben és pontosabban számol-
nak majd, eredményesebben végzik a feladataikat. Rejt-
ve, de céltudatosan válogatva a lehetõségek között,
többféle képességet is fejleszthetünk, ami jó szolgálatot
tesz nemcsak az elvárt matematikai tudás megszerzésé-
hez, hanem oldja a szorongást is.

A frissítõ „agysejttorna” nem titkolt mellékhatása
tantárgyközi is. Mondókázás közben ugyanis a tanuló-
ink megismerik népköltészetünk, gyermekirodalmunk
gyöngyszemeit, ez pedig gazdagítja a szókincsüket, tá-
mogatja nyelvi képességeik fejlõdését. Próbáljuk ki bát-
ran, és ne csak a matematikaórán, ezt a (pár percet
igénylõ) testet, lelket felfrissítõ mozgásos „agysejt-
tornát”! Vigyük át használatát más óráinkra, foglalko-
zásainkra is.

Olvasunk. Olvassuk Móra Ferenc: A mi pókunk – tüne-
ményes pókkeresõ történetét. (Örülünk egy kicsit: a „ré-
gi” gyerekek sem voltak jobbak, sem rosszabbak.) Olva-
sunk Lázár Ervin (magányos és önmagával elégedetlen)
nagyravágyó feketerigójáról. Olvassuk Bálint Ágnes,
Csukás István, Janikovszky Éva, Kormos István, Török
Sándor, Szabó Magda írásait!

Hát honnan lehetne elsajátítani, megtanulni anya-
nyelvünk csodálatos, árnyalt kifejezéseit, ha nem a köl-
tõktõl, íróktól, nyelvünk igazi mestereitõl?

Olvasnak. Ki fotelban ül, ki a szõnyegen hasal, ki tö-
rökülésben, ahogy kényelmes.

Nem néznek fel. Nem nézik, hogy nézem-e. Leköti
õket a tartalom. Alakul a belülrõl jövõ igény. Érlelõdnek
a könyvhöz fûzõdõ érzelmek. Alapozódik felnõtt létük
irodalmi érzékenysége. Már negyedik osztályosok, tíz-
évesek.

Olvasok, kutatok én is. A gyerekek gondolataiban, ér-
zelmeiben. Mit jelent számukra az olvasás, mennyit je-
lent a könyv?

Sokat! Talán az ismereteken túl lelki támaszra, ka-
paszkodókra, életvezetési gyöngyszemekre is lelnek majd
a könyvek között.

Sturcz Istvánné Olvasóvá nevelés

� � �
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Amit a mindennapokban
tapasztalunk

Rendkívül sokszínûvé vált a gyerekek neveltsége, er-
kölcsi fejlõdésének feltételrendszere és nevelhetõsége.
A gyerek minél elõbb igyekszik kimenekülni a stressz-
helyzetbõl, ezért nem mindig a tanítója, az iskolája ál-
tal elvárt, tudatosított, gyakoroltatott normákat, maga-
tartásmintákat, kooperatív technikákat alkalmazza a
mindennapi élethelyzetekben, hanem gyors reakcióiban
az évekkel korábban (direkt vagy indirekt módon) rög-
zült mintákat fogja elõvenni. Azokat, amiket a család-
ban hagyományoznak egymásra a generációk, vagy amit
a közvetlen társadalmi környezetében megtapasztal.

Ezeknek a hatásoknak a becserkészése azonban ma
már közel sem olyan egyszerû, mint korábban volt. Ré-
gen a családlátogatás a tanító kötelezõ feladata volt. Ma
azonban kifejezetten nehéz egy ilyen találkozóra „meghí-
vatni magunkat” a szülõvel. És ennek nemcsak a csalá-
dok feszített élettempója az oka. Még akkor sem egysze-
rû a gyerek otthoni környezetét megismerni, ha mind a
pedagógus, mind pedig  a gyermek gondviselõje is érzi
annak indokoltságát. Sok szülõ gondokkal küzd, kevés a
szabadideje és elzárkózik a kapcsolatépítéstõl, ráadásul
még aggodalmaskodik is: mi lesz akkor, ha valamelyik
otthoni titokra fény derül egy ilyen látogatás alkalmával?

A bizalom hiánya
A családi környezetben megszervezett találkozó létre-

jöttének, a szülõvel való õszinte partneri kapcsolat kiépí-
tésének komoly fékezõje lehet, ha bizalom hiányában
nem a közvetlen utat választja a szülõ, hanem „intézmé-
nyesül” az esemény. Probléma esetén nem a tanítóhoz
fordul segítségért, hanem – élve a választás jogával – a
családsegítõ szociális munkás látogatását kéri/fogadja.
Azt reméli, hogy õ majd bizonyosan másképpen (talán
kedvezõbben) ítéli meg a gyermeket érõ családi hatáso-
kat – például a helyzetét a családban, azt a légkört, szülõi
attitûdöt, ami meghatározza a szocializációját –, mint az
osztályfõnöke.

Ez persze akár elõ is fordulhat, hiszen a diszciplínák
mindegyike más és más szempontrendszer szerint gon-
dolkodik és alkot véleményt ugyanarról a jelenségrõl. S
ez így természetes is. Ezért az optimális az lenne, ha ket-
ten együtt látogatnák meg a családot. Függetlenül attól,
hogy az egyik családlátogatásnak, míg a másik környe-
zettanulmánynak hívja majd az eseményt, a saját termi-
nológiája szerint.

Hogyan lehet javítani a partneri viszonyt a szülõ és a
pedagógus között, ha – egyes esetekben – a kapcsolat
csak ilyen áttéteken keresztül mûködhet?

(Most nem a gyerekközpontú és jó nevelési szemléle-
tû szülõkrõl van szó, akik mindenkor képesek erkölcsi,
testi és mentális szempontból is a tõlük telhetõ legtöbbet
nyújtani a gyermeküknek. Szerencsére – általában – több
is akad belõlük egy-egy osztályközösségben.)

Kortárs hatások 
a gyerekközösségben

Igen érdekes és tanulságos helyzet, amikor egyazon
család gyermekei egymást követõen kerülnek a tanító
keze alá. Ahogy évrõl évre kapcsolatba kerül a gyereke-
ken keresztül a családdal is, megtapasztalhatja, hogy a
testvérek ugyanazt a konfliktusmegoldási típust viszik be
az iskolába, vagyis ugyanazt a magatartásmintát produ-
kálják, ugyanazokat a problémamegoldási módokat al-
kalmazzák egy adott szituációban, mint amit az idõsebb
testvérek korábban rendre produkáltak.

Az alsó tagozat elsõ hónapjaiban gyorsan feltûnik a
pedagógusnak a társát mindig kénye-kedve szerint ma-
nipuláló gyerek. Különösen akkor van ez így, ha a konf-
liktusaiban rendre és elsõsorban az erõszak eszközével él:
belerúg, eltapossa, elnyomja a másikat bármely órai vagy
órán kívüli helyzetben. (Akit otthon vernek, az az isko-
lában agresszív és durva lesz.)

Nem kétséges tehát, hogy a gyerekek kora gyermek-
kori tapasztalataik következményeit hordozzák to-
vább attitûdjeikben és konfliktuskezelõ mintázataikban,
ezeket viszik bele a társas kapcsolataikba, közösségi éle-
tükbe. Ezért nem lehet közömbös – mert a pedagógus ne-
velési hatékonyságát alapvetõen meghatározza –, hogy a

Markovits Judit

Ahhoz, hogy a tanító eredményesen nevelhesse tanítványait, fontos, hogy jól megismer-
je a gyerekek környezetét, jó partnerkapcsolatot tartson a szüleikkel. Az ebbõl származó
tapasztalatai és információi ugyanis sok mindenre adhatnak magyarázatot és kulcsot a
kezébe nemcsak a hétköznapi pedagógiai feladatok, hanem még az egészen kényes neve-
lési helyzetek megoldásához is.

Szülõi képességek erõsítése
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gyerek mit tapasztal a családjában, milyen nevelési elvek
mentén, milyen nevelési módszerekkel, milyen légkör-
ben nevelkedik.

A helytelen családi nevelés
áthangolásának szükségessége

A rossz családi háttérben felnövõ gyermek nagy való-
színûséggel traumák sorát élheti át: szeretetlenséget, ki-
szolgáltatottságot, megalázottságot és az ebbõl fakadó
dühöt, tehetetlenséget is naponta tapasztalja. Érthetõ,
hogy ezek a fájó emlékekbõl származó negatív jellegû au-
tomatizmusok és az elfojtott érzések irányítják aztán –
súlyos örökségként – az õ gondolkodását is, amikor erõ-
szakkal válaszol a legenyhébb inzultusra is. 

Ha nem eléggé hatékonyak az intézményes nevelés vi-
selkedés megváltozására irányuló erõfeszítései, és eb-
be szükségszerûen beletartozik a szülõk nevelõi képessé-
geinek gondozása is, a gyerek személyiségébe nem épül-
nek be idõben a partnerségen alapuló társas kapcsolatok
rendszerét alapvetõen meghatározó erkölcsi értékek.
Hatásrendszerünkbõl nem maradhatnak ki tehát a szü-
lõk sem.

Hiú ábránd lenne ugyanis a részünkrõl azt képzelni,
hogy elegendõ csupán a gyermek nevelésén keresztül
hatnunk a szülõre. S ne felejtsük el, hogy éppen õk azok,
akik a legritkábban járnak el a fogadóórákra és a szülõi
értekezletekre. Ezért nekünk, pedagógusoknak kell kez-
deményeznünk a kapcsolat felvételét a gyerekek érdeké-
ben, mert eredményes nevelésük partnerek nélkül nem
mûködik igazán. 

Mi lehet a megoldás?
A szülõ nevelõi képességeinek a befolyásolásában, ala-

kításában nagyon körültekintõen, partnerségre törek-
võn kell eljárnunk.

Apró lépésekkel induljunk el a kapcsolatépítésben,
egy látszólag kevésbé jelentõs dologból kiindulva. Meg-
kérhetjük például az anyukát/apukát valamilyen egysze-
rûen teljesíthetõ segítségre az iskolai közösség javára. A
közös tevékenység összekovácsoló erejét nem kell bi-
zonygatnunk, és közben mindig marad egy kis idõ és le-
hetõség is, akár még ott a tanteremben a jobb megisme-
réshez, a közvetlenebb és kötetlenebb beszélgetésekhez. 

Ha egy szülõ azt tapasztalja, hogy a gyermeke tanítója
tisztelettel fordul felé, elismeri a munkáját és szereti
még az õ „rakoncátlan” gyerekét is, oldódik a bizalmat-
lansága, vélt sérelmekbõl, kommunikációs szakadások-
ból fakadó ellenérzése. Kevésbé fogja távol tartani magát

az iskolai rendezvényektõl, nem fordít hátat az iskola ál-
tal képviselt helyes nevelési elveknek, erkölcsi értékek-
nek, elvárásoknak.

A kapcsolatfelvételnek és a kapcsolat további ápolá-
sának célravezetõ módja az elbeszélgetés, a megbeszélés
és nem a kioktatás, a megszégyenítés, hiszen a gyerek
minden problémáját, eredménytelenségét a saját kudar-
caként éli meg a szülõ! Nem a családi konfliktusok okai-
nak keresése, még kevésbé a szülõi felelõsség firtatása a
dolgunk. A legjobb az, ha a szülõt sikerül rávezetnünk
addigi nevelési gyakorlata hibáira és annak káros követ-
kezményeire, valamint a megváltoztatás szükségességé-
nek belátására. 

Igazán nagy eredmény persze az lehet, ha önmaga is-
meri fel, hogy mi lenne jobb a gyermekének, például amit
a többi szülõtõl lát, vagy amit a tanító javasol egy adott
konfliktus vagy nevelési probléma megoldásához.

Ebben a folyamatban az is tudatosul a szülõben, hogy
az õ gyereke sem egy „sorscsapás”, mert minden gyermek
nevelésében felmerülnek idõnként vagy akár tartósab-
ban is kisebb-nagyobb problémák, és hogy egy adott ne-
velési helyzetre mindig többféle megoldás is található.
Keresni kell a legjobbat!

A „szülõnevelõ” stratégia
lényege

Családpedagógiai hatásában sokkal maradandóbb, ha
a probléma rendezésében nem a gyors, hanem a távlatos
megoldásra törekszünk. A gyerek és a szülõ közös ér-
dekén alapuló helyzetrendezést támogatjuk és helyez-
zük elõtérbe. 

A szülõk együttmûködéshez szükséges indítékait és
aktivitását fokozza, ha a pedagógus részérõl a segítõkész-
séget és a jó szándékot érzik irányukban. Nevelõi képes-
ségeik fejlõdésének elengedhetetlen feltétele, hogy felis-
merjék hibás gyermeknevelési elképzeléseiket, eljárása-
ikat.

Közben ne felejtsük el, hogy a szülõnek is szüksége
van sikerélményre! Ezért elengedhetetlen folyamato-
san biztatni, dicsérni õket és pozitívan viszonyulni a szü-
lõi útkereséshez, mert akár egy mosoly, egy elismerõ te-
kintet is igazi katalizátorként mûködhet a cél érdekében.

A szülõk nevelési kompetenciáinak feltérképezése és
formálása nem kis pedagógiai feladat. Azonban még-
sem térhetünk ki elõle. Hiszen egyedül, a szülõk támoga-
tó együttmûködése nélkül jóval nehezebb és korántsem
olyan eredményes a nevelõmunkánk. Márpedig ez a jövõ
generációinak az életminõségét, tartalmas emberi kap-
csolatainak alakulást alapvetõen és hosszú távra megha-
tározó tényezõ.
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Az alábbi óraterv elsõdleges célja az Egyszer egy idõben
kezdetû dal hallás utáni megtanítása és egy komplex fel-
adatsor gyakorlataival sokrétû képességfejlesztés meg-
valósítása. A tanulási folyamat középpontjában a belsõ
hallás fejlesztése, a többszólamúságra nevelés, a ritmus-
készség, valamint a zenei írás-olvasás készségeinek fej-
lesztése áll. Az új dal megtanítása, a fejlesztõ feladatsor
gyakorlatai és a zenehallgatás is komoly figyelemkon-
centrációt és emlékezeti teljesítményt vár el a tanulók-
tól, és különös hangsúlyt kap a tanulás folyamatában a
megfigyelõképesség fejlesztése. Az óraterv különös ér-
téke, hogy bemutatja, miként lehet célirányos ismétlõ
dalválogatással jól elõkészíteni a daltanulást és a feladat-
sorban késõbbiekben sorra kerülõ gyakorlatok sikeres
teljesítését. Az óratervben az egyes részfeladatok célirá-
nyosan épülnek egymásra. A megjelenített tanulási al-
goritmus és az órai tanulói tevékenységek azonban csu-
pán egy lehetséges megoldást kínálnak a tanító terve-
zõmunkájának megkönnyítéséhez. Fontos, hogy azt ki-
ki alkotó módon használja fel a saját tanulócsoportjához
igazodó tervezõmunkájához és annak gyakorlati megva-
lósításához. 

Az óra menete
Tananyag: az Egyszer egy idõben címû dal és komplex

fejlesztõ feladatsor.
Tanítási feladat: daltanulás hallás után, a ritmuskész-

ség fejlesztése, többszólamúságra nevelés, az önálló ének-
lés ösztönzése, a zenei írás-olvasás, a memória fejlesztése;
vezénylés gyakorlása; zenehallgatás.

Taneszköz: a Nemzeti Tankönyvkiadó 3. osztályos
énekkönyve (62–63. oldal).

A fejlesztéshez használt dalok:
Szegény legény vagyok én
De jó a dió
Itt ül egy kis kosárba
Szélrõl legeljetek
Cickom, cickom
Hopp Juliska
Csipkefa bimbója

Az óraleírásban elõforduló szimbólumok: 2 – kettes
ütem; �� negyed; �� nyolcad; :� ismétlõjel

T = tábla; F = feladat; ? = kérdés
= éneklés; = írás; = tankönyv; = zene-

hallgatás; = olvasás tankönyvbõl; � vonalrendszer-
re helyezés;  jutalom;

1. Dalismétlések: 
a) Szegény legény vagyok én
Szöveges éneklés váltott ritmuskísérettel
T.: 2  �������� � �� �� :� (koncentrációs feladat)�������� � �� �� :� (többszólamúságra nevelés)
b) De jó a dió – szöveggel éneklés után ritmus névvel

+ tapssal kísért éneklés
F.: az ismétlõdõ dallam- és ritmusmotívum felismeré-

se  az ismétlést a padon halk ritmuskísérettel meg-
szólaltatva éneklik a gyerekek.

c) Itt ül egy kis kosárba (gyakorló és elõkészítõ feladat)
– ritmus névvel és tapssal kísért éneklés


azonosságok felismerése, kiemelése  (absztrakció)


– csoport/csoport  szóló/csoport  szóló/szóló

formában éneklés
kézjellel szolmizálva csak az 1. és a 2. motívum (gya-

korlás)
T.:  s - m - d
d) Szélrõl legeljetek – felismerés kézjelrõl (csak az 1. és

a 2. motívum) 
(a belsõ hallás fejlesztése)
T.: d’ -  s - m- d 
F.: osztály kézjellel megismételve énekli a motívumot


az egész dal visszhangos felosztással való megszólalta-

tása – új dal szerkezeti elõkészítése

2. Daltanulás hallás után: Egyszer egy idõben
a) a dal bemutatása, reflektálás a hallottakra
b) második bemutatás
F.: az ismétlõdés megfigyelése – ellenõrzés frontálisan:
egyezményes jellel jelzik a gyerekek

B. Horváth Andrea

Sorozatunkban az ének-zene tanításának módszertani kérdéseivel, gyakorlati megvalósí-
tásának lehetõségeivel foglalkozunk. A daltanítás módszertani lépéseit, a zenei olvasás-
írás alapozását, az új zenei elem tudatosításának algoritmusát, a daltanuláshoz kapcso-
lódó ritmikai készségfejlesztés változatos eljárásait mutatjuk be. (A szerk.)

Vedd fel a fonalat 
– módszertani ajánlások
az ének-zene tanításához
Ének-zene óra harmadikosoknak (9. rész)
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c) írás-elõkészítés
? melyik az a rész, ahol nincs visszhang – utolsó motí-

vum (ez 4 ütemes)
d) a tábláról a hangoszlop segítségével szolmizálva

éneklés (a következõ feladat elõkészítése)

3. Képességfejlesztõ gyakorlatok
a)  63. old. szolmizálva éneklés
� d’=dó




Ellenõrzés osztályszinten éneklés a -bõl (globális
kontroll)

b) 63. old. Találós kérdések megoldása
– 1. -ból felismerés
? Hányadik dallam   cím  könyvbe  
? Hányszor hallottad a dallamot?
A mû melyik részén?
T.: A B A
Melyik hangszer hangját hallhattuk?
– 2. kótából éneklés   cím könyvbe 
 ? Hány teljes versszakot hallottál?
– 3.   csak   cím könyvbe – önálló munka

belsõ hallással  

 vezényléssel

4. Befejezõ dal – Egyszer egy idõben (tudásellenõrzés)

Néhány módszertani javaslat
A heti egy órára csökkent óraszám miatt nagyon fon-

tos, hogy minél több dal forogjon az órákon. Ha ezeket
tudatosan válogatjuk, felhasználhatjuk az új dal tanulá-
sának és a gyakorló feladatok sikeres megoldásának elõ-
készítéséhez. A változatos módszertani fogások alkal-
mazásával szinte észrevétlenül fejlõdnek a legkülönbö-
zõbb képességek. Például az itt bemutatott leírásban az
elsõ részben a már készséggé fejlesztett motívumban va-
ló gondolkodásmódot kamatoztatjuk azáltal, hogy az is-
métlõdéseket használjuk fel, miközben elõkészítjük az új
dal megtanulását is.

Az ismert dalokból ritmust vagy a dallamot, illetve
szöveget lehet megfigyelésre kiemelni. Ezek célirányos
kiválasztásával jutunk el a késõbbiekben sorra kerülõ
írásfeladat elõkészítéséhez.

A váltott ritmuskíséret azt jelenti, hogy a táblán lát-
ható ütemeket kell leolvasni és az adott pillanatban úgy
váltani, hogy az zökkenõmentes legyen. Magam készítet-
tem az alapritmusokból kártyákat, melyeket ilyen ese-
tekben folyamatosan forgatok. Így nemcsak két, hanem
öt-hat ritmus is terítékre kerülhet. Ennek a feladatnak az
a lényege, hogy a folyamatos zenei olvasás technikáját
gyakoroltatjuk: miközben még az elõzõ kíséretet tapsol-
ják a gyerekek, a szemükkel már a következõt olvassák.
A sikeres megoldás igen fejlett koncentrációs képességet
feltételez.

Az Itt ül egy kis kosárba ritmusa esetében lehet ti-tá-
ti a szöveg, avagy szinkópa. Elõbbi akkor ajánlatos, ha rit-

musírásra kerül sor, utóbbi viszont jóval könnyebb válto-
zat. A legnehezebb, ha ebben a dalban a szolmizálásra
váltunk – persze csak az elsõ két motívum jöhet szóba.

A Szélrõl legeljetek dallamot kézjelrõl, belsõ hallással
kell felismerni. Ilyenkor mindig meg kell adni a kezdõ-
hangot, a kézjellel pontos ritmust kell érzékeltetni és a
hangmagasságot is szükséges térben mutatni. E három
elemmel megelõzhetjük a sikertelenséget, s a feladat jó
megoldásával – egy kalap alatt – a 63. oldal találós kérdé-
sét is kipipálhatjuk.

Az új dalban minden motívum kétszer szólal meg – ti-
hanyi visszhang módjára – , kivéve az utolsót. Ennek el-
lenõrzése a megbeszélésen túl alternatív módokra ad le-
hetõséget – nálunk bejött az is, hogy a padon letéve tart-
ják a fejüket a gyerekek és az ismétlõdéskor a fejük fel-
emelésével jelzik, hogy „vették a lapot”.

Az írásbeli feladatnál ne felejtsük el az ütemmutató
kiírására figyelmeztetni a gyerekeket!

Szólnunk kell arról is, hogy ugyan a tankönyv mun-
káltató jellegû, mégis elõfordul olyan oldalpár, amelyi-
ken nincs konkrét írásbeli feladat. Ilyenkor kerüljön sor
a füzetben való gyakorlásra, ritmusdiktálásra vagy utó-
szolmizált motívum lejegyzésére. A zenehallgatás is órai
feladat, ehhez is kaphatnak füzetmunkát a gyerekek. Én
ehhez piktogramot használok a zenehallgatás szó hossza-
dalmas írogatása helyett: ez egy fej, melynek nagy füle
van és az egyikbe mindig beleírjuk azt az évszázadot,
melyben a szerzõ élt és alkotott. Ezáltal gyakoroljuk a ró-
mai számok írását is. Mivel nem sok szerzõt ismernek
még a gyerekek, egy idõ után már maguktól is tudják,
hogy melyik századba kell elhelyezniük a hallott mûvet.
A piktogram mellé kerül mindig a zeneszerzõ neve és a
meghallgatott mû címe is, valamint a zenehallgatással
kapcsolatban feltett kérdésre adott válaszok – ezeket
gyakran egyénileg kell megoldaniuk és a jó válaszért ju-
talom jár.

A találós kérdéseket felhasználhatjuk ismétlõ zene-
hallgatásra is. Ebbõl a szempontból csak az elsõ két fel-
adatot választottam ki, mert ennyi bõven elég egy órára.
Mindkét mû Bartók-feldolgozás a Gyermekeknek so-
rozatból. Zenehallgatás után nem árt visszalapozni a fü-
zetben ahhoz az órához, amikor elõször hallgattuk meg az
egyes mûveket. Ellenõrizhetjük, hogy korábban mit fi-
gyeltünk meg, milyen kérdésekre kerestünk akkor vá-
laszt. Amennyiben van lehetõség további megfigyelések-
re, azt most tegyük meg. Elõtte azonban oldjuk meg az
óraleírásban található elõkészítõ feladatokat: azaz csak
hallás alapján, a szemükkel kell megkeresni, hogy me-
lyik dallam szólt, mellé írni a dal címét, elolvasás után pe-
dig megtalálni a dalt. Ezek olyan nehézségû feladatok,
melyért jár a „jutalom”. Minden gyerek sikeres lehet eb-
ben, mivel a kezdõ motívumokat kell megtalálni. Gyak-
ran elõfordul, hogy egy köztes szöveg ugrik be, én azt is el-
fogadom boldogan megoldásnak. A harmadik dallammal
értelemszerûen itt nem foglalkozunk, viszont az utolsót
vezényléssel énekeltessük, mégpedig tükörben, két kéz-
zel és nagyon ügyelve arra, hogy az elsõ negyed függõlege-
sen a pad felé irányuljon, a második pedig értelemszerûen
befelé, a harmadik pedig ugyanazon az úton vissza – nem
árt a kétkezesség gyakorlása! Ezzel a módszerrel talán el-
kerüljük a fél érték megrövidülését a „rida” rángatottsá-
gát és a „bom” is egyenletes negyedként szólal meg.
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Mi egy gyönyörû könyv ajánlásával szeretnénk hozzájá-
rulni azoknak a lelki készülõdéséhez, ráhangolódásához,
akik a Balaton-felvidékre készülnek. Azonban tévedés
ne essék, nem útikalauzt kínálunk olvasóinknak, nem
nyüzsgõ idegenforgalmi „csodákról” szándékozunk hírt
adni. A könyv, mely útitársunk lesz, fõként a tavat öve-
zõ vidékrõl, valamint a Balaton és vidéke történelmi,
gazdasági életérõl szól; letûnt korokról, s e korok tárgyi
emlékeirõl ad villanásnyi képeket a jelennek és jövõnek,
maiaknak és jövendõbelieknek.

Sajátos formai-tartalmi egységét és értékét két mûvé-
szeti ág: az irodalom és a fotómûvészet – párját ritkító-
an szép és megkapó – találkozása, s e találkozás varázsa,
harmóniája adja. Egyrészt azokban a káprázatosan szép
fotókban gyönyörködhet az érdeklõdõ, melyeket
Szelényi Károly, a kiváló fotómûvész készített. A mûvé-
szi felvételek olyan megelevenítései és megörökítései az
idõnek, az idõ egy-egy pillanatának, melyek önmaguk-
ban is kitölthetnék a könyv lapjait. E csodálatos képek-
hez szegõdik társul az irodalom – Keresztury Dezsõ ver-
sei, verstöredékei révén.

„Halk lépéssel ballagsz a régi présház
mögött a hegyre; lépteid neszére
madár riad, gyík surran, szöcske ugrik.
Ág hajlik homlokodba s látni véled
nagy szõlész öreg-apád õsz fejét
a rendek közt. A tóból könnyû pára
száll. A tikkadt lejtõn telnek a sárga fürtök
s – a nap és harmat gyermeke – nõ a bor.” 1

Röpülnek a napok, hónapok, évszakok és évek, s ve-
lük változik a táj, melynek természetes világában és ere-
jében – a tévesen – „gyõzelmesnek” vélt, gyakori emberi
rombolás sem tudott annyi kárt okozni, hogy eldugott,

elvarázsolt helyeinek régi pompájával ne találkozhat-
nánk.

A különleges szépségû hazai táj, a Balaton felvidéke,
ma is elragadtatja az oda látogatót, s változatlanul egyik
legvonzóbb tájegységünk.

Milyen is e táj, 
mit rejteget a múltja, 
miként gazdagodott a jövõje?

A választ a könyv Keresztury Dezsõ lírai hangvételû
beköszöntõjének részleteiben lelhetjük fel:

„A rómaiak Lacus Pelsonak nevezték; majorságokat,
villákat építettek a part vidékén, s – fõként az északin –
szõlõt telepítettek a napos lankára. A szlávok, akibõl
Pribinya akart itt országnyi népet formálni, Balatonnak
nevezték, nyilván kiterjedt mocsárvidéke miatt. A hon-
foglaló magyarok néhány ütközet után elfoglalták a tóvi-
déket is: megtelepedtek, megõrizték vagy szaporították a
falvakat, a templomokat, monostorokat építettek; nyel-
vünk legrégibb összefüggõ emlékei abban az oklevélben
maradtak ránk, amellyel Árpád-házi I. András király
1055-ben megalapította a tihanyi apátságot. A tó azután
évszázadokon át része volt csupán a magyar tájnak, leg-
feljebb arról híres, hogy sok hal termett vizében, tüzes
bor szõleiben. A tatárjárás után várakat emeltetett az al-
kalmas helyeken IV. Béla király; késõbb sokáig a tó volt
a török ellen fenntartott végvárrendszer egyik támasz-
pontja. A XVIII. században, a török hatalom visszaszorí-
tása után újjáépítették a lerombolt falukat, pincéket, ud-
varházakat, templomokat. A nemzeti lelkesültség ezt a
tavat nevezte el, igazi híján, Magyar Tengernek. A múlt

Közeledik a nyár, a vakáció ideje, de elõtte még kirándulások, túrák szereznek örömet a
kisiskolásoknak is. Minden bizonnyal már készülnek az útitervek, s a célállomások is kör-
vonalazódnak. A felkészüléshez azonban az is hozzá tartozik, hogy a gyerekeket közel vi-
gyük a hely szelleméhez. Ne csak a jelenével szembesüljenek a kirándulás alkalmával, ha-
nem elõzõleg ismerkedjenek a múltjával, érdekességeivel is. Kutassanak a könyvtárban
például a tájhoz kapcsolható neves személyiségek után, keressenek régi fotókat, történe-
teket arról, hogy hogyan éltek régen, milyen mesterségeket ûztek ott az emberek.

D. Kenedli Eszter Kirándulásra hangolva
Táj – örökös fényben
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század pedig elkezdte megtervezni és megépíteni a fürdõ-
helyeket – kezdetben inkább csak a gyógyforrások körül,
késõbb már végig a tó egész hosszában.”2

A Balaton és vidéke életében az elkövetkezõ évtize-
dek hatalmas, s nem mindig elõnyös változást hoztak:

„A Balaton vidékének arculata az évek folyamán erõ-
sen megváltozott, és változóban van: az õsi, százados élet-
forma elsüllyed, a munka szervezése és ezzel az együttlét
formái átalakulnak. Etnográfusok, a népi építészet, szo-
kásrend, ízlés, nyelv, költészet, zene kutatói járják a terü-
letet; szaporodnak az apró helytörténeti gyûjtemények.”3

A sokáig felfedezetlen világra, a Balatontól távolabbi
apró falvakra - Keresztury szavaival - a „Balaton mögöt-
tes területe”-ire, e megbúvó táj építészeti szépségeire, et-
nográfiai érdekességeire sokáig hiába próbálták felhívni
a látogatók figyelmét. Igaz, hogy a tó megannyi tündérjá-
téka, alkonyati színpompája, avagy éppen vihar közeli
rettenete, a fodrozó hullámverés, az elsimuló víztükör
megannyi élményt nyújt, emléket kölcsönöz, azonban
azok, akik nemcsak a röpke nyári örömöket keresik, azok
számára legalább ugyanolyan élmény az éles kristályokat
hozó és szóró jeges téli szél; a látványával megbabonázó,
virágba boruló lankás tavaszi völgyek és helyoldalak; a
sárguló-rõtvörös leveleket hajtó õszi szél. „A ’Balaton
mellyéke’, ahogy valaha Kis János nevezte ezt a vidéket:
emberi táj; a múlt élõ része itt a jelennek, ember és ter-
mészet szövetségre léptek benne.”4

Mit tudhat meg a könyvbõl 
a kirándulásra készülõ diák?

Az album 105 fotót tartalmaz – szoros képi és szöveg-
beli, formai-tematikus egységben: a fotók mellett köz-
vetlenül olvasható a képen látható táji, építészeti, etnog-
ráfiai lelet; emlékjel; vár, várrészlet, várrom megneve-
zése; egy-egy életkép: õsi falusi porta képe; jellegzetes
balatoni, Balaton környékén ûzött foglalkozás (halá-
szat, nádaratás; állattartás, szõlõtermesztés), s minden
képet egy-egy vers, versrészlet kísér, melynek/melyek-
nek köszönhetõen kép és szöveg lírai szépségûvé emeli a
látottakat.

E könyv különös általános pedagógiai és egyúttal köz-
vetlen gyakorlati értéke – a fent leírtakon felül - abban
is fellelhetõ, hogy a képek számos olyan építményt, mû-
emléket ismertetnek meg az olvasókkal, melyek közvet-
lenül is kötõdnek alsó tagozatos olvasmányok tartal-
mához (pl.: a nagyvázsonyi vár – Kinizsi Pál), s az érték-
mentés és -õrzés feladatán túl, az élõ és tárgyi környezet
megismertetésére, megszerettetésére ösztönöznek, vé-
delmükre nevelnek. Szemet és lelket gyönyörködtetõek
a „balatoni” négy évszak állapotát, változásait megörö-
kítõ képek.

Példa a hazaszeretetrõl
A búvárkodó diák bõségesen talál a könyvben olyan

irodalmi példát, mely a táj szépségérõl, a szülõföld szere-

tetérõl szól. Ennek bizonyítására Keresztury Dezsõ két
gyönyörû versrészletét idézzük.

„Mindig feljebb hágsz és egyre távolabb
látod lenn a völgyet; hallgatag, komoly
csendben mereng a táj. A szõlõkbõl csak egy
lány méla éneke harmatoz. De távol a sárga
tarlókon járnak már az ökör-igás
ekék; hant fordul barna hantra, könnyû
por leng utánuk. Karcsu jegenyéink
hegyérõl útrakél egy-egy levél. A hajló
napban ökörnyál száll s mellém lekoppan
egy-egy túlért gyümölcs.”5

„Szõlõk, pincék: minden perc új látnivaló. Nézd,
ifjúl-vénül a föld, sarju, gyümölcs szaga száll.
Vércse elõl rejtõzik a búza közé a pacsirta
s vándor fecske suhan így haza: húz valami
mély vonzás. Itt, itt a helyünk: szemeinkben a távol
éggel az itthoni föld fészkire szállni alá.

Még alig itta a nap fel a hajnali harmatot és kint
jártunk már a füzes parton a nádas alatt.
Méntás pázsiton át, a sekély part lágy fövényén, hûs
vízben gázoltunk s úszva elértük a mélyt.
Mint a sikos halak, úgy játszottunk, lengve a selymes
hullám karjaiban, ringva vidám ütemén.
Labda repült azután, ragyogó cseppel beporozta
bronzszinü bõrünket visszacsapódva a víz.
Kagylót, szép kavicsot szedtünk, ívelt csigaházat,
szikkasztott forró, síma kezével a szél;
lustán elheveredve a fûben néztük a kéken
lengõ túlsó part integetõ hegyeit,
néztük, mint uszik el lebegõ ösvényen a felhõ
s ingó hab tükörén mint suhan át a sugár.”6

Olvassuk e verseket, gyönyörködjünk nyelvezetük-
ben, és bátran használjuk indukciós szövegként is a kisis-
kolások anyanyelvi tapasztalatainak gazdagításához (pl.:
leírás, ellentét, költõi kép, hasonlat).

Jegyzetek
1 Keresztury Dezsõ: Halk lépéssel – Hét évszázad magyar versei III.
(259. o.) Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest, 1972.

2 Szelényi Károly, Keresztury Dezsõ: Balaton és vidéke – Élõ múltunk
a Balaton-vidéken. Corvina Kiadó Budapest, 1981. (o. n.) (Máso-
dik kiadás)

3 Uo.: o. n.
4 Uo.: o. n.
5 Keresztury Dezsõ: Halk lépéssel – Hét évszázad magyar versei III.
(260. o.) Szépirodalmi Könyvkiadó Budapest, 1972.

6 Uõ.: Dunántúli hexameterek – Részletek – Hét évszázad magyar ver-
sei III. (262., 265 o.) Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1972.
Ajánlás: Keresztury Dezsõ életérõl és munkásságáról részletesen: A
magyar irodalom története V. (Fõszerkesztõ: Sõtér István/, Akadé-
miai Kiadó; A magyar irodalom története VI., (Fõszerkesztõ: Sõtér
István), Akadémiai Kiadó.
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A tananyag feldolgozása
I. Bevezetõ feladat négy csoportban (A–B–C–D).

Minden csoportnak ugyanaz a feladata, de más-más
tartalommal!

Munkaforma, módszer: tanári feladatkijelölés, kiscso-
portos munka (segítség: tanári és mf.).

Ismeretanyag: Gazdálkodó, takarékoskodó életforma
alakítása. 

Eszközök: Egészségtan mf. 57–58. o. + szétdarabolt
mondatcsíkok

Rakjatok össze a borítékotokban található szavakból
mondatokat!

Megoldás:
A) „Gazdálkodj okosan a csomagolással.”
B) „Gazdálkodj okosan a hulladékkal.”
C) „Gazdálkodj okosan a vízzel.”
D) „Gazdálkodj okosan az energiával.”

Ellenõrzés: A csoport szóvivõje felolvassa a mondatot.
Ellenõrzés a tábláról.

II. Differenciált feladatok a természetbarát vásárlá-
si és fogyasztási szokások fejlesztésére 

Ismeretanyag, attitûdök:
Az ember, a természet és a mezõgazdaság kapcsolata. 
Újrahasznosítás a természetben: komposzt készítése. 
A természet erõinek felesleges pazarlása, különös te-

kintettel a vízre és az energiára.
Túlfogyasztás, a pazarló életmód veszélyei. Takaré-

koskodás a vízzel, az energiával.

1. Környezetvédõ csapatmunka (csoportmunka: dif-
ferenciált feladatokkal)

Feladat: Egészségtan munkatankönyv (58–59. o.):
• A háztartásotokban hogyan valósul meg a takaré-

kosság és mértékletesség elve? Írd le a környezetvédelmi
ötleteidet!

• A család mely vásárlási szokásain lehetne változ-
tatni?

A) csoport: A csomagolás õrei
Feladat: Ötletbörze, fürtábra készítése. (Eszköz: mun-

kafüzet, csomagolópapír, filctoll)
– Adj ötleteket, hogyan csökkentheted otthonodban a cso-

magolási hulladékot?
Vitassátok meg! (ötletbörze, fürtábra készítése cso-

magolópapírra)
Támogatás: Egészségtan mf. 57. oldala és az 1. számú

feladatlapon található cikk: „Hogyan óvjuk meg környe-
zetünket?”

B) csoport: Hulladékkezelõ szakemberek
Feladatok: 
a) Szelektív hulladékgyûjtés (2. sz. feladatlap, dobozok,

szókártyák, tárgyképek, filctoll)
– Képeket, szókártyákat és üres dobozokat találtok az

asztalon.
– Nevezzétek meg a gyûjtõdobozokat! Írjátok a doboz

oldalára!
– A képeket, szókártyákat gyûjtsétek a megfelelõ do-

bozba!
Támogatás: a szelektálásban segít a 2. számú feladatla-

pon a „Szelektív hulladékgyûjtés szabályai”
b) Komposztálás (Egészségtan mf. 57. o., papírcsíkok,

ceruza)
– Mi történik az ételmaradékokkal?
– A táblánál állítsátok össze a papírcsíkok segítségével

a komposztálás folyamatát! Színezzétek és írjátok rájuk
az összetevõket! 

Támogatás: Egészségtan mf. 57. oldala.

C) csoport: A víz õrei
Feladat: Jó tanácsok megfogalmazása és elmondása. (Bo-

rítékban a 3. számú feladatlap: 6 db kép, papírlapok, ce-
ruzák.)

– A borítékban 6 db képet találtok (3. számú feladatlap).
– A képek alapján adjatok tanácsot a vízpazarlás csök-

kentésére!
Támogatás: képek: mosogatás, fürdés, öntözés, mosás,

csapcsepegés, autómosás

Vighné Arany Ágnes–
Árnyasné Rizsák Orsolya

Terjedelmi okokból a kísérlet metodikáját bemutató tematikus óratervet több részletben
publikáljuk. Az alábbiakban az új ismeretek feldolgozásának fázisával és az ismeretek el-
sõdleges rögzítésének menetével ismerkedhet az olvasó. Az óraleírásban hivatkozott fel-
adatlapok anyaga a következõ (júniusi) lapszámunkban lesz olvasható (a szerk.).

Egészségtan 
ötödikeseknek (2.)
Új ismeretek feldolgozása az egészségtan-
tanítási kísérlet gyakorlatában
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D) csoport: Az elektromos energia õrei
Feladat:
a) Sajtóközlemény elemzése. (4. számú feladatlap)
– Aláhúzással jelöljétek a feladatlapon az energiatakaré-

kosság lehetõségeit a lakásban!
Vitatkozzatok a témáról!
Támogatás: Sajtóközlemény a 4. számú feladatlapon.
b) feladat: önismeret: insert technika alkalmazásával,

tanári irányítással.
(5. számú feladatlap)
c) Tarts önvizsgálatot! (5. sz. feladatlap)
– Válaszolj önállóan a feladatlap kérdéseire, insert techni-

ka segítségével!
– Tudom, így cselekszem.
– Tudom, de nem így cselekszem.
– Szeretnék így cselekedni a jövõben.

III. Ellenõrzés: frontálisan, a csoportok beszámolnak,
a többi csoport kiegészíti, tanári megerõsítés

(Az elsõ csoport beszámolója után lazításképpen meg-
hallgatjuk Koncz Zsuzsa: Ne vágj ki minden fát c. dalát.)

A) csoport: kiegészítõ kérdés: Miért fontos a szelektív
hulladékgyûjtés?

ÚJRAFELHASZNÁLÁS
Megerõsítés: a gyûjtõsziget edényeibe elõre szelektált,

válogatott hulladékot helyezünk el (papír, üveg, mû-
anyag, fémdoboz, veszélyes hulladék).

B) csoport: Hogyan készítjük a komposztot?
Megerõsítés: Fogalommeghatározás felolvasása (A

szerves hulladékok… Egészségtan mf. 57. oldal).
C) csoport: Mit tehetünk a vízpazarlás csökkentésének

érdekében!
Olvassátok fel a sajtóközleménybõl azokat az ötlete-

ket, amelyekkel energiát takaríthatunk meg!
Az önvizsgálati feladatlapról olvasd fel a rád jellemzõ

válaszokat!
Megerõsítés: Az energiafelhasználás csökkentésével je-

lentõs költségmegtakarítást érhetünk el.

Lazító szemtorna 
az Egészségtan munkafüzet-
bõl ismert feladatsorokkal

Frontális munka: gyakorlatonként más-más tanuló
mondja az utasításokat, a többiek követik. A gyakorlat
végén frontális megbeszélés. (Egészségtan mf. 69. o. és
Tanmenetjavaslat 14–15. o.)

A gyakorlatvégzés algoritmusa:
A szem mûködését apró, körkörös izmok segítik. Ezek

ellazítására, felfrissülésére jó szolgálatot tesznek a masz-
szírozó gyakorlatok. Négy ismert gyakorlatot fogunk el-
végezni, melyet egy-egy társatok mutat be s vele együtt
mindenki elvégzi azt. Minden feladatot háromszor ismé-
telünk meg. 

1. tanuló:
– Emeld fel a jobb karodat mellsõ középtartásba! 
– A hüvelykujjad felfelé nézzen! 

– Csak a tekinteteddel kövesd majd a hüvelykujjad
mozgását! A fejed közben mozdulatlan marad!

– Rajzolj fekvõ nyolcast a levegõbe jobbra! Ismételd 3-
szor! 

– Rajzolj fekvõ nyolcast a levegõbe balra! Ismételd 3-
szor!

– Ismétled meg a feladatot a bal karoddal is!
– Most mindkét kézzel, középen összezárt hüvelykuj-

jal végezd el a gyakorlatot!
2. tanuló:
– Szemgolyódat körkörös mozdulattal lágyan masszí-

rozd jobbra! Ismételd 3-szor!
– Ezt követõen balra masszírozd, háromszor!
3. tanuló:
– Tenyerezés: dörzsöld össze a két tenyeredet!
– Takard el mindkét szemedet kb. 16 légzésig (kb. 1

percig)!
4. tanuló:
– Nézz hosszan egy távoli tárgyat, jól figyeld meg az

alakját, a színét!
– Nézz az orrod hegyére!
– Ötször ismételd a gyakorlatot!

Kooperatív tanulás 
csoportmunkában

Elektromosság a háztartásban – balesetvédelem
Ismeretek, attitûdök:
Az áramütés veszélyei. Prevenció – a háztartási bal-

esetek megelõzése az elektromos meghajtású gépek hasz-
nálatakor.

Jó tanácsok az elektromos eszközök biztonságos hasz-
nálatához. Az áramütéssel kapcsolatos teendõk. Helyes
egészség-szokások, attitûdök.

Ráhangolás: 
– Ki milyen háztartási munkában segített már otthon?
– Milyen háztartási eszközöket használtatok? Sorolja-

tok elektromos árammal mûködtetetteket! (hûtõszekré-
nyek és fagyasztószekrények, fõzõ- és sütõkészülékek,
mikrohullámú készülékek, mosógép, vasaló…)

Miért fontosak ezek a készülékek?
Vitassátok meg, hogy barátaink vagy ellenségeink

ezek a készülékek!
(A vélemények meghallgatásával az elõismeretek feltérké-

pezése.)
Problémafelvetés: 
Hogyan kerülhetjük el a baleseteket az elektromos

háztartási gépek használata közben? (Tájékozódás az elõ-
ismeretekrõl)

Motiváció: Sok mindent tudtok errõl a témáról! Most
csoportmunkával rendszerezzétek, bõvítsétek az ismere-
teiteket!

A) csoport: Az áramütés oka, megelõzése (6. fel-
adatlap, Egészségtan mf. 57–58. old.)

Egészítsétek ki a hiányos mondatokat!
Támogatás: Egészségtan mf. 57–58. oldal.
B) csoport: Érintésvédelmi szabályok (7. feladatlap,

Egészségtan mf. 58. old.)
Alakítsunk párokat (1, 2; 1, 2; 1, 2)! Jegyezd meg a

számodat! Az egymás mellett ülõ 1-es a 2-sel lesz egy pár.
Közösen oldjátok meg a feladatokat!
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– Párosítsátok az összetartozó mondatrészeket!(Az 1.
oszlop: a mondat eleje. A 2. oszlopban található meg a
folytatás.)

Támogatás: Egészségtan mf. 58. oldal!

C) csoport: Hogyan segítsünk baj esetén? (Egészség-
tan mf. 59. o. 15.4-es feladat) „Áramütés esetén ügyelni
kell arra, hogy a mentést végzõ személy elkerülje a sérü-
lést.

Számozással rangsorold a teendõket! Mire figyelmez-
tetnéd még a társaidat?”

Szemléltetés: Képek és mondatcsíkok a táblán. 
Feladat: társításuk.
Haladjatok lépésrõl lépésre a párosításban! 
Mire figyelmeztetnétek még a társaitokat?

D) csoport: Szituációs gyakorlat: elsõsegélynyújtás
(Egészségtan mf. 59. old. 15.4-es feladat).

Szükséges eszközök: 1 db háztartási eszköz, pl. vasaló,
konnektor, szigetelésre használható tárgyak, anyagok
(gumilábtörlõ, fa, rongy, gumipapucs, gumikesztyû)

– Mutassátok be, mi a teendõ áramütés esetén az
Egészségtan mf. 59. old. 15.4-es feladata alapján!

– A csoportfelelõsök szervezzék meg a szerepek kiosz-
tását. Közösen tervezzétek meg a forgatókönyvet!

Ellenõrzés: frontálisan a csoportok feladatmegoldá-
sainak meghallgatása, értékelése, szükség szerinti javítá-
sa, kiegészítése.

Kiegészítõ kérdések, szempontok a csoportbeszámolók
irányításához

Rangsoroljuk az érintésvédelmi szabályokat!
Tanári kiegészítés:
A súlyos áramütés gyakran öntudatvesztést, súlyos égést

okoz és megállíthatja a légzést, ezért halálos is lehet. Áram-
ütés esetén ügyelni kell arra, hogy a mentést végzõ személy el-
kerülje a sérülést! Ezért senki ne nyúljon addig a sérülthöz,
amíg meg nem gyõzõdnek arról, hogy az elektromos érintke-
zés megszakadt. 

Összefoglalás
Célja: A balesetek megelõzésével és a háztartási esz-

közök biztonságos használatával kapcsolatos ismeretek
rögzítése.

Munkaforma, módszer: csoportos megbeszélés után
táblával jelzi a csoport a megoldást. Frontális értékelés.

Eszközök: csoportonként 2-2 jelzõtábla a választások
jelzéséhez. Táblák: szabad (zöld), tilos (piros).

A tanár igaz vagy hamis állításokat mond. A csoport
tagjai megbeszélik a választ, a közös döntést a csoport
szóvivõje jelzi.

Házi feladat
Újrahasznosítható anyagok gyûjtése és felhasználási

lehetõségeik bemutatása a következõ órán. (Egészségtan
mf. 59. o.)

Az óra értékelése, lezárása
Kilépõcédulával a tanulói vélemények összegyûjtése

(az órán tapasztaltakról):
– A mai órán a legérdekesebb ismeret az volt számom-

ra:…
– Kérdésem, amire nem kaptam választ:…
– Mirõl szeretnék még hallani a következõ órán?
Nevelõi értékelés: 
– A csoportok tartalmi munkájának értékelése a fel-

adatok ellenõrzésével párhuzamosan történt az órán ju-
talomkártyákkal. Az óra végén a jutalomkártyákat (kör-
nyezetvédõ matricák) összeszámoljuk, ennek alapján
csoportrangsor. 

– Csoportaktivitás, együttmûködés, hangnem a cso-
portban.

Folytatjuk.

Figyelem! Az egészségtan óra tanulási folyamatleírásá-
nak 1. és 2. részében (l. TANÍTÓ 2013. április és májusi
lapszám) hivatkozott feladatlapok anyaga a lap 2013. jú-
niusi számában, Az egészségtanóra mellékletei címszó
alatt lesz olvasható. (A szerk.)

� � �
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Példák nyelvtan-helyesírási
gyakorlatokhoz

1. A Lapoda Mese szoftver hasznos eszköz lehet az
anyanyelvi ismeretek gyakorlásához is. Segítségével
játékosan tehetjük próbára az ismeretek mûködõképes-
ségét. Például a mondatfajtákról tanultak alkalmazását
különbözõ témakörökben összeállított rövid, kapcsoló-
dó mondatok fajtájának értelmezõ, helyes jelölésével.

Például:

Állatkertben
Nézd, ott az oroszlánbarlang?
Hogy jutunk oda?
Én jobbra mennék?
Bárcsak közelebb lenne?
Jaj, megdobott a majom egy banánhéjjal?

Strandon
Úgy szeretnék fagyit enni?
Hú, de forrón tûz a nap?
Hol van itt egy napernyõ?
Gyere, inkább fürödjünk egyet?
Kellemes, hûs a víz?

Osztálykirándulás
A gyerekek a Közlekedési Múzeumba látogattak?
Mennyi érdekes vonat, autó, traktor és régi kocsi?
De jó volna kipróbálni õket?
Odanézz, ott egy macska?
Hogy kerülhetett ez ide?

2. A helyesírási készség fejlesztéséhez hibás szövege-
ket is szoktam adni a gyerekeknek. Feladatuk a hibafel-
ismerés és a javítás. A szöveg helyes begépelése után jö-
het a gyerekeknek várva várt képalakítás a szöveg tar-
talmához kapcsolódva.

Például:

A kirándulás
Anyúékal kirándúlni mentünk. 
Sokk madár csipogot a fákon.
Harkáj kogoktatott a fatörzsön, bagoj surant a lombok

közöt.
Egyszer csak meg dörent az ég!
Az égen vilámok cikásztak.
Hamarossan zuhogó essõben futotunk haza.

Negyedikes lettem!

Szövegek javítása, a helyes szöveg begépelése és mind-
egyikhez kép rajzolása:

– Ulyjra it az ösz, megint elkezdödöt a suli, de nem bá-
nom, mer már hiányosztak a társaim. Regel korán kelek,
meg mosaxom, meg regelizek, asztán indulok is.

– Negyedikben már sokat kel tanúlni. Kedvencem
persze a tesi, különössen, ha uszunk! Szünetegben a fiuk
fociznak, a lányok megsétálnak, beszélgetnek.

– Délután még vár a lecke, aztán jöhet a lazitás, a já-
ték, a barátok! Remélem, az idén sikerûl sokkat javitani
a bizonyittványomon, hogy a felsöt jol kezdhesem!

A nagy utazás.

Javítás mondatonként,a mondat begépelése és mind-
egyikhez kép készítése:

1. A 4-esek megnyerték a lotto ötöst, és elhatároszták,
hogy világ körüli utra indulnak.

2. Vonatra száltak, és megsem áltak Párizsig. Ott egy
elökelõ szálodában laktak, hordárok cipelték a cso-
magjaikat.

3. Franciaországban asztán repülöre ültek, és tengere-
ket át szelve ausztráliába száltak. A tengerparton
laktak, kis szalmakunyhokban. 

Pányiné Segesdi Nóra

A tanév elején, az októberi és novemberi lapszámainkban a szerzõ bemutatta az ingye-
nesen letölthetõ mesekészítõ szoftver használatát és annak tanórai felhasználását a
kisebbek fejlesztéséhez. Most a 9–11 évesek munkáltatásához kínál ötleteket a saját, jól
bevált tanítási gyakorlatából. (A szerk.)

Fejlesztés 
a Lapoda Mesével (3.)
Feladatok nagyobbaknak 
az anyanyelvi képességek fejlesztéséhez
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4. Egy regel halyokirándulásra indultak a Nagy
Koralzátony felé. A hajo azomban léket kapot, és
sülyedni kezdet.

5. Szerencsére Áginéni jol megtaitotta öket uszni, így
asztán nagy nehezen egy lakatlan szigeten találtak
mennedéket.

6. Elindultak felderiteni, és akor nagyon különös dol-
gokra letek figyelmessek…

3. Fejlettebb szövegértést feltételez, és jól fejleszt,
mert alaposan megdolgoztatja a gyerekeket, ha több szö-
veg mondatait keverjük össze. Szétválogatás után kell a
két képet – a hozzá tartozó szöveggel – együtt kialakíta-
niuk a program használatával.

Például:

Kormi és Zokni

Ráadásul a zápor is eleredt!
Kedvence az egérpecsenye volt, de néha a kiskacsák

közül is elejtett egyet-egyet.
Egyik reggel, mire felébredtem, eltûnt.
Kormi legszívesebben az ágyam mellett szeretett do-

rombolni.
Legjobb barátom Zokni, a tacskó kutyám volt.
Rettenetesen kétségbeestem.
Ha nem figyeltünk oda, apa nagy, kényelmes foteljébe

is beletelepedett tévézni.
Szakadó esõben indultam a keresésére, de soha többé

nem találtam meg.

A két (ismert) mese összekeveredett szövegének elkülöní-
tése, a címük felírása, képalakítás:

...........?............ ...........?............
(Mátyás lustái) (Az elátkozott királyfi)

A király szekerét kihúzta a sárból a disznó.
Mátyás király házat épített a három lustának.
Jutalmul elnyerte a királylány kezét.
A disznó, lássatok csodát, daliás herceggé változott!
Tûz ütött ki a házban, de õk csak heverésztek tovább.
Oda is vesztek mindannyian.

Tanulói fogalmazások mondatainak szétválogatása, el-
rendezése; a két különálló szövegnek cím adása és hozzá a
programmal illusztráció készítése:

...........?............ ...........?............

Imádom a cirkuszt! 
Ezért szülinapomra anyáék egy családi cirkuszjeggyel

leptek meg. 
Az osztállyal egy szép õszi délután felkerekedtünk, és

elmentünk kirándulni Tatára. 

Az Öreg-tavon közlekedett Ajtony, a kis sétahajó. 
Vonattal indultunk Budapestre, a Fõvárosi Nagycir-

kuszba, ami a Városligetben található.
Beszálltunk, és elindultunk vele körben a tavon. 
A tó végében ott magasodott a tatai vár, a tóparton

pedig rengeteg öreg fa állt. 
Nagyon izgultam, mert jegyünk az elsõ sorba szólt, ép-

pen a porond mellé. 
Fölöttünk a költözõ madarak szálltak délre. 
Amint gyönyörködtünk az õszi tájban, egyszer csak

valami furcsát vettünk észre. 
A mûsor fantasztikus volt: légtornászok, bûvészek,

zsonglõrök, állatok. 
A hajó mellett egy óriási hullám keletkezett! 
Éppen a bohóc száma következett, amikor észrevet-

tem, hogy a majmok ketrece véletlenül nyitva maradt! 
Felnéztem a trapézra, és …
Nagyon megijedtünk, de ekkor a közepébõl kiemelke-

dett a tó tündére, és…

4. A negyedikesekkel eseményvázlat alapján íratha-
tunk rajzzal illusztrált mesét. A kialakítandó oldalak-
hoz csupán a megfelelõ vázlatpontot adjuk meg, a kép
szövegeit csoportmunkában írhatják meg a gyerekek.
Ehhez készülnek aztán a rajzok.

Például:

Öt vázlatpont az öt képpel illusztrált szöveghez. 

Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi

1. A találkozás
2. A vándorlás
3. A varázseszközök 
4. A segítség
5. Az egymásra találás

5. Gyakoroltathatjuk a párbeszéd írását is. A felada-
tot érdemes szituációs játékkal elõkészíteni. (A két sze-
replõ mondatait a feladatadáskor jelölhetjük különbözõ
színnel.)

Jó memóriafejlesztõ gyakorlat lehet, ha a párbeszédet
a dramatizálás után emlékezetbõl leíratjuk. Ezután ké-
szüljenek az illusztrációk.

Párbeszéd lehet például:

A nagymama születésnapja
– Gyere, Katikám, szedjünk virágot nagymamának!
– Jó, máris jövök.
– Nézd, mennyi tulipán és százszorszép!
– Én teszek hozzá margarétát is.
– De szép lett a csokor! Menjünk, adjuk oda nagy-

anyónak, köszöntsük fel vele!

6. Az írásbeli szövegeinket tagolhatjuk is – ügyelve a
formai követelményekre: a bevezetés, tárgyalás és befe-
jezés beljebb kezdésére és a tárgyalás gondolati egységei-
nek jelzése új bekezdéssel.
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Például így nézzen ki végül a tagolt szöveg:

A nyaralás

Nagymamámék falun laknak. Minden évben
náluk töltöm a nyarat. Idén is ott vakációztam.

A nagyszüleim sokat dolgoznak, hiszen az
állatokkal és a kerttel sok a munka. Szívesen segítek
nekik, mert szeretem az állatokat. Az én dolgom az
etetés volt. 

Náluk él a lovam is, Ráró. Vele nagyon jó barátok
vagyunk. Minden nap friss szénával megetettem, és 
együtt kószáltunk a mezõn. 

Amíg ott voltam, kismalacok is születtek. Nagyon 
aranyosak voltak, de éktelen hangosan tudtak visítani!

Igen jól éreztem magam a nagyszüleimnél, de
egy idõ után honvágyam lett. Boldog voltam, amikor ha-
zatérve az
állomáson megpillantottam szüleimet és Buksit, a kutyá-
mat.

7. Szövegalkotási gyakorlatainkhoz, kis történeteink
megfogalmazásához kitûnõen alkalmazhatóak a
„Schubi” képsorozatai.

Ennek menete a következõ:
– a képkártyákat sorbarendezzük,
– közösen elmeséljük a történetet,
– majd el is játszuk a történetet,
– aztán „megtervezzük” a saját mesekönyvünket

(hány oldalból álljon, mi legyen az egyes jelenetekben,
mi kerüljön a borítóra stb., egyéni ötletek, javaslatok a
megvalósításhoz),

– végül elkészítjük a történet LapodaMese-változatát
(a képek szövegezését – a tanulók életkorától függõen –
készíthetjük közösen, részben közösen, páros vagy önál-
ló munkával).

A szövegalkotáshoz adhatunk segítséget, ha szüksé-
ges: szavakat, szószerkezeteket kínálunk fel, amelyeket a
gyerekek beépíthetnek a történeteikbe. 

Például így:

Égõ ház („Schubi”)
ijedten látták, füst gomolygott, gyorsan tárcsázták,

szirénázva jöttek, megköszönték a segítséget

Káröröm („Schubi”)
beszélgetve hazaindultak, megpillantották, integetve

sietett feléjük, megbotlott a járdaszegélyben, gonoszul
kinevették, rosszul esett neki

Néhány szoftverhasználati 
jó tanács és tapasztalat

Nagyszerû szolgáltatása a szoftvernek a kétféle nyom-
tatási lehetõség. Módunk van színes nyomtatásra, ha a

jól sikerült gyerekmunkákat papíralapon is szeretnénk
megörökíteni.

Az igazán értékes lehetõség azonban a körvonalas
nyomtatás, amelynek segítségével fekete-fehér színezõ
készíthetõ az elkészült mesékbõl. Itt van lehetõségünk
arra is, hogy a szükségbõl erényt kovácsoljunk: ha nem
találnak megfelelõ képeket a szoftver képanyagában,
utólag saját kezûleg rajzolhatják be a gyerekek a kinyom-
tatott alkotásba. (Így készülhet mesekönyv pl. a „Három
pillangó” mesébõl, amelyre a gombát nyomtatás után
rajzolhatják rá az elsõsök. )

Mivel a szoftver sajnos mindössze 10 témakört tartal-
maz (témakörönként 20-25 képpel), a gyerekek gyakran
szembesülnek azzal a problémával, hogy az elképzelt
megoldáshoz nem találnak a képanyagban odaillõt ele-
met. A program gyakori használatának eredményekép-
pen azonban hihetetlen kreatív megoldásokkal segíte-
nek magukon. Csinálnak például tûzoltólétrát a magas-
lesbõl, kendõt a kötszerbõl, kosarat a szénaboglyából,
könnyzuhatagot az esõbõl, horgászbotot vagy tûzoltó-
fecskendõt a botból, füstöt a felhõbõl, lakatlan szigetet
az állatkerti sziklából.

A gyerekek legtöbbet egymástól tanulnak. Pillanatok
alatt ötletbörze alakul ki a gépek mellett: „Ezt hol talál-
tad?” „Ezt hogy csináltad? Szívesen segítenek egymás-
nak, büszkén adják tovább egyéni megoldásaikat, amit
aztán a többiek „továbbfejlesztenek”.

A legszívesebben a nyitott végû történetekkel dol-
goznak. Gyakran elõfordul, hogy szinte versengenek, ki
tud különösebb, meghökkentõbb, szokatlanabb befeje-
zést találni egy-egy történethez.

A foglalkozások fénypontja, amikor „mozizunk”. Va-
gyis az elkészült történeteket diavetítésként a gyerekek
bemutatják egymásnak. Igazi diadal, amikor egy-egy be-
mutatott diafilm után taps jutalmazza a büszke alkotó-
kat.

Hosszú évek tapasztalata, hogy a LapodaMese nagyon
hamar a gyerekek abszolút kedvence lesz. Szokásukká
válik, hogy meseolvasás után már gondolkodnak is, hogy
hogyan lehetne azt a program segítségével saját mese-
könyvvé formálni. Érdekes módon a nagyobbak között is
éppoly népszerû, mint a kicsiknél. Õk már nemcsak a
meséket, henem a komolyabb olvasmányokat (pl. ere-
dettörténeteket) is szívesen feldolgozzák. (Pl.: A világ
teremtése)

Összeállításunkban nem tértünk ki a szoftver nyelv-
oktatásban való alkalmazására, mert ilyen is van, de ez
inkább az idegen nyelvet oktató kollégák területe le-
het.( Talán létrejöhetne ebben a témában – az õ pró-
bálkozásaikból is – egy hasonló módszertani „ötlet-
tár”…

Az én – tanítóknak készült – feladatgyûjteményem –
néhány feladattípus bemutatásával – kedvcsináló céllal
született. A program egyszerûsége a valódi nagyszerûsé-
ge: alkalmazása sokrétû és a legkülönfélébb oktatási cél-
ra felhasználható. Használata során igazi pedagógiai él-
mény megtapasztalni, hogy az egyéni ötletek kifogyha-
tatlanok, és hogy a gyermeki kreativitásnak valóban nin-
csenek határai.
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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

A tatabányai K-ÁMK Kõrösi Csoma Sándor Általános
Iskola kisiskolásainak alkotásai a Lapoda Mesével
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ELÕFIZETÉSI

AKCIÓ!
Tisz telt Pe da gó gus!
A nagy múlt ra vis  szate kintõ TA NÍ TÓ cí mû szak mai-mód szer ta ni
fo lyó irat 2 éve a Sprint Ki adó gon do zá sá ban je le nik meg. Az óta
büsz kén ál la pít hat juk meg, hogy a na gyobb for má tum, a ter je de lem -
nö ve ke dés, va la mint az esz té ti kai és tar tal mi igé nyes ség az ol va sók
elé ge dett sé gét vív ta ki. 

A TA NÍ TÓ ér té kes szak mai tar ta lom mal és igé nyes ki vi tel ben
a tan év tíz hó nap já ban jut el az elõ fi ze tõk höz. Az ok ta tás
gyor san vál to zó vi lá gá ban nél kü löz he tet len szak mai in for má -
ci ók kal lát ja el ol va só it és tá jé koz tat ja az új don sá gok ról. Nem
hi á nyoz hat te hát egyet len is ko lai könyv tár, al sós szak mai kö -
zös ség és ta ní tó asz ta lá ról sem.

A Ki adó elõ fi ze té si ak ci ót kí nál a ré gi és új ol va só i nak egy -
aránt. Az ak ció azok nak az ol va sók nak szól, akik nek 2013
júniusában le jár az éves elõ fi ze té se, il let ve azok nak az új
elõ fi ze tõk nek, akik szeptembertõl sze ret nék meg ren del ni.

Amennyiben az ak ció ke re té ben elõ fi zet a TA NÍ TÓ cí mû mód -
szer ta ni ki ad vány ra 2013. május 2. és jú li us 31. kö zött, ak kor
au to ma ti ku san részt vesz jutalomsor so lá sun kon, melynek
keretében

* Az ajándékcsomag tartalma: Pentel görgõs ragasztó, Berol Colourfine filctoll (12 szín) vagy Crayola
filctoll (10 szín), Helix hagyományos fém ceruzafaragó, Bostik gyurmaragasztó, Fiskars olló (18 cm),
környezetbarát színes ceruza, az „ITT”-könyvsorozatból 2 példány. (Az írószerfotók csak illusztrációk.)

10 ér té kes aján dék cso ma got*
sor so lunk ki elõ fi ze tõ ink kö zött! 

Él jen te hát az elõ fi ze té si ak ció lehetõségével, és csat -
lakozzon mi e lõbb Ön is a TA NÍ TÓ ol va só i nak népes
táborá hoz! 

Meg ren de lé sét kér jük je lez ze 
a kö vet ke zõ el ér he tõ sé ge ken:
� E-mail: elofizetes@sprintkiado.hu
� Te le fon: 06 (1) 237-5060

Az elõfizetés éves díja
változatlanul 5800 Ft (10 lapszám)

Elõ fi ze tõi sor so lás idõ pont ja:
2013. au gusz tus 15.

B4_Ovodai neveles (mesteroldal).qxd  2013.04.24.  12:03  Page B4


