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Zilahiné Gál Katalin

Az elfogadó szemléletmód gyakorlati megvalósításához, az óvodások, a kisiskolások és a nevelő
mindkét fél számára örömforrást jelentő együttműködéséhez ad segítséget ez a könyv.

A változások idején különösen fontos azoknak a segítése, akik családi körülményeik vagy
egyéb életnehézségeik miatt nehezebben indulnak neki egy-egy új életszakasz akadályainak,
akik kisebbrendűségi érzésekkel, félénken vagy alkalmazkodási gondokkal lépik át az iskola
kapuját. Ezeknek a gyerekeknek a nevelése ad igazi pedagógiai feladatot a tanítóknak,
velük kapcsolatban mutatkozhat meg rátermettségük, tudásuk, találékonyságuk, beleélőképességük, a különböző nevelési-tanítási helyzetekhez illő alkalmazkodásuk.

Az egészséges kisgyerek 6–7 éves korban vágyik az iskolába, ahol ismeretei, képességei
kilombosodhatnak. Ennek elősegítésére azonban az szükséges, hogy az iskola is elfogadó,
befogadó legyen. A tanulás követelményei fokozatosan épüljenek rá a nyolc éven aluli
gyermekek érzelmek által meghatározott érdeklődésére, és a tanulási vágyat a tanítóval
kialakított személyes kapcsolat erősítse meg.

Az embergyerek életében nagy változás a kisgyerekkori játékok világából az iskolai feladatok,
kötelességek közé csöppenni. A közvélemény túlzottan nagy jelentőséget tulajdonít ennek a
változásnak, pedig a gyermekek életében ezt a lépést hasonló nagy változások előzik meg.
Nem kisebb megrázkódtatás az otthoni fészekmelegből tipegő kisbabaként a bölcsődébe
kerülni, vagy a mindig rájuk figyelő édesanya mellől óvodába menni. Teljesen új helyzetet
teremt az első intézmények rendjéhez, szokásaihoz igazodni, a család középpontjából a sok
kisgyerek között egynek lenni, az anyát helyettesítő felnőtt egyhatod vagy egy huszonötöd
figyelmét kapni. Az első hónapokban és években szinte minden fontos dolog eldől, ami az
életrevalóságot, a másokhoz való viszonyt, az elfogadó vagy elutasító beállítódást illeti. Testi,
lelki tulajdonságaink ekkor alapozódnak meg a gondozás, a játék, a mesehallgatás közben,
a nyitott érzékszervekkel élményként átélt helyzetekben, a zenei, a képi, a mozgással és
szavakkal meggyökeresedő anyanyelvvel. A gondos családi és óvodai nevelés erősíti meg a
gyerekek eredendő kíváncsiságát, ami az iskolai tanulás hajtóereje lesz.

Életünk csupa változás, szüntelen átmenet egyik életkorból a másikba, akadályok legyőzésének
folyamata, küzdelem a mindig megújuló és változó tevékenységformák elsajátításáért, egyre
könnyebb és sikeresebb alkalmazásáért.
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liszkai, a zalaszentbalázsi, a szendrői, a kunadacsi-ladánybenei óvodáknak
és iskoláknak, a hajdúböszörményi Kincskereső Óvodának és Általános
Iskolának, a budapesti Jókai Mór Általános Iskolának és a Debreceni Református Kollégium Óvodájának útkereső, áldozatos munkájuk tapasztalatainak önzetlen átadásáért, e társadalmilag kikerülhetetlen, súlyos feladat
kérdéseinek felvetéséért, az egymástól való tanulás vállalásáért.
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Bevezetés
Nevelési és tanítási tevékenységünk alapkövetelménye, hogy minden
gyermek számára biztosítsa a képességei kibontakoztatásához szükséges
feltételeket, s nyújtson támogatást ahhoz, hogy leküzdhesse azokat az akadályokat, amelyek születésénél, vagyoni helyzeténél vagy bármely más
oknál fogva hátrányt jelentenek a számára. E hátrányok a fejlődés fordulópontjain, intézményváltás esetén, illetve az életkörülmények megváltozásakor kritikus helyzeteket hozhatnak létre. Ez a gyakorlati tapasztalatokból
kiinduló tanácsadó kiadvány a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára kívánja az óvoda–iskola átmenetet megkönnyíteni.
Más a segítségadás módja az óvodában, és más az iskolában. A 3–10 éves gyerekek számára életkoridegen a gyermeki műveltség tartalmainak részekre
bontása. Szemléletükben minden mindennel összefügg, a fejlődés és a fejlesztés örömszínezetű élményegészekben zajlik, ezek az óvodáskorban a játék
és a mese. Ezt egészíti ki a szeretetteljes gondozás. Az iskolába lépve a játékok,
a mesék, a történetek továbbra is fontosak maradnak; de a gyermek már
tantárgyakkal találkozik, a spontán tanulás mellett megjelenik a szándékos tanulás is. Ezért különbözik tartalmában és módszertani ajánlásaiban
e könyv óvodai és iskolai fejezete. A kettőt a gyermekközpontú szemléletmód
köti össze.
A hátrányos helyzet gyűjtőfogalom, amelynek tartalma meglehetősen nehezen meghatározható. Viszonyfogalom: egy adott személy mindig egy
bizonyos szempont alapján minősül hátrányos helyzetűnek, más szempont
alapján nem szükségképpen az. Egy adott személy helyzete csak egy másikéhoz képest lehet hátrányos. Ez a megjelölés a közoktatásban történetileg
csak olyan társadalmi keretek között érvényesül, ahol összefüggés van az
egyén társadalmi pozíciója, iskolai végzettsége és megélhetésének biztonsága között. E fogalom mindig egy adott gazdasági, társadalmi környezetben
értelmezendő. Hátrányos helyzetű gyermekeknek azok tekinthetők, akik itt
és most a többieknél (az átlagnál) nehezebb feltételek között nevelkednek.
Hátrányos helyzetben van az a gyermek, akinek nem jut osztályrészül az
érzelmi stabilitás, akivel nem az egyéniségéhez illően bánnak, aki nem tanulhatja azt, amire vágyik. Egy gyermek helyzetét sok tényező befolyásolja:
adottságai, egészségi állapota, testi épsége, családjának légköre, szüleinek
viszonya, a család életkörülményei, életmódja, kultúrája.
9
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A családi háttér magánügy ugyan, de az óvoda és az iskola ügyévé is
válik, amikor a gyerek belép az intézménybe. A pedagógushoz, a társaihoz
való viszonyulásában, magatartásában, majd tanulmányi eredményében
ott van a családja, a közvetlen környezete. Az intézmények csak korlátozott
mértékben tudják a helyzetét befolyásolni.
A jövedelmi viszonyok kétségtelenül meghatározóak. Ennél is fontosabb
azonban a szülők iskolázottsága, a család művelődési igénye. A gyermek helyzete összefügg a település nagyságával, gazdasági, földrajzi helyzetével is,
bár egy kis település jól felszerelt óvodája, iskolája otthonosabb lehet, mint
egy nagy fővárosi vagy megyei jogú városi óvoda vagy iskola.
Az etnikai különbségek miatt is képződhetnek hátrányok. A kutatások szerint az elmúlt évtizedekben minden erőfeszítés ellenére a cigányság körében
nőtt az iskolázatlanság: alacsony a tanulási vágy, rossz a szociális helyzet,
eltérő a beilleszkedési igény, nem csökkennek a nyelvi hátrányok. Ennek
oka lehet az intézményekben fellelhető elkülönítés vagy elkülönülés, a „fejlesztő programok” alkalmatlansága, a pedagógiai módszerek eredménytelensége (Harsányi, 1997).

A hátrányos helyzet típusai
Megzavart fejlődésmenet, inadekvát helyzet
Azok a gyermekek tartoznak ide, akiknek a személyiségfejlődése nem
adottságaiknak megfelelően alakul. Akik sorozatos kudarcokat, meghiúsult állapotokat élnek át, nem érzik, hogy amit tesznek, az jó és hasznos.
Ennek oka lehet: a szegénység, a szülők alacsony iskolázottsága, illetve
igényszintje, a lakóhely gyakori változtatása, a fáradságos bejáró életmód,
a szülőktől való huzamosabb távollét.

Alkalmazkodási nehézségek
Az alkalmazkodási nehézségekkel küzdő gyerekek aktív/agresszív vagy
passzív/gátlásos ellenállást tanúsítanak a nevelő hatásokkal szemben. Ide tartoznak az állandósult kudarchelyzetben élők, a tehetetlenséget, a helyzetek
értelmetlenségét, az önelidegenedést és az elszigetelődést átélők. Két cso-
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portjukat különböztethetjük meg: a környezettel szemben agresszíveket és a
passzívakat: a visszahúzódókat, a túlzottan érzékenyeket. Az alkalmazkodási nehézségek kialakulásának oka lehet a felnőtt–gyermek viszony rendezetlensége a családban, a szülői gondoskodás elégtelensége, az érzelmileg
hiányos vagy hideg anya–gyermek kapcsolat, a nyelvi érintkezés sivársága,
a belső biztonság érzésének gyengesége, a társas életbeli szerep elsajátítási
lehetőségeinek hiánya, a túlzott szigor vagy az agyonkényeztetés. Lényege, hogy a gyermek és a szülő egymástól függetlenül a maga útját járja.
Az erőszakot, brutalitást megjelenítő filmek is agresszivitás-, szorongás- és
nyugtalanságfokozók lehetnek.

Konfliktusokból adódó zavarok
Hátrányos helyzetbe sodorják a gyermekeket azok a nézetkülönbségek,
amelyek esetében a megoldásra törekvés minduntalan kudarcba fullad.
A szülők nem tudnak szót érteni a pedagógusokkal, mert tisztázatlanok a
szülő és az óvoda vagy a szülő és az iskola kompetenciájának határai. Hiányzik az egyenrangúság, az egymásra figyelés és az empátia, a másik fél
helyzetével való azonosulás képessége. A szülő vagy túlbuzgó, vagy mindent az intézményre hárít, vagy túlzottan kritikus, ellenséges.

Veszélyeztetettség
Az előzőeknél súlyosabb, ártalmas helyzet. A környezet tartósan ható
tényezői az egészséget, a társas kapcsolatokat rongálva vagy az erkölcsi fejlődést károsítva hátráltatják a gyermek személyiségfejlődését. A gyermek
veszélyeztetettségét leggyakrabban kiváltó tényezők: az elégtelen vagy az
eltúlzott anyagi gondoskodás a szülők részéről, az apa- vagy az anyamodell elvesztése, hirtelen kiábrándulás az addig szeretett személyből. Ilyenkor nyugtalanságot, fokozott ingerlékenységet tapasztalunk. A háttérben
a szülők házasságának válsága vagy felbomlása, súlyos érzelmi trauma,
például a szülő elvesztése keresendő.
A fent említett állapotok kialakulásának mindig több oka lehet. A 3–6
éveseknél a fejlődési folyamat „kizökkenése” mindig érzelmi zavarral
kezdődik. A tapasztalható tünetek az érzelmi ellátatlanságból következnek.
A 6–9 évesek esetében megerősödhet a külvilág tárgyaitól és személyeitől
11
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való elfordulás. A serdülőkorhoz közeledve a személyiség diszharmóniája
egyre jobban szembetűnik.

Elsődleges feladat: a megelőzés
A súlyosabb esetekben szükség lehet védőnő, orvos, szociális munkás,
pszichológus vagy akár jogász segítségére is. Az „átlagos” esetekben – ide
sorolható a gyermek életében bekövetkező nagyobb változások tapintatos,
megértő levezetése vagy az óvoda–iskola átmenet fokozatossá tétele – azonban a pedagógiai eszközök is elegendőek lehetnek. A szülőknek családlátogatáson nyújthatunk segítséget. Feltétlenül tiszteletben kell tartanunk
a gyermek és a szülő jogait, s ha szükséges, a szülőt figyelmeztetnünk kell
a kötelességeire. Mindazonáltal tudatában kell lennünk annak, hogy a szülő–gyerek kapcsolatot pedagógiai tanácsokkal nem vagy csak a legritkább
esetben befolyásolhatjuk. (Erre akkor van a legnagyobb esély, ha maga a
szülő kéri a pedagógus segítségét.)
A kisebbségi csoportok gyermekeit „kétkultúrás” rendszerben kell szeretetteljesen nevelni. A pedagógus részéről a hatalmi szó valószínűleg csak
átmeneti alkalmazkodáshoz vezet. Mellőzendő a gúny, az irónia. Sokkal
célravezetőbb a megértés, az együttműködés előhívása, a finom humor. Le
kell mondani a „győzelem–vereség” szemléletmódjáról. A mindkét fél számára elfogadható megoldások a szándékok tisztázása, a szempontok közlése és a kölcsönös tisztelet nyomán születhetnek meg.
A gyerekek az óvodában és az iskolában töltik a nap jelentős részét. Itt
sokféleképpen megismerhetők. Különös gondosságot igényel a hátrányos
helyzetű gyermekek átvezetése az egyik intézményből a másikba. A jó átmenet személyi és tárgyi feltételei: teljes szakember-ellátottság, fogadókészséget tanúsító óvónői, tanítói testület, a neveléshez és az oktatáshoz barátságos környezetet nyújtó épület, az életkorhoz illő játékok és a tanulási kedvet
serkentő eszközök. Az intézményben a gyermekekkel kapcsolatban fontos
az általános megelőző tevékenység, az életminőséget meghatározó anyagi
lehetőségek, ellátások számbavétele és mindenekelőtt a gyermekek érdekeinek képviselete. A pedagógusközösségen belül a közös szemléletformálás és
az együttműködés a legfontosabb feladat: az értesülések, a megfigyelésekből
származó információk átadása, a tanácsadás hatékony módszereinek megosztása, a továbbképzés iránti igény fenntartása, a klasszikus és a korszerű
szakirodalom terjesztése. Szükséges a szülők együttműködési készségének
12
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előhívása, s ösztönözni kell a tanácskérést is. Az alábbiakat mindig fel kell
mérni: hol valósul meg az átmenet, kiknek a számára kell megvalósítani,
miben és mennyire tudunk segítséget nyújtani, mennyi idő szükséges a végrehajtásra. A gyermekek új intézménybe való beilleszkedését megkönnyítheti a pedagógusok és a szülők közötti folyamatos kapcsolattartás, együttműködés, az empátiával kezelt gyermekek idejében való felkészítése az új
környezetben való biztonságos mozgásra s az átmenettel járó kismértékű
bizonytalanság elviselésére.
Egy rétegzett társadalomnak mindig vannak hátrányos helyzetű csoportjai. Ha az ezekbe tartozó gyerekeket elválasztjuk a többiektől, ha nevelési és
oktatási szempontból csökkentett minőséget nyújtunk nekik, hosszú távú
társadalmi feszültségeket keltünk, és súlyos terheket rakunk a felnövekvő
generációkra. Ezért kell a lehetséges megoldásokat a kezdeti, családon belüli
neveléstől akár a felsőfokú tanulmányokig is elvezető úton keresni. Nem a
rövid távú ötletek megvalósítása hozhat tartós sikert, hanem a messzebbre
tekintőeké – és a jó példák. Nem lemásolható módszerekről van szó, hanem
olyan folyamatról, melynek minden lépését a gyakorlat igazolja.
A szerkesztők
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Az óvoda–iskola átmenet
megkönnyítése
Az óvoda–iskola átmenet kérdéseit nem lehet leszűkíteni az ötödik, hatodik,
hetedik életév eseményeire és tennivalóira. A gyerekek életében mindig nagy
változást jelent az egyik intézményből a másikba való átlépés. Az első és
legnagyobb – sokszor felkavaró – esemény a „fészeklakó” kisgyerek családból óvodába kerülése. Ha a gyermek olyan családban él, ahol négy és
fél-ötéves koráig szerető gondoskodással veszik körül, természetes fejlődése általában zavartalan: magától feláll, elindul, a körülötte lévő emberektől
tanul meg beszélni, játszani. Különösen jó, ha a nagyobb testvér vezeti rá a
szabad játék fogásaira, a szülők és a nagyszülők pedig mindehhez biztonságos, derűs légkört biztosítanak. A környezet mindennapi tapasztalatai vezetik rá az adott életkorban fontos ismeretekre. A társas viselkedés alapvető
szabályait a családi élet szokásai közvetítik, gyakoroltatják és rögzítik. Az
ilyen gyermek oly természetesen érik és fejlődik, mint a gyümölcs a fán.
Ez elsősorban azokra a kisgyermekekre érvényes, akiket olyan felnőttek
vezetnek a fejlődés útján, akik magas érzelmi intelligenciával bírnak: képesek
beleélni magukat a másik ember helyzetébe, rugalmasan változtatni a saját álláspontjukat az adott helyzetnek megfelelően, kezdeményezők a testi
érintésben, a lelki odafordulásban, a szavak elsődleges jelentésén túllátó
párbeszédben – emberi kapcsolataikban érzelmi biztonságot tudnak teremteni. A játékban és a játékosság helyzeteiben bánni tudnak a szabadon áramló érzelmekkel és gondolatokkal. Így – beszélgetve, dúdolva, mondókázva,
énekelve, „hőcögtetve”, tapsoltatva, az ujjacskákat számlálgatva – tanulnak
meg a kicsik érzelmeket kapni és adni az emberi kapcsolatokon keresztül.
Ez készíti elő őket a dolgok számbavételére, megnevezésére, kapcsolataik
kíváncsi felkutatására. Ez az érzelmi intelligencia jelen lehet akár a legszegényebb roma családokban, de hiányozhat a jómódú, felsőfokú végzettséggel rendelkező szülők és gyermekeik kapcsolatából.
Az érzelmi intelligenciát az érzelmi biztonság alapozza meg, az értelmi
intelligencia (az örökletesen is meghatározott értelmesség) pedig a szabad
játékban és a mesehallgatásban szökken szárba. A szabad játék és a mesehallgatás azért alapvető a fejlődés szempontjából, mert érzelmileg átfűtött
képsorok megalkotásával és összefűzésével jár. E folyamatot nagyon meg-
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zavarja az életkorhoz nem illő műsorok nézésével járó, korlátozatlan időtartamú televíziózás. A képernyő képsorai kiüresítik a fantáziát, a gondolkodást, az érzelmi életet, noha sokan azt hiszik a tévénézésről, hogy „okosít”.
A családban, az óvodában és az első iskolai évek során a gyerekek számára az a legfontosabb, hogy biztos érzelmi talajon álljanak, mind a szülő, mind
az óvónő, mind a tanító barátságos, odafigyelő, kedves legyen. Szerencsés
az a kisgyerek, aki játékos, „mesélős” óvodába kerül, majd olyan iskolába,
ahol a játék és a mese a művészeti nevelésben is folytatódik. Azoknak a
roma gyerekeknek, akiknek a családjában jelen van a mozgásritmus – mint
a gondolatok és az érzelmek egyik kifejezésmódja – és a gazdag képi fantázia,
sokat segít, ha az óvoda és az iskola továbbfejleszti e képességeiket. Szerencsések, ha nem sodródnak bele olyan helyzetekbe, amelyekben csak „értelmessé” akarják nevelni őket; amelyekben nem zúdulnak rájuk nyomasztóan az előbb szóban, később írásban megoldandó, ún. fejlesztő feladatok,
hanem sokat mozoghatnak, énekelhetnek, táncolhatnak, rajzolhatnak, barkácsolhatnak, játszhatnak és beszélgethetnek, s mindennap hallgathatnak
emlékezetből mondott vagy könyvből felolvasott mesét.
Igen lényeges, hogy a tanulási folyamatot öröm hassa át. A szigorú követelés, a számonkérés, az állandó minősítés a magatartás-kutatók szerint
sem hat pozitívan a gyermekek teljesítményére: ha egy gyermek az ismeretek megszerzése közben nem érzi jól magát, elszáll a tanulási kedve. Nagyon sok kisgyerek azért nem akar és azért nem szeret tanulni, mert korán
„eluntatták”, elvették a kedvét a szabad tájékozódástól, nem hallgatták meg
a sokszor nagyon is eredeti, találó, máskor csetlő-botló gondolatait. A tanító
felnőttek pedig inkább javítgatták, minthogy követendő példát mutattak
volna, amit könnyű és jó utánozni. Beszédét formailag, hangzását, nyelvtani helyességét tekintve egyengették, beszédbátorságát elbizonytalanították
ahelyett, hogy a gondolataira figyeltek volna, és azokat fűzték volna tovább.
Jól az beszél, aki jól gondolkodik – tehát az utóbbi az elsődleges. A türelmetlenség, a sürgetés, a leintés, az iskolás tanítgatás – bármilyen jó szándékú legyen is – hosszú távon, az iskolai tanulás szempontjából egyértelműen
káros.
A tapasztalatok sokasága bizonyítja, hogy az iskolára nem a „kötelező”,
„kötetlen” vagy ,,előkészítő” foglalkozásokon készül fel a gyerek. Ha nem
jár óvodába, de életkorának megfelelő környezetben nő fel, részt vesz a család mindennapi életében, hat-hét éves korára szinte magától tisztába jön
mindazzal, ami – egy jó tanító keze alatt – az iskolás élet megkezdéséhez
szükséges. Különösen igaz ez, ha testvérek között növekszik fel. Tartós sikert
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a korai fejlesztéssel soha, senki nem ért még el. Látszateredményeket igen, mert
a kisgyerekek jól ,,trenírozhatóak”, idegrendszerük plasztikus, fogékonyak
az új benyomásokra, de eredményességük látszólagos és átmeneti: 5–7.
osztályban „leállnak”, ha a környezetük nem biztosította számukra a már
említett érzelmi alapokat, a derűs biztonság érzését. A nehéz, nyomasztó
körülmények közül érkező gyerekek számára azt kell pótolni, ami addig
hiányzott az életükből: a jó személyes kapcsolatokat, a testi-lelki biztonság
érzését, a szeretet intimitását, az utánozható példákat, a szabad játékot, az
élőszóban elhangzó mesét, közléseik, kérdéseik meghallgatását, a sokféle
anyaggal való tevékenykedést. A dolgát jól végző óvoda mindezt meg tudja
adni – és adni képes még valamit: a három-hét éves gyerekek, a kortársak
társaságát.
Az óvodapedagógusnak a három-hét éves gyerekek életkori tulajdonságait
alaposan és valóságosan ismernie kell. Nem szabad elfogadnia az erőltetett
„iskola-előkészítés” életkoridegen, a kicsik számára unalmas álmegoldá
sait. Meg kell szabadulnia attól, amibe a könyvpiacon megjelenő, többnyire feladatlapos, úgynevezett fejlesztő játékokkal telezsúfolt kiadványokban
bleütközik: a sivár racionalitástól. Tudnia kell, hogy a gyermekvilágban az
érzelmi, hangulati élményegyüttesek viszik a vezető szerepet, ezek nyitják
meg és húzzák maguk után az értelmi képességek fejlődését is.
A tanulás fogalmát az óvodapedagógusnak nagyon tágan kell értelmeznie. Nem tekintheti mintának az iskolai tantárgy- és tanórarendszert, még
akkor sem, ha ezeket ,,játékosnak” és „fejlesztő foglalkozásnak” nevezi.
A didaktizáló tanítás nyelve oksági és valóságelvű, az óvodások azonban
a játék és a mese nyelvét értik, tehát azt a jelrendszert, amely a realitás és
az illúzió között lebeg. Ha az óvónő nem az utóbbit használja, a kétféle
közlésmód elcsúszik egymás mellett. Az ebből adódó zavar megrontja a
kapcsolatokat, s olyan légkör alakul ki, amelyben minden nehézkessé válik,
s előbb-utóbb fellép az ingerültség és az értetlenség okozta kimerültség,
majd kialakul az a helyzet, amelyben semmi sem jó. A nevelő azt hiszi,
hogy a gyermek nem akarja megcsinálni, amit ő kér, holott arról van szó,
hogy nem érti a feladatot, ezért nem képes teljesíteni.
Olyan helyzeteket kell tehát teremteni, amelyekben a szóbeli kommunikációban a gyermekek nyelve az elfogadott nyelv, és az óvónő ehhez alkalmazkodik; ő is ezt a nyelvet beszéli. Természetesen emellett – kikerülhetetlenül és állandóan – mintaként nyújtja saját kulturált, felnőtt viselkedését
és szóbeli közléseit is. Ezért kell sok időt hagyni a szabad, sok mozgással járó játékokra, ezért kell mindennap mesélni (lehetőség szerint szabadon, emlékezet-
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ből), s ezért nem szabad szorosan, előre tervezni a gyermekek tennivalóit.
Sok lehetőséget kell adni a tapasztaláson alapuló, alkalomszerű, próbálkozásos-felfedezéses, ismételgetős, játszva begyakorlós tanulásra.
Az ipari társadalom a női szerepkört – s ennek következtében a gyermekek életét is – alapvetően megváltoztatta. A családok két keresetből élnek, a
szülők vagy a munkahely elvesztésétől félnek, vagy munkanélküliek; gyermekeik a nap nagy részét intézményekben töltik. Ha az óvoda csak napi
néhány órás, a gyermek szükségleteihez igazított elfoglaltságot jelentene,
a tágabb világban való tájékozódást, tapasztalatszerzést – mint jó hatást –
csak helyeselni lehetne. A baj az időarányokkal van, és azzal, hogy sok szülőnek nyűg a kicsi gyermek, ezért a lehető legkorábban óvodába adja.
Ott azonban, ahol a szülők munkanélküliek, mindennapos megélhetési
gondokkal küszködnek és semmiképpen sem tudják megteremteni a gyermek fejlődéséhez szükséges feltételeket, jó, ha a gyermek egy elfogadó légkörű óvodába kerül. Napirendje lesz, rendszeresen étkezik, s lelki-szellemi
táplálékkal is ellátják. Csupa olyat kap, amihez otthon nem juthat hozzá,
olyan dolgokat csinál, lát és hall, melyekre otthon nincs lehetősége. Az óvoda a családot is megnyerve – szerencsés esetben vele együttműködve – vállalkozhat az otthon hiányt szenvedő vagy nélkülöző kisgyermek gondozására, emberi kapcsolatainak rendezésére, segíthet a természeti és a tárgyi
világ elemi fokú, konkrét, érzéki megtapasztalásában. Minden kisgyermek
– de a halmozottan hátrányos helyzetű különösképpen – igényli, hogy egy
odafigyelő, megértő és nem bíráskodó, együtt érző, de nem mindent megengedő felnőtt családias légkörben foglalkozzon vele. Fontos, hogy kevés
(négy, öt) alapvető szabályt be kelljen tartania, olyanokat, amelyeket meg
tud jegyezni, és amelyek mindig érvényesek. Egyértelmű, jól körülhatárolt
kis világában így szabadnak érezheti magát, ugyanakkor biztonságérzethez juthat, bizalmat és védelmet kaphat.
Az óvodapedagógusnak különösen megértőnek kell lennie az olyan
roma családok aggodalmaival szemben, amelyek számára az óvoda idegen világ, ahova a három-, négy-, de még az ötéves gyerekeiket is aggódva
engedik el. Sok családban az anya még szoptatja a hároméves gyermeket,
és elképzelhetetlen a számára, hogy akár négy-öt órára is megváljon tőle.
E gyerekek óvodába szoktatását fontos a családjuk érzelmi világához, egyéni szükségleteihez igazodva végezni, elfogadva azt, hogy hosszú ideig akár
csak egy-egy órára marad az óvodában a három-négy éves kisgyerek, és
természetesnek tartva, hogy az édesanya ez idő alatt ott van a csoportban.
Különösen fontos így tekinteni a beás és a lovári anyanyelvű kicsik óvo
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dába szoktatására. Az anyától való elválást segítheti, ha roma dajka, konyhás, takarító dolgozik az óvodában.
Az óvónőnek az a dolga, hogy segítsen összegyűjteni azt az érzékszervekkel felvehető benyomás- és képzetkincset, ami a tartalmas játék és a
figyelmes mesehallgatás kelléktára lehet. Feladata az is, hogy rávezesse az
óvodásokat arra, hogy az elkezdett játékot folytatni és bővíteni lehet, hogy
a jól körvonalazott képzeleti képek társíthatóak, s ezzel érdekes játékhelyzeteket lehet teremteni. Feladata, hogy segítse sikerre vinni a gyerekek kezdeményezéseit, tanítgassa a társas élet szokásait, szabályait. Mindezzel a
majdani iskolai tanulásra is előkészíti a gyerekeket, mert a sokszor zavaros
élménymaradványok képzetbokrokba sűrítése, a belső képek kimunkálása,
összekapcsolása a tanulás alapja.
A gyermek elsősorban önmagát ismeri meg ebben a folyamatban. Természetesen az őt körülvevő világ jelenségeivel, eseményeivel is ismerkedik.
A mellette és vele lévő felnőtt erőltetett szándékosság nélkül is vezeti az
iskoláskor felé vivő úton. A jó óvónő megadja a nevelési folyamat alaphangját, stílusát, szabályozza a tempóját, ritmusát, dinamikáját, miközben (látszólag) sokat rögtönöz. Mint a tehetséges és felkészült karmester: átlátja,
érzi az egész művet, de az „itt és most” pillanataiban van a teljes figyelmével jelen. A nevelés művészetét gyakorolja, s közben magát is alakítja,
gyarapítja.
A szegény, társainál nehezebb sorsú kisgyereknek nem szabad megismernie a kisebbségi érzést, ami aláássa a cselekvés és a társas kapcsolatok terén
tanúsított bátorságát. Vele kapcsolatban a másság szót sem helyeselhetjük,
mert ő nem más, hanem ugyanolyan kis ember, mint a társai. Egyébként
pedig: mindnyájan mások vagyunk; külső és belső tulajdonságaink egyediek és egyszeriek. Csak az általánosító szemléletmód – rosszabb esetben
az előítélet – jelöl ki, illetve meg csoportokat, amelyek tagjait felületesen és
igazságtalanul azonos tulajdonságokkal ruházza fel. Az természetes, hogy
a hasonló életkörülmények, az egyforma iskolázottsági szint közös jellemző jegyekkel lát el egy-egy társadalmi csoportot. Az óvodában, az élet kezdetén azonban e bélyegeknél még sokkal fontosabbak az életkorra jellemző
és az egyéni vonások.
Minden kisgyerek szorong, amikor óvodába kerül. Az idegen környezet,
az ismeretlen felnőttek és az egymástól megkülönböztethetetlen gyerekek
sokasága félelmet, tiltakozást vagy visszahúzódást vált ki, különösen a szegényesen öltözött, gondozatlanul, éhesen érkező gyerekekből. De ha az újdonsült óvodás rájön arra, hogy itt a dolgok érte és nem ellene történnek,
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ha megérzi, hogy befogadják és nem követelik tőle teljesíthetetlen feladatok
megoldását, ha felfedezi, hogy itt szabadon lehet jönni-menni, futkározni,
a játékszereket ide-oda cipelni, egyedül, párban vagy kisebb csoportokban
játszani, megbarátkozik az újabb körülményekkel. Észreveszi, hogy az óvó
néni mellett lenni jó, mert érdekes, amit mond, mutat, rajzol, énekel, mesél.
A napi program elemei ismétlődnek, megszokottá válnak a számára, így
mindig tudja, hogy mikor mi következik, nincsenek váratlan vagy ijesztő
fordulatok. Elég idő van az evésre, ihat, ha szomjas, és sokat lehet az udvaron, a szabad levegőn. Ritkán vagy sohasem kell párosával sorban sétálni. Amit meg tud csinálni, abban önállóan ügyeskedhet, de ha szüksége
van rá, segítenek neki. Homokozhat, sározhat, festhet, rajzolhat, gyöngyöt
fűzhet, körben énekelve játszhat, táncos és utánzó mozgásokkal tornázhat.
A félbeszakadt játék másnap folytatható – de el is lehet felejteni. Ha az óvó
néni mesél, a gyerekek csendben hallgatják, és közben maguk elé képzelik
a történetet. Ez a folyamat észrevétlenül meghozza a gyümölcsét, azokat az
értékeket, amelyekre egy gyermekközpontú iskola alapozhat.
Érték: az a program, ami nem lezárt, nem végleges, hanem rugalmas és
keretjellegű. A gyerekek ismeretében és az egymásra következő napok történéseinek tükrében változtatható, továbbgondolható. Érték a nevelőmunka lényegéről alkotott felfogásunk, beállítódásunk, amely a részleteket a
nevelés hosszú távú céljának rendeli alá. Érték az, ha nem akarjuk átlépni
az óvodáskor pszichológiai-fizikai határait, ha teljes jelentőségében megértjük azt, hogy az élet első hét éve a legtágabb értelemben vett tanulás és
az egész életre szóló beállítódások időszaka, a „mindent és semmit csinálás” különös keveréke, az emberi élet hatalmas tartaléka, amelyhez nehéz
helyzetekben visszanyúlhatunk. Ennek a kíváncsi, örömre hangolt kornak
az elsivatagosítása bűn, a természet rendje ellen elkövetett vétek, a későbbi
tanulási kedv tönkretétele. Nagy érték a szabadság is, amely a felesleges, a
felnőttek pedagogizáló hajlamaiból származó akadályok kiiktatásával érhető el. A külső, belső fékek fokozatos egyensúlyba hozása. Érték, ha arra
törekszünk, hogy a gyerekek szeressenek óvodába járni, ha a játék, a mese,
a közös élmények kellemes emlékképekben raktározódnak el bennük. Érték a testi gyarapodás, az ügyesedés, az egészségkultúra alapelemeinek
kialakulása, az emberi együttélés erkölcsi szabályainak megalapozása,
a beszéddel kapcsolatos készségek, a bátorság, az önbizalom erősödése.
A játékbeli ötletgazdagság, a játék egyre türelmesebben végigvitt folyamata, a mesék iránti igény, a szabályok megtartása, közlékenység, a szokások
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megőrzésének igénye, a gyerekek mindenkori helyzethez illő viselkedése
pontosan jelzi, hogy jó úton járunk-e.
Az óvodai nevelés mindeddig többnyire megőrizte a gyerekek életkori
tulajdonságaihoz illő stílusát. Szem előtt kell azonban tartanunk, hogy a
célratörő, versenyeztető, erőszakosan fejleszteni akaró, az előre elkészített
terveket mindenáron megvalósító eljárások a hátrányos helyzetből induló gyerekeknek árthatnak a legtöbbet. Óvónőként nevelői becsvágyunkat
az intézményi körülmények között is megélhető teljes kisgyermekkor feltételei megteremtésének szolgálatába kell állítanunk. Mindenkor gondolnunk kell arra, hogy a családokra is hatnunk kell, mert a gyermek javát csak
az „együttnevelés” szolgálja.
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A kisgyermekkori fejlődés és tanulás
Összefoglaló a szülők számára
Az alábbiakban megkíséreljük összefoglalni a szülők számára a kisgyermekkori fejlődés és tanulás lényegét.
Azt a gyermeket tartjuk egészségesnek, akinek testi, szellemi és lelki fejlődése egyensúlyban van és az életkornak megfelelő. Ez az egyensúly azonban nagyon kényes, a különböző életkorokban valamelyik irányba mindig
kibillen. Az egyensúly helyreállítására fordított erőfeszítés viszi előre a fejlődés folyamatát, mert mindig tanulással, új felfedezésekkel, tapasztalatokkal jár.
A fejlődés jelenthet mennyiségi gyarapodást testsúlyban, magasságban,
ismeretekben. A felnőttek jó része elsősorban arra figyel, hogy milyen nagy
a gyerek és milyen sokat tud. Kialakítanak egy – csupa ideális vonást tartalmazó – képet arról, hogy mit kell tudnia egy adott életkorú gyermeknek, s
ha ez nem vág egybe a saját gyermekükről alkotott képpel, megpróbálják
gyermeküket az ideálképhez igazítani. Sokan azt gondolják helyesnek, ha
az óvodában az azonos életkorú gyerekek megközelítőleg egyformán teljesítenek, fegyelmezetten alkalmazkodó, viszonylag kis erőfeszítéssel „jól
kezelhető”, a felnőtt követelményeinek megfelelő, a feladatait jól megoldó
csoportot alkotnak. De vajon hasznos-e mindez a gyerekek számára?
A fejlődést érésként is értelmezhetjük. Ez feltételezi, hogy van egy éretlen és egy „érett” (végső) állapot, s az előbbiből minél gyorsabban el kellene
jutni az utóbbiba. A valódi érés azonban az a természet által megszabott,
egyéni tempójú folyamat, amely során minden emberi készség, tulajdonság
és viselkedésmód az egyszerűbbektől a bonyolultabbak felé halad. Azonban nehéz eldönteni, hogy mi az egyszerűbb és mi a bonyolultabb. Az a
gyermek számít-e fejlettebbnek, érettebbnek, akiben már több a gátlás, nagyobb az önuralom, vagy az, aki bátran, szabadon, gátlások nélkül fejezi ki
magát? Az áll-e a fejlődés magasabb fokán, aki mindig engedelmeskedik,
pontosan utánoz, vagy az, aki az elvárásoktól eltérő, eredeti, egyéni megoldásokat, válaszokat, utakat talál?
A fejlettség inkább a gyermeki személyiségen belüli összhangot jelenti. Értéknövekedést az érzelmi, értelmi és hatékonyságnövekedésben. Óvodáskorban mindenekelőtt a kiegyensúlyozott testi gyarapodást, az érzékszervek
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megfelelő működését és használatát, a nagy mozgásigényt és a képzelődés
cselekvéses kifejezését tekintjük fejlettségnek. Ezt az állapotot belső és külső tényezők, hatások együttesen hozzák létre. Segíteni azonban csak ott
lehet, ahol a folyamat mindkét forrásból merítve, önmagától is halad. Az
óvónő ebben mester lehet. Ahol ez a természetes haladás megakad, az orvos és a gyógypedagógus tudására is szükség van.
A fejlődés folyamatosan, de rejtetten zajlik. A látványos minőségi változások hosszú átmeneti időszakok után jönnek létre, igen nagy egyéni eltérésekkel. Ezért lehetetlen egy-egy megnyilvánulás alapján fejlettnek vagy
fejletlennek minősíteni egy óvodáskorú gyermeket. Az emberi szellem
kibontakozásának és megerősödésének tempója nem mérhető. Bizonyos
teljesítmények meglétét vagy hiányát megállapíthatjuk, de a fejlődést folyamatosan követő méréseket nem ismerünk. A mérésekkel azért is óvatosan kell
bánnunk, mert az eredményt erősen befolyásolja a gyermeknek a vizsgálódó felnőtthöz való viszonya. Ráadásul az elsődlegesen fontos érzelmi és
társas fejlettségről, a tanulás belső indítékairól nincsenek egységes normáink: valószínűleg minden gyerek csak önmagához képest ítélhető meg.
Az iskolaérettség fogalma és az iskola-előkészítés teendői hosszú évek óta
szorongást keltenek a szülőkben és az óvónőkben. Vannak szülők, akik már a
gyermek négyéves korában aggodalmaskodnak, hogy vajon jól teljesít-e
majd a gyerek az iskolában. Az ilyen szülői aggodalom érthető, de nem
helyeselhető. Van-e egyáltalán értelme az „előkészítésnek”? Ha nem rövid
távú célok teljesítését, hanem az életre való felkészítést szolgálja, akkor igen,
de csak akkor, ha szem előtt tartja, hogy a gyermeknek minden életkort teljes egészében meg kell élnie, és egyiket sem szabad feláldozni a másikért.
A mai iskola kétségtelenül sokat – néha lehetetlent – vár el az óvodából
átlépő gyermektől. A sűrűn tagolt órarend, a szabad levegőn történő mozgás hiánya, az állandó (túl)alkalmazkodás és figyelem-összpontosítás kifárasztja, a gyakori értékelés és ítélkezés elkedvetleníti a gyerekeket: az
önálló, magabiztos, kiegyensúlyozott óvodások egy részéből csakhamar
kimerült, lemaradó iskolás lesz.
Különösen megviseli és letöri ez a halmozottan hátrányos helyzetű –
köztük a roma – tanulók jó részét. Akiket közülük még „elő is készítettek”,
azoknak csakhamar „kiürül a tarisznyájuk”, és 9–11 éves korukra elmegy a
kedvük a tanulástól. Akik viszont kisgyermek korukban sokat játszhattak,
mindennap mesét hallgattak, elegendő erőt gyűjthettek, eleget pihenhettek, alhattak, vissza-visszatérhettek kedvenc játékaihoz, ekkor lendülnek
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bele igazán a kisdiákéletbe. Ők a szerencsésebbek: a felkészülés folyamatát
észrevétlenül, természetesen élték meg, mert óvónőjük és szüleik tudták,
hogy a folyamat mindig érdekesebb és értékesebb, mint a bizonytalan, ám
„mérhető” eredmény.
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A játék
A játék belső késztetésre elinduló cselekvéssor, amelyben a kicsi gyerek egész személyisége részt vesz. Nem szabadidős tevékenység, hanem
életlehetőség, életmód, amihez sok egybefüggő időre és a képzetáramlás
szabadságára van szükség. Mi, felnőttek a játékcselekvés és a beszéd külső megnyilvánulásait látjuk, halljuk, a lényegi belső tartalmak legtöbbször
rejtve maradnak. A forma szoros kapcsolatban van ugyan a tartalommal,
de nem azonos vele. Elemzéssel feltárhatjuk ugyan, hogy játék közben mely
képességek fejlőd(het)nek, de a gyerekek nem azért játszanak, hogy értelmüket, ügyességüket, társas kapcsolati készségeiket tudatosan fejlesszék.
A játék valóságtartalma is áttételesen jelenik meg – és éppen ebben rejlik
a nevelő hatása: a jelképek létrehozásában, kivetítésében, kicserélésében,
megértésében.
A felnőttek többsége szárazabb, racionálisabb gondolkodásmódjával
képtelen elviselni a sok nyüzsgéssel járó, örömelv vezérelte, szimbolikus
jelentésű játék-megnyilvánulásokat: azonnal közbeszól, a valóságelv és a
felnőttlogika szerint kijavítja a tévedésnek vélt mozzanatokat. Értenünk
kell, hogy a játszó gyermek nem „úgy tesz”, hanem „úgy tesz, mintha”. Nem
,,azt mondja”, hanem így fogalmaz: „mondjuk, hogy…”. Nem javítgatást, kioktatást vár, hanem a játékfolyamat továbbgördítését: „mondd azt, hogy…”

A szimbolikus játék
A jó óvodában mindig jelen van. Ez alól csak az érkezés és a távozás, az
evés és az alvás ideje kivétel. Nem az egyik tevékenységfajta a sok közül,
hanem összetett és sokrétű gyermeki viselkedés. Kérésre, parancsra, vezényszóra, feladathelyzetben nem lehet játszani. A szimbolikus játék nem produktív, mint a kisiskolások barkácsoló, szerelő-szerkesztő, logikai játékai vagy
a felnőtt munkája. Összemossa a valóságot és az elképzelhetőt, könnyedén
lép át az egyikből a másikba. Nem szabnak neki határt a valóság időbeli és
térbeli korlátai, a játszó gyerekek gyakran székekkel, függönyökkel, földre
húzott vonallal kerítik körül magukat és a játékteret, ezzel is jelezve, hogy
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amit csinálnak és beszélnek, az különbözik a felnőttek e határon kívül eső
világától.
A szimbolikus játékok az óvodáskor klasszikus játékai. Az alkotó, szerelő, kézimunkázó, konstrukciós játékok, valamint a szabályjátékok elég későn, 5–8 éves korban jelennek meg. Minden játékban vannak azonban gyakorló, az érzékszerveket foglalkoztató, ügyességi mozzanatok; a játékfajták
alapján tehát nincs értelme fejlettebbnek vagy fejletlenebbnek minősíteni,
kategóriába sorolni az óvodásokat.

A játék haszna, tanulási eredménye
A gyermek a játék segítségével kezdi birtokba venni tárgyi és társas környezetét. Tanulja a lelki működéseket, a szellemi élet fortélyait, miközben
testileg is ügyesedik, tanulja a belső képek megalkotását, kivetítését, a kereső-kutató aktivitást, a tárgyak, természeti jelenségek kitapogatását. Talányokat tisztáz, kérdéseinek a végére akar járni, le szeretné győzni a saját
maga állította akadályokat. Ebben sokkal érdekeltebb, mint a szóbeli tanulásban. Szabad játékában felmérheti hatékonyságát, ismereteket szerez az
önmagával, a környezettel való célszerű, gazdaságos bánásmódról. Megéli
énérvényesítését, megtanul önmagával és társaival kapcsolatban felelősen
viselkedni.
Ebben az életkorban a tanulás és a játék nem különíthető el egymástól.
A 3–7 éves gyermek úgy tanul, hogy játszik. Nem szabad lekicsinyelni ennek a nem tudatos tanulásnak a jelentőségét. A tudás nem pusztán a szóban
megfogalmazható ismeretanyag. A játék útján megszerzett, mély, személyiségfejlesztő tudás többnyire később, váratlan élethelyzetekben jön elő.
A keresgélésnek, tájékozódásnak, próbálkozásnak, változatos alkalmazkodásnak komoly felnövesztő hatása van. A játék nem csupán ismeretfejlesztő gyakorlat, hanem a sokoldalúság és a rugalmasság, az alkalmazkodó képesség forrása. Gyarapítja a gyermeki műveltség alkotórészeinek, az
élettechnikák, tanulási módok elemeinek tárházát – így és ezzel készít elő
a rendszeres ismeretszerzésre, a későbbi élethelyzetek problémáinak, feladatainak megoldására.
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Az interkulturális nevelés így is jelen lehet az óvodában.
A Northwold Primary School óvodája, óvodavezető: Szegő Judit

A jó rendetlenség
Az óvodai és az otthoni játék velejárója a jó rendetlenség. A szabályos
rendstruktúrájú emberek, akik külső támpontokhoz igazodnak időben,
térben és személyes szabályokban, akik mindent előre beosztanak és megterveznek, nehezen viselik el ezt a látszólagos összevisszaságot. A rugalmas rendképletű nevelők több időt és teret hagynak a rögtönzésnek, játék
közben látják a vezérfonalakat, észreveszik az éppen érvényes helyzet kritikus pontjait. Mindenképpen fontos az óvónő állandó, támogató, tapintatos jelenléte. Ezzel segíti a szabályok megtartását, elindítja, ösztönzi a játék
szempontjából fontos megnyilvánulásokat, vagy éppen megakadályozza
a veszélyeseket vagy a nem fontosakat, mintát ad az utánzásra, biztosítja a
játék gördülékenységét. Meggátolja a nyílt és a rejtett agresszió felhalmozódását, ezáltal elejét veszi annak, hogy a játék folyamatát unos-untalan
fegyelmezés szakítsa félbe.
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Az óvoda–iskola átmenettel foglalkozó óvónőknek és tanítóknak mindenekelőtt a szimbolikus játék lényegét kell megérteniük. Ehhez természetesen kapcsolódhatnak a mozgásos, énekes és a „kitalálós” játékok, a rajzolás,
a festés, a mintázás, a szép képeskönyvek nézegetése, a barátságos beszélgetések is.
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A mese
A mese a képzeletet, az érzelmeket és a gondolkodást megmozdító beszédmód. Erre tud egy 3–7 éves gyermek huzamosan, kényszerítés nélkül
odafigyelni. A mese élvezete azonban túlér az óvodáskoron: a kisiskolá
soknak is szellemi csemege. A játék és a jó mese közös vonása, hogy mindkettőből hiányzik a közvetlen oktatás szándéka, s mindkettő társas élmény.
A játékot a gyermeki ötlet és aktivitás viszi előre. Mesehallgatáskor a szimbólumrendszer, a belső képsor szavakra való átfordítása történik, és ez a
felnőtt kezében van. A feszült figyelem és a képzelet mozgósítása a mesét mondóban és a mesét hallgatóban is nagy belső energiákat mozgósít.
A mese az a közlésforma, amin keresztül az óvodásokkal is szót válthatunk
arról, ami a kézzelfoghatón túl a legjobban foglalkoztatja őket, mert a mese
(elsősorban a népmese), amit valamikor a felnőttek is komolyan vettek, a
teljes élet tükörképe. Személyes, de térben és időben hatalmasra kitágított,
kozmikus. Az emberi természetről és a világ egészéről ad szemléletes leírást. Tanulságos – a szó legmélyebb értelmében.
A tündérmesék arról szólnak, hogy az élethez erő, ügyesség, találékonyság és kapcsolatok sokasága kell; vállalni kell a felnövekedéssel járó próbatételeket; léteznek világrendek, melyek megsértése végzetes következményekkel járhat; a másik emberrel kötött szövetség, a szerelem cél, jutalom és
menedék. Ezt a mély értelmű mondanivalót minden nép meséi hordozzák.
Kiindulópontjuk valami mély érzelem: öröm, boldogság, hiányérzet, bánat,
gyász. Fehéren-feketén elválnak bennük a jó és a rossz szereplők, helyzetek,
illetve a segítő és az akadályozó-támadó erők. A mesehős mindig megmenekül, bár útja veszélyekkel teli – a végkifejlet mindig szerencsés.
A mese gondolatmenete a nép észjárása, ritmusa az anyanyelv prózaritmusa, szövegének hangzása, zenéje a mesélőt és hallgatót közös bűvkörbe
vonja. A kölcsönös egymásra figyelésben nincs feladattudat, nincs szándékosság. Az élvezetesen és folyamatosan mesélő felnőtt biztonságot sugároz,
biztonságérzetet ad. Amit mond, az mélyen átjárja a gyermek személyiségét, és csökkenti a kicsiségből, kiszolgáltatottságból fakadó rossz érzéseket.
A mese az anyanyelvi nevelésnek is hatásos eszköze, mert példát mutat
arra, hogyan kell az eseményeket tagolni, hogyan lehet a képzelet képeit
szavakba, mondatokba átültetni.
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A játékban a „csinálás”, mesehallgatásban a „mondás” a gyermekek nevelő-tanító iskolája. Hazájuk népmeséiből népük erkölcsi alaptörvényei szinte
észrevétlenül, erőltetett magyarázatok nélkül szivárognak be az erkölcsi
szabályok megértésére még éretlen kicsik tudatába. Életre szóló lelki, érzelmi és értelmi útravaló ez a számukra. Az anyanyelven kigondolt és tovább
hagyományozódott, emlékezetből elmondott népmeséket azért szeretjük,
mert sokféle változatban elmondhatóak, nem kell őket szó szerint megtanulni. A népmese mindig azé, aki életre kelti. Félelmetes elemei az élő előadásban feloldódnak, és elmondásával a mesemondó közelebbi kapcsolatba kerül a gyerekekkel. Jól teszi, ha az elhangzottakat nem kérdezi vissza;
a hatást inkább a hallgatók viselkedéséből, játékaiból, rajzaiból, festményeiből, beszélgetéseiből méri le.
A beszéd és a nyelv terén otthonról keveset hozó vagy a fizikai és lelki sérüléseket okozó környezetből jövő gyerekekkel foglalkozók számára
a pedagógiai pótszerek helyett mindenekelőtt a fejlesztő hatású játékot és
mesét javasoljuk. Népünk játékai és meséi feltárják a kultúra mélyrétegeit, s az emberi összehangolódás olyan helyzeteit hozzák létre, amelyekben
megerősödhetnek az érzelmi, értelmi mélystruktúrák. Növelik a gyermek
ügyességét, önazonosságát és a másokkal való összetartozás érzését, pallérozzák a személyiségét, anyanyelvi készségeit, észjárását és beszédét – az
önkifejezés, a megértés és a kapcsolatteremtés útjaira vezetik a gyermeket,
tanítgatják a tér és az idő tagolására, az ok és következmény összefüggéseire, elébe vetítik az egyes élethelyzetek megoldásának előképeit. A mesék
és a játékok általános fejlesztő hatása tehát vitathatatlan, így jelenlétük az
óvodáskorban nélkülözhetetlen. Néhány ügyes nevelői fogással azt is elősegíthetjük, hogy az elkövetkező iskolai élet könnyebben induljon, de az
óvónő és a tanító csak úgy alakíthat ki jó kapcsolatot a gyerekekkel, ha a kisgyermeki
életmódnak ezt a két alkotóelmét nagy odafigyeléssel kezeli.
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Az óvodában töltött időt nem lehet kis szakaszokra felosztani, a jó játékhoz egybefüggő, hosszú időszakaszok kellenek, amelyeket nem lehet más
elfoglaltságokkal megbontani. Egy játék kibontakozásához legalább másfél-két órára van szükség. Bár a pályára készülésünk során külön-külön,
tantárgyszerűen tanuljuk a testnevelés, az ének, a rajz, az irodalom, a környezetismeret, a matematikai alapok és az anyanyelvi nevelés módszertanát, munkánk során, a gyerekek körében mindebből egységes, élvezetes
játékot kell teremtenünk. A gyerek szemével nézve csak annak az elfoglaltságnak van értelme, amelynek a játék a célja. Az alábbiakban számba
vesszük, milyen szempontokat ajánlatos követni a gyerekek játékának figyelemmel kísérése során:
■ Mindent lassabban, ráérősebben kell tennünk, mint ahogyan felnőtt
életünkben megszoktuk. Beszédtempónkon is lassítanunk kell.
■ Szükséges, hogy lazák legyünk, de a kellő pillanatban dinamikusak
is. Így tudunk ráhangolódni a gyerekek kedélyállapotára, és rugalmasan követhetjük a játékuk logikáját.
■ Sohasem lehetünk harsányak vagy erőszakosak. Teljes figyelmünkkel jelen kell lennünk, de a történéseket nem szabad állandóan kívülről szabályoznunk. Le kell mondanunk a mindent előre megtervező
munkamódszerről. A nevelési folyamat alapritmusát az évszakok változása adja meg.
■ A felnőtt szemmel haszontalannak tűnő elfoglaltságok hasznosságát
is tudomásul kell vennünk.
■ A gyerekek mozgását lehetőleg ne korlátozzuk, csak az együttlét elemi szabályait tartsuk és tartassuk be! Teljes csendet csak a mesehallgatás és az alvás, pihenés idején kívánjunk meg!
■ A szülőknek érthetően és egyszerűen indokoljuk meg, hogy mi a haszna, hozadéka annak, ha gyermekük egész nap játszik, majd pihen, és
minden nap mesét hallgat! Azt is meg kell értetnünk, hogy mindez
a vegyes életkorú gyermekekből álló csoportokban a legszínesebb és
legfejlesztőbb hatású.
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■ Szabályok:
– Hagyd játszani a másik kisgyereket!
– Segíts, ha te ügyesebb vagy, és kérnek tőled valamit!
– Rombolni is lehet, de csak a magadét rombolhatod!
– Mesemondáskor, pihenéskor légy csendben!
– Igyekezz örömet szerezni másoknak, mert ez neked is örömet
okoz!
– Az óvó néninek mindent megmondhatsz.
– Az óvó néni tudta nélkül ne hagyd el a játszóhelyet!

Az iskolába lépés nehézségei
Az iskolai munka és az iskolai környezet új feltételeket támaszt. A hirtelen változás azonban komoly kezdeti nehézségeket okozhat, különösen
azok a gyerekek szenvedhetnek ettől, akik mögött nem áll támogató család. Enyhítheti a kezdeti nehézségeket, ha az első osztályos tanító vállalja a
türelmes iskolához szoktatás lassúbb tempóját, s figyelembe veszi, hogy az
iskolába óvodás megy, és nem egy előre felkészített tanuló.
Természetesen elő lehet segíteni, hogy a gyerek kívánkozzon az új életformába, kíváncsi legyen az új környezetre, s értéknövekedésként élje meg
az iskoláskorúvá válást. Megkönnyíti az átmenetet, ha óvodás korából
ismeri a tanító nénit vagy a tanító bácsit, ha a tanulás megkezdése előtt
személyes kapcsolat alakul ki közöttük. Ezt elősegítheti, ha az óvónők és
a tanítók kettős képesítéssel rendelkeznek, így az óvodába lépéstől akár a
negyedik osztályig végigvezethetik a gyerekeket. Ez azonban csak akkor
előnyös, ha közben nevelési stílust is tudnak váltani, mert teljesen más beállítódás szükséges egy kisebb vagy nagyobb óvodás és egy kisebb vagy
nagyobb iskolás gyermek neveléséhez.
Amint említettük, a tanítás és a tanulás fogalmát is át kell értelmezni.
A „tanítós” óvó néni ugyanolyan nagy károkat okozhat, mint a „kisbabás”
módszereket alkalmazó tanító. A kettős képesítés nagyfokú rugalmasságot, pedagógiai intelligenciát követel a pedagógustól. A módszertanok
ismerete nem elég. Egyszerűbb megoldás, ha az óvónő-tanító(nő) csak az
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első osztály végéig azonos. Az átmenetet ez a megoldás megkönnyítheti,
bár ezzel inkább csak „elnapolódik” az alkalmazkodás problémáinak megoldása. Vannak próbálkozások arra, hogy az első osztályos tanító néhány
tevékenységet óvodai módszerekkel végigvezessen az óvodában. Jobb, ha a
játékba kapcsolódik be, hiszen kis elsősei is játszanak még, ezzel ott is sikere lehet. Ha viszont csak alkalmanként kapcsolódik be egy-egy felnőtt által
kezdeményezett énekes, rajzos, kézimunkás, „okosító” játékba, az megzavarhatja az óvodai csoport életét.

A családok megismerése
A családok megismerése megadja a nevelőmunka hátterét. Ez történhet
családlátogatás, közös kirándulás, óvodai beszélgetés, családias hangvételű
szülői értekezlet alkalmával. Megnyugtató, ha a szeptemberi tanítás előtt
megismerkedhetnek egymással, és a szülők az első napoktól bizalommal
fordulhatnak az új nevelőhöz.
Sokszor előfordul, hogy az elsősök még visszajárnak a közeli, kedves
óvodájukba. Szívesen és ötletesen játszanak a nagyobbakkal, és kölcsönösen örülnek egymásnak. Ezt az óvodai nevelés nagy eredményeként könyvelhetjük el. Később az iskolai kapcsolatok megszilárdulnak, a gyerekek és
a tanító közelebb kerülnek egymáshoz, és a baráti kapcsolatok is ott alakulnak ki. Az iskola és a természetes érés változásokat hoz létre a gyermeki
igényekben és megnyilvánulásokban, és ezeket már ott kell jól kezelni, formálni, ahogyan az iskoláról szóló fejezetben olvashatjuk. Az első osztályoknak azonban nagyon nagy szükségük van a mindennapi beszélgetőkörre,
a naponta jelenlévő mesemondásra, a sok szabad levegőn való mozgásra,
rajzolásra, festésre, mintázásra, éneklésre. Csak ezek mellett halad jól az
írás, az olvasás, a számtan tanulása.
A változatosság, az érzékszervek sokféle foglalkoztatása itt még elemi
igény. Ugyanígy szükséges a képi gondolkodásmódra való támaszkodás is.
A figyelem fokát és terjedelmét pedig jól kell bemérni, az életkorhoz és az
adott tevékenységhez viszonyítva. A pihentetés nélküli egyforma negyvenöt perces órák sok gyermek számára haszontalanok és kibírhatatlanok. Ha
a fent említett feltételek megvannak, az átmenet könnyebb. Ha nincsenek,
és a magára maradt kisgyerek kemény vagy túlzó, sürgető követelményrendszerbe ütközik, nagy csalódás éri, elbizonytalanodik, és hamarosan
lemond a sikeres teljesítmény eléréséről.
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A fokozott figyelmet igénylő gyerekek
Azokra, akik a szegénység kultúrájában nőnek fel, fokozott figyelmet
kell fordítani, különösen az átmenet időszakában. Ehhez ma Magyarországon nem kell feltétlenül cigánytelepre születni, de kétségtelen, hogy a
roma családok gyermekei között sokan vannak ilyenek. Ők is úgy nevelhetők, mint bármely más kisgyerek: feltétlen szeretettel, koruknak és kultúrájuknak megfelelő gondoskodással. A helyi és egyéni sajátosságok miatt
lehetetlen egy mindenhol és mindenkire alkalmazható átsegítő program
előírása. A fő irányzatokat megállapíthatjuk, erre az előzőkben utaltunk, de
olyan program kell, amely a helyi és az egyéni elképzeléseket is megtűri.
A pedagógiai programnak az „itt és most” körülményeihez kell igazodnia. Egységes
alapprogramunk az Országos Óvodai Nevelési Program, amelynek keretét választható megoldásokkal is ki lehet tölteni, de átlépni nem szabad.
A helyi választható programokra azért van szükség, mert a halmozottan
hátrányos helyzetű gyerekek sokfélék, és változik a csoportösszetétel is.
Mint tudjuk, „a magyarországi cigányság” fogalma is többértelmű, hiszen
ez a kisebbség sem egységes, ahogyan a társadalom sem.
Az egyes csoportok életformája nagyon különböző. Például egy pesti cigányzenész és egy szabolcsi telepen élő gyermek nevelése teljesen eltérően
zajlik, így a velük való törődés jellege is más kell hogy legyen. A szeretetet
mindkettő igényli, a nevelés tartalma azonban más. A többségi társadalomhoz tartozó gyermekek nevelése között is van különbség.
A legelső tennivaló a pedagógusjelöltek képzésének megváltoztatása. Készen áll egy a gyakorlatban is kipróbált, három féléves tantárgyi program.
Címe: Óvodai tantárgyi programok (Zilahiné, 2004.). Vizsgálatok mutatták ki,
hogy a pedagógusképzés hallgatóinak jelentős hányada előítéletes. Hiba,
hogy a felvételi vizsgákon, az érettségin már számon kért tudást kérik újra,
a kapcsolatteremtő készséget, a beleélő készséget, az eredetiséget, a vállalkozó kedvet, hivatástudatot mellőzik. Később legalább tanítani kellene a
népismeretet, a velünk élő kisebbségek ismeretét is. A romológia a főiskolai
és egyetemi karokon kevés óraszámú, választható tantárgy.
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Szeretetteljes, elfogadó bánásmód
Valóságos eredményeket csak az a nevelőközösség tud elérni, ahol ez a
pedagógusok módszereinek kiindulópontja. Ahol ez nem csupán „minőségügyi” feladat, hanem létezik a fejekben, a szívekben és a lelkekben is.
Vannak olyan intézmények, ahol ez jelen van; például a Collegium Martineum
(Mánfa), a Gandhi Gimázium (Pécs), a Vésztői Napköziotthonos Óvoda, a Kalyi
Jag Iskola (Budapest) vagy a Dévai Szent Ferenc Alapítvány (Románia) intézményei. Eredményeik önmagukért beszélnek: tudják és élik, hogy a szeretet nyitja meg a tanítvány szívét. Közvetíteni tudják a feltétel nélküli elfogadást. Michelangelo megnyilatkozása szerint dolgoznak: „Megláttam a
márványban az angyalt, és addig faragtam, amíg ki nem szabadult.”
Teljes sikerrel dolgozott ezen a vésztői intézményben Fekete Gáborné is.
Tőle láttuk a következő jó példát:
A vésztői óvodában meg akarják ismerni a gyerekeket. Tudni akarnak a
családok szokásairól, de nem akarnak azonnal változtatni rajtuk, mert
az otthon kapott alapra építkeznek. Közös elfoglaltságokat, programokat szerveztek, ahol kezdetben csak egy-két bátrabb cigánycsalád
jelent meg. Jól érezték magukat, és hozták magukkal később a többieket is. Megérezték az elfogadást és befogadást. Vegyesen körülülték a tábortüzet, és beszélgettek. Természetes ismerkedés volt ez.
A szülői beszélgetéseket kis csoportokban egy-egy kérdés köré szervezték az érintettek számára. Külön-külön hívták össze azokat, akiknek
gyermeke mozgásfejletlenséggel, agresszióval, figyelemzavarral vagy
beszédhibával küszködött. A meghívott gyermekorvos, pszichológus,
logopédus megerősítette és kiegészítette az óvónő jó tanácsait. Az
egészséges táplálkozás kialakításához „tejnapot” szerveztek, kóstolóval, és közben lehetett beszélgetni a tejtermékek fogyasztásának előnyeiről és a káros élelmiszerekről, italokról. Farsangkor az egyik kisgyerek zenész édesapja muzsikált.
Az ilyen és ehhez hasonló rendezvényekkel a cél az, hogy a szülők bepillanthassanak az intézmény életébe. Lássák, hogy ami ott folyik, az
a gyerekek javát szolgálja, és abban a kicsik jól érzik magukat. Ez a cigány szülőknek nagyon fontos. A nyereség kölcsönös: az óvónőnek is
sokat jelent, hogy megismer egy másik kultúrát, ami ha ismerős, már
nem is vonja maga után az idegenkedés érzését. Rájöhet arra, hogy a
cigányságnak is gazdag és árnyalt hagyománya van. Ezt megmutat-
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hatják az óvodai folyosón elhelyezett anyagok, képek, versek, mesék,
művészi alkotások. A nyelv- és kultúravesztés önazonosság-vesztést
is jelentett, és ezzel gyökértelenné tette az amúgy is „se országa, se
hazája” érzelmű népcsoportot. Ha nem emlékszünk a múltunkra, nincs,
ami összetart. Elő kellene venni, újra éltetni a szokásokat, a dalokat, a
meséket, amelyekben e nép sok régi bölcsessége tömörül. A cigány
kisgyerekeknek olyan mesét is hallaniuk kell, ami róluk szól. Nagy feladat lenne a még meglévő hagyomány felkutatása, lejegyzése. Mivel
ma már maga a közösség sem értékeli ezeket nagyra, értékes mivoltuk
tudatosítása is az elkötelezett óvónő, tanító és tanár feladata.
Mindezek színtere és közvetítője a szülők számára a tánccsoport, a színjátszás, az éneklés vagy az alapfokú olvasókör lehetne, míg a gyerekek
között a hagyományos játékokat kellene népszerűsíteni. Ahol még értik
és beszélik a nyelvet, ott azt is ápolgatni kell. Éreztetni, hogy ez a nyelv
nem alacsonyabb rendű, illetve hogy fejleszthető. Lehessen megszólalni cigányul, s esetleg választ is kaphassanak anyanyelvükön a kicsik.
Jó lenne, ha az alkalmazottak, a pedagógusok és a kisegítő személyzet között is lenne cigány dolgozó. Kellene a minta. Legyen látható a
felemelkedés lehetősége. Ne feledkezzünk meg nagy egyéniségeikről:
Szécsi Margit, Cziffra György, Lakatos Menyhért, Osztojkán Béla, Péli
Tamás, Orsós Jakab, a világhírű amerikai hegedűművész és karmester,
Menuhin által is csodált prímások és a száztagú cigányzenekar másmás területen teremtettek nagy értékeket. Emlegessük őket! Többségük alacsony sorból, sok munkával ért a csúcsra. Kártékony azonban
a pozitív diszkrimináció is. Nem a magasabb iskolai fokozatokban kell
engedményeket tenni, hanem a hátrányokat a legkisebb kortól tapintatosan felszámolni.
Nagyon nagy gondot kell fordítani arra, hogy ami az óvodában elkezdődött, az az iskolában is folytatódjék. Nagy károkat okoz az, ha az óvodába beilleszkedő gyerek és szülő az iskolában már nem kap törődést,
figyelmet. A vízválasztó a tizenegyedik, tizenkettedik életév. Ekkor
gyakran elmérgesedik a helyzet. Figyelembe kell venni, hogy a cigány
család az ilyen korú gyereket már felnőttnek tekinti, a közösség egyenrangú tagjának. Főként a fiúkat. Sok konfliktustól megkíméli magát, aki
ezt tiszteletben tartja. Nem szabadna, hogy addig az óvodában és az
iskolában eltöltött idő lehetséges eredményei elkopjanak.
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Néhány jó példa
Érdemes bemutatni néhány olyan óvodát és iskolát, ahol megpróbálják
az „együttnevelés” jó gyakorlatát kialakítani. Igaz, hogy kezdeti törekvésekről
van szó, de a szándék nemes és előremutató. A bemutatás csak úgy lehet
tanulságos, ha a célravezető megoldásokat és a téves próbálkozásokat is
csokorba szedjük. Az érintett intézmények az ország északkeleti és délnyugati településein találhatók. Egymást is látogatva próbálják kialakítani az
óvoda–iskola átmenet zökkenőmentes gyakorlatát. Tapasztalataikat kicserélik, helyi jellegzetességekkel gazdagítják. Egymás ajánlásait kipróbálják,
kudarcaikat sem titkolva el. A kudarcok lényegesek, mert az akadályok legyőzésére ösztönöznek. Az „együttnevelés” jó gyakorlatát tizenhat intézmény tapasztalata alapján igyekeztünk kialakítani. A kezdeti lépésekről
azért számolunk be, hogy a hasonló helyzetben lévő óvodák és iskolák is
meríthessenek próbálkozásaikból.
Északkelet-Magyarországon Csenyéte, Girincs, Eperjeske, Nyírmihálydi,
Nyírbéltek, Bököny, Olaszliszka és Hajdúböszörmény, a Dél-Dunántúlon Csokonyavisonta, Királyegyháza, Vásárosdombó, Lakócsa, Pacsa és
Zalaszentbalázs intézményei, Budapesten pedig a Jókai Mór Általános Iskola kereste azokat a segítő eljárásokat, amikkel megkönnyítheti a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek iskola-óvoda váltását.
Girincs. A közös fenntartású óvodában és iskolában a felnőttek közötti
kapcsolatok kiépítésével kezdték a munkát. A kis községben mindenki ismeri egymást, de a szomszédi, baráti kapcsolatok mellett a pedagógusok
közötti szakmai felfogást is közelíteni kellett. A pedagógus–szülő kapcsolat
kiépítése már az óvodában elkezdődött. A szülői értekezletek jellegét kellett
átalakítani, mert a hivatalos meghívásra kevesen, leginkább a nagycsoportosok szülei jelentek meg. Ezért a szülőket családias hangulatú, teázással
egybekötött beszélgetésekre hívták. A meghívást a szülői munkaközösség
vállalta. Ezen összejöveteleken az igazgató és az elsős tanítónő is részt vett,
beszélgettek az iskolakezdés anyagi feltételeiről és szokásairól. A szülők
megtudták, hogy betekinthetnek az óvoda és az iskola életébe: hétközna
pokon és ünnepeken is szívesen látják őket. Az iskolába készülő óvodások
egy negyedikes osztályt látogattak meg, mert ez a tanító néni fogadja majd
elsőben a kicsiket: „Ilyenek leszünk, ha megnövünk.” Ezzel az élménnyel
és a negyedikesek által készített kis ajándékokkal távoztak. Jó szokás, hogy
a volt óvodások visszajárhatnak játszani kedvenc óvónőjükhöz. Ebből bátorságot meríthetnek az óvodások, hiszen tavalyi társaik, az elsősök ugyan37
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olyan jó játszópajtások maradtak, semmi rossz sem történt azóta velük. Az
óvodásoktól nem kívánják meg az iskolai ünnepélyeken való szereplést.
Ők azok, akiket szórakoztatnak például az iskolások bábszínházával, és a
nemzeti ünnepeken tartott előadásoknak is csak szemlélői.
Eperjeske. Az Arany János Általános Iskola és Óvoda a gyermekjóléti szolgálattal szorosan együttműködik. A kettős képesítésű óvónő arra törekszik,
hogy az óvodában jól érezzék magukat a gyerekek, szeressenek oda járni.
Általános tapasztalat, hogy a meghatározó gyerek–szülő kapcsolat javításán kell munkálkodni. Az óvoda és az iskola azonos épületben működik, a
környezet a gyerekek számára ismerős. A szülőkkel való elbeszélgetés csak
szó marad, ha a nagy szegénység, zsúfoltság, gondozatlanság továbbra is
fennáll. Az óvoda példaképpen megmosdatja, felöltözteti a gyermekeket,
de nem vállalhatja át teljes egészében az egyéni gondozást – a szülőknek is
vannak kötelességei.
Figyelemreméltó, hogy ezt a teendőt tapintatosan kezelik, mégis észreveszik a kisebbségi érzés jeleit. Teendőik miatt arra törekednek, hogy az
átfedési időt a helyi tennivalókhoz igazítsák. Helytelenítik, hogy a gyermeknevelési segélyből élőknek délben haza kell vinni a kicsiket. Szerintük
nekik lenne leginkább szükségük a délutáni nyugalomra, mesére, étkezésre. Szükséges esetben még egy évig az óvodában marasztalják az iskolától
félő, tiltakozó gyereket. Kivárják az érettség kívánatos állapotát. ,,Óvodai
pótmamaként” az első osztályosoknak is segítenek, akik a megalapozott
érzelmi kapcsolatban szívesen veszik volt óvó nénijük segítségét. Kérdés,
hogy milyen anyagi megbecsülést kap ezért a többletmunkát végző pedagógus? Magyarán: ki fizeti meg mindezt és hogyan?
Bököny. A Barota Mihály ÁMK Tagiskola és Óvoda közös rendezvényeken ismerteti össze a szülőket, az óvodásokat és az iskolásokat. A Barotanapokon és a búcsúünnepélyen együtt vannak. Szakmai megbeszéléseken
találkoznak az óvónők és a tanítók. Az óvoda színes programmal várja a kicsiket, és a szülők bevonásával igyekszik valóban kiegészíteni a családi nevelést. Nagyon értékes tapasztalatuk, hogy a szülőket nem lehet túl gyakran
mozgósítani. Kevés a szabadidejük, és többen nem is igénylik, hogy azt az
óvodai vagy iskolai rendezvények töltsék el. A magánélet határait tisztelni
kell: az emberek különbözők, vannak társaságkedvelők és zárkózottabbak.
A kevesebb, jól szervezett és jó hangulatú összejövetel többet ér, és nagyon
fontos, hogy ott mindenki kapjon a vendégszeretetből.
Nyírbéltek. Az iskolakezdés után a gyerekek volt óvónője és az elsős tanító
együtt látogatnak el az elsős gyerekekhez és családjukhoz. A Mikulásbált
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a Szülői Szervezet rendezi, karácsonykor az iskolások betlehemeznek az
óvodában. A nyolcadikosok és a Szülői Szervezet rendezi a farsangi mulatságot, ahol az óvodás „maskarásokat” is fogadják. Márciustól a tanítónők
átjárnak az óvodába, és bekapcsolódnak egy-egy érdekesebb játékba, tevékenységbe. Áprilisban közös nevelési értekezletet tartanak. Figyelemre
méltó a téma: az érzelmi nevelés. Májusban a leendő elsős tanítók és az óvónők meglátogatják az iskolába készülő gyerekeket, szülőket. A gyermeknapi játékdélutánon a „nagy” óvodások és az iskolások együtt vesznek részt.
Így a szülők is megtapasztalják, hogy gyermekeiket várják az iskolában, és
gondosan felkészítik őket az átmenetre.
Tereske. A falu Nógrád megyében, Vác és Balassagyarmat között fekszik,
az óvoda és az iskola azonos épületben van. Intézményeinek példája azt mutatja, hogy a kis településeken is folyhat minőségi munka, ha apró lépésekben elindulnak a változások. Tíz év alatt jutottak el az integráció tartalmas
kidolgozásáig. A szemléletformálást továbbképzésekkel kezdték, amelyeken
sokat foglalkoztak a tanulási kedv felkeltésének tárgykörével. Munkájuk lényegét az óvoda–iskola átmenettel kapcsolatban így foglalták össze:
„A nevelési folyamat a gyermek 3 éves korától 14 éves koráig tart. Ez
az időszak egyre inkább kitolódik. Ezen azt értjük, hogy a gyerekek
már hároméves kor előtt, illetve a nyolcadik osztály befejezése után
is rendszeresen járnak a különböző programokra, amelyeket az óvoda
és az iskola közösen rendez. Mivel az óvodában és az iskolában közösek a nevelési értekezletek, a továbbképző tréningek, az ünnepek,
a programok, az eszközök, így közösek a gondok is. Az iskolások és a
nagycsoportos óvodások közös foglalkozásokon vesznek részt, melyet
a gyermekek nagyon várnak és igazi élményként élnek meg. Az óvodapedagógusok a tanórán kívüli tevékenységekbe, valamint a fejlesztő
programok iskolai verzióiba kapcsolódnak be. Kialakítottak egy közös
foglalkoztató termet, mely az óvodai csoportszobára és az iskolai tanteremre egyaránt hasonlít. Itt folynak azok a tevékenységek, amelyekben
az óvodások és iskolások közösen vesznek részt. Természetes, hogy
jönnek a kisiskolások, és azt a játékot, mellyel éppen játszani szeretnének, elkérik az óvodából, és a szabadidejüket a kedvelt játékokkal töltik.
Az óvodások iskolás testvérei – főleg a beszoktatás időszakában – naponta többször is meglátogatják a kicsiket, akikre ez megnyugtatóan
hat, hiszen a nagyobbak az otthont jelentik számukra.”1
1

Az intézmény gyakorlatát Makrai Ilona igazgató írta le.
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Ede és Martin egy Szikszó közeli faluban élnek. A fotó akkor készült, amikor Ede éppen elsős, Martin hároméves volt. A két gyerek testtartásából, arckifejezéséből látszik,
hogy Martinnak Ede a támasza. Ede tudja ezt, és ez a tudás megterheli. Mindkettőjüknek
égető szüksége lenne arra, hogy az óvónőben, tanítóban támaszt találjanak.
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Óvodából iskolába – hátrányos
helyzetűként2
A fészekrakó kirepül. Zilahi Kata szép metaforája szerint az óvodás gyerek
– a testileg-lelkileg egészségesen fejlődött hatéves is – fészeklakó. Helyhez,
fészekhez s erősen személyhez kötött. Minél nagyobb hiányt szenvedett érzelmi kapcsolataiban kisgyerekkorában, annál jobban kötődhet bizonyos
személyekhez. Ha sikerült az óvodában megszeretnie valakit a felnőttek,
az óvónők, dajkák közül, nagyon nehéz elválnia tőle. Minél idegenebbek a
felnőttek az új, iskolai környezetben, minél szokatlanabbak az iskolai szabályok, tevékenységek, maga az időbeosztás, annál nehezebb elviselni, feldolgozni az átmenetet. Különösen nehéz lehet, ha a kisgyerek hátrányos
helyzetű is, érzelmi fejlődésében is az és roma is. Szerencsére a családi nevelésben hagyományőrző roma családok túlnyomó többségében a gyerek
erős érzelmi védettségben él. Ebből a védettségből érkezve is hihetetlenül
idegen lehet a tanító szóhasználata, hangsúlya, metakommunikációja; az
ülő helyzetben töltendő napi idő.
S. I. (beás férfi, kétdiplomás) mesélte: elemista korában évekig azt hitte, haragszik rá a tanítója. Felnőttként jött rá, hogy nem haragudott rá
senki, csupán arról volt szó, hogy a halk hang, a szegényes mimikájú
arc, a visszafogott érzelmi megnyilvánulások gyökeresen különböztek
édesanyja életvidám, dinamikus beszédmódjától, metakommunikációjától, és ő ezt a különbséget élte át haragként.
Péliné Nyári Hilda írja kisiskolás koráról: „Sírtam, mert szerettem volna
tanulni. Már nem késtem el, megpróbáltam tanulni, de Tóth Sárika (a
tanító) soha nem erősített, egy jó szava nem volt hozzám. Nem is gondolt bele, hogy egy roma gyereknek mennyivel nehezebb beilleszkedni
az iskola rendjébe.” (Péliné, 1996., 117.)

*

Az iskolásokra vonatkozó szöveg egy része másodközlés Kereszty Zsuzsa – Lányi Marietta: Máshonnan, máshogyan – együtt. Könyv a differenciálásról című könyvéből
(Educatio Kht., Budapest, megjelenés alatt).
2
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F. M. (hatéves) nehezen barátkozott; a felnőttek szeretetére, testi közelségére vágyott. (Otthon nagyon kevés szeretetet kapott.) Mire megszerette óvónőit és pótanyát érzett bennük, iskolába kellett mennie.
Nem akart. Még volt néhány hetünk. Dramatikus játékban többször főszerepet adtunk neki, ha lehetett, dicsértük. Ilyenkor kivirágzott.
Koránál fogva nem tarthattuk tovább óvodában. Napokig kézen fogva
kísértük az iskolába, addig, amíg a tanítót is elfogadta „anyaként”. Még
most májusban is, amikor ezeket a sorokat írjuk, átkéredzkedik szünetekben vagy ebéd után az óvodába.3

Biztonságérzet híján, anélkül, hogy az ember érvényesnek érezné, élné át
önmagát, sem felnőttként, sem gyerekként nem lehet lelkileg (sokszor fizikailag sem) egészségesen létezni. Az „érvényesnek érzem magam” nagyon
fontos életérzés – éppen ebben az összefüggésben.
„Főszerepet kapott, kivirágzott… napokig kísértük … amíg a tanítót is elfogadta
…ma is sokszor visszakéredzkedik.” Az óvónő feladatai közé nem tartozik a kézen fogva iskolába kísérés; az iskolában nem természetes, hogy szünetben,
napköziből átengedjük az elsőst az óvodába. M.-nek azonban szüksége volt
rá; óvónője, tanítója pedig tudta, hogy a nélkül a biztonság- és érvényességérzet nélkül, amelyet így újra és újra megerősít, nem tud kiegyensúlyozottan jelen lenni az iskolában. A tanító pedig tudta, ha visszaengedi, a gyerek
vele való kapcsolata is erősödik.
Kiszolgáltatott utánzó. Csecsemőkorától kezdve, még hat-hét évesen is ilyen
a gyerek. Ezért fontos, hogy minél tovább azonos felnőttel éljen együtt nemcsak a családban, de az óvodában, iskolában is. (Persze feltételezve, hogy ez
a felnőtt mentálisan egészséges. Péliné Nyári Hilda tanítója nem tekinthető annak: ha továbbolvassuk a szöveget, ez nyilvánvalóvá válik.) Tanulni,
fejlődni is jobban fog azzal a felnőttel, aki elfogadta és akit ő is elfogadott.
A gyerek úgy tanul, hogy mintát követ. Ha mindig új és új mintával találkozik, újra és újra ismerkednie, alkalmazkodnia kell – a tanulásra, a fejlődésre
fordítható energia ismerkedésre fordítódik. (Fontos újra és újra gondolnunk
arra, hogy mindannyian egyetlen energiakészlettel rendelkezünk. Ezt
használva mossuk tisztára a testünket, dolgozzuk fel a bennünket kisgyerekként ért sérelmeket, például ha a tanítónak „egy jó szava sincs hozzánk”;
Szabó Lászlóné (Eperjeske). Nagyon fontos, hogy májusban, szinte a tanév végén
még mindig szüksége van erre a gyereknek. (Kereszty Zsuzsa)
3

42

10 ovoda-iskolaPC.indd 42

2008.08.26. 8:33:47

A megvalósítás feltételei

ezt az energiakészletet használjuk, ha írni, olvasni, számolni tanulunk; ez
termelődik újjá, ha egyik társunk szívesen játszik velünk.)
Ezért folytak kísérletek, próbálkozások szerte Európában, itthon is annak
kidolgozására, hogyan lehet növelni azt az időt, amelyet az óvodás, a kisiskolás ugyanazzal az őt elfogadó pedagógussal tölt. Ez az iskolában például
azt jelenti, hogy 1–4. osztályban, négy évig ugyanaz az osztálytanító. Nincs
úgynevezett „kisfelmenő rendszer” és nincs „tantárgycsoportos” tanítás.
Az első esetben ugyanis csak két-két évig vezeti azonos tanító az osztályt,
ha pedig tantárgycsoportos tanítás folyik, a tanítónak kétszer annyi gyerekkel kell foglalkoznia, mint ha minden tantárgyat ő maga tanít.

Jó gyakorlat intézményeken átívelő
kapcsolatokra
Óvodaiskola4
Ebben a szervezeti keretben óvoda- és iskolapedagógusi diplomával rendelkezők dolgoznak. Egyikük kiscsoporttól a második osztály, másikuk
nagycsoporttól a negyedik osztály végéig él együtt a gyerekekkel. Mindketten öt-öt évig vezetik a gyerekcsoportot, ebből három évig (nagycsoporttól
második osztály végéig) együtt. Az óvoda első két évében csak óvodapedagógusi, a 3–4. osztályban csak tanítói végzettséggel rendelkező pedagógus
dolgozik velük.

Az óvodaiskola program kísérleti kidolgozása 1981 és 1991 között a pécsi Apáczai
Csere János Általános Művelődési Központban folyt. A kutatás vezetője Mihály Ottó
volt, munkatársak: Bagdy Emőke és Vekerdy Tamás, intézményvezető Szilágyi János.
A pécsi óvodaiskola jelenlegi gyakorlatát Metzgerné Sallai Éva : Az óvodaiskola múltja,
jelene című írása mutatja be a 87. oldalon.
4
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Kiscsoport
Középső csoport
------------------------------------------Nagycsoport
1. osztály
2. osztály
-------------------------------------------3. osztály
4. osztály
Ha hároméves korától kezdve ismerem a gyereket, és én tanítom írni-olvasni, egészen más a kapcsolatom vele és a családjával, mintha iskolásként
találkoznánk először. Több képző intézményben, például Kecskeméten és
Szarvason együtt szerezhető meg ez a diploma. Ugyanitt posztgraduális
képzés keretében a tanítók óvodapedagógusi, az óvodapedagógusok tanítói diplomát szerezhetnek.

A bátai gyakorlat5
A jövendő elsős tanító kötelező óráinak egy részét jövendő elsőseivel, a
nagycsoportban tölti, részt vesz az óvodai tevékenységek kezdeményezésében. Az egyik nagycsoportos óvónő az első osztályban pedagógusasszisztensként a csoportjával marad, ének-zenét, testnevelést, technikát tanít, vizuális tárgyú és szabadidő-foglalkozásokat vezet.
Az iskolakezdés első 4-6 hetében („átmeneti időszak”) a napok az óvodai
időbeosztás szerint, óvodai tevékenységekkel telnek. Az ezt követő („előkészítő időszaknak” nevezett) egy-két hónapban még mindig nem tantárgyakat tanítanak, hanem komplex foglalkozásokat szerveznek (mese, bábozás,
rajzolás, éneklés és számolás együtt van jelen). Ezt követően kezdenek hozzá az első, majd a második osztályos tananyaghoz, nem ragaszkodva az
évfolyamhatárokhoz.

5

Faidt Józsefné: Jó gyakorlat Bátán. 2007. Kézirat.
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Ismerkedés a nagycsoportosokkal
Ismerkedés fél nap alatt: Pacsán tavasszal, a beiratkozás előtti hetekben
„sulikukucskáló” programot szerveznek a jövendő elsősöknek és szüleiknek. A gyerekek megnézik az iskolai színjátszó kör előadását, majd kézműves foglalkozáson vesznek részt. Ezzel egy időben az iskola igazgatója a
jelenlévő szülőkkel beszélget az iskoláról (Jakabné, 2007.).

Családlátogatás, kirándulás az iskolakezdés előtt
A pesthidegkúti Gyermekek Háza tanítói az iskolakezdés előtti nyáron a
jövendő elsősökkel és szüleikkel egész napos kiránduláson vesznek részt,
augusztusban meglátogatnak minden családot, és kérdőívvel igyekeznek
minél többet megtudni a gyerekről. A kérdőívvel többek között a gyerek
játékszokásairól, a szülők és a gyerekek napi együtt töltött idejének hosszáról, tartalmáról, a család jutalmazási, büntetési szokásairól érdeklődnek.
A kirándulás előtt az osztály jövendő két tanítója minden gyereknek levelet ír, rajzot kér tőle. A kiránduláson meg lehet csodálni bárki bátorságát, ha egy nagy cserebogarat vagy békát a kezébe mer venni, ügyességét,
ha át tud ugrani egy patakot. Azoknak, akiknek az iskolai kötöttségekhez
való alkalmazkodás nehézséget jelent, különösen fontos, hogy a tanítókkal,
társakkal töltött első alkalommal – vagyis a kiránduláson – azt tapasztalják meg, hogy ügyesek, fontosak a közösség számára. Későbbi iskolai tanulásukat határozhatja meg ez az élmény; tudnak mire támaszkodni akkor, ha majd erőfeszítésekre lesz szükség valamilyen feladat elvégzéséhez.
A megbecsülés, a hit abban, hogy képesek valaminek a sikeres megoldására, rendkívül nagy ösztönző erő. Ha osztálytársaikkal tanulási helyzetben
találkoznak először, esetleg az lenne az első élményük, hogy a rájuk váró
feladat túl nehéz, és emiatt könnyen elbizonytalanodhatnának. Ezt szeretnénk elkerülni. A kiránduláson, tanulástól független helyzetben a társak
is látták, hogy milyen ügyes volt, hogyan volt sikeres olyan helyzetekben,
amelyben lehet, hogy ők kevésbé ügyesek. Így könnyen elfogadják, hogy
lehetnek olyan helyzetek, amelyekben ez fordítva történik. Az egyik kislány ezt így fogalmazta meg: „Egyszer te segítesz nekem, egyszer pedig én
neked! Jó?” (Kókayné, 2006.)
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Szimbolikus befogadás
A budapesti Rogers Iskolában6 az évnyitó ünnepély után az elsősök minden osztályt végigjárnak, minden osztályban minden elsős kap valamilyen
– a nagyobbak által készített – apróságot. A nyolcadikosoknál kezdik, ők
segítenek zacskót készíteni az ajándékoknak, amelyeket a többi osztályban
kapnak majd. Végül a nagyok által feldíszített saját osztályukba mennek.
Az évnyitó végén azt a megzenésített verset hallják, amely az iskola fennállása óta minden évnyitón, évzárón elhangzik: „Úgy néztem magamra mindig,
ahogy csodára nézni illik, / Csodára, az ember fiára / Kezeire, nyírott hajára.”7
Nem szükséges bizonyítani, mi a különbség az alkalmi találkozások és
az átgondolt kapcsolatépítés között. Mi a különbség aközött, ha ún. iskola-előkészítő foglalkozásokat tartunk és aközött, ha olyan óvodát és olyan
kezdőszakaszt biztosítunk, amelyik azt adja a gyereknek, amire éppen
szüksége van.

Carl Rogers Személyközpontú Általános Iskola, Művészeti Iskola és Középiskola,
Budapest, XI., Aga u. 10.
6

7

Szécsi Margit verse.
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Az iskola, amely befogad
Négy évig azonos pedagógus:
nagyfelmenő rendszer
Máig él az a meggyőződés, hogy vannak olyan tanítók, akik kivételesen
alkalmasak az elsősök fogadására. „Beszoktatják” őket, velük tanulják az
írás-olvasás alapjait. Később azonban ez a kiváló elsős tanító legfeljebb még
egy évig viszi őket tovább vagy rögtön újra elsősökkel kezd. A kapcsolat
megszakad, a gyerek biztonságérzete újra elvész, az új tanítónak meg kell ismerni a gyerekeket, és még ha az új kapcsolatok kedvezően alakulnak is, túl
sok a kárba veszett energia, amit például éppen tanulásra lehetne fordítani.
(„Miért ver az isten azzal, hogy ettől a jó tanítómtól el kell válnom?” – kérdezte egy ilyen helyzetben Kecskeméten a nyolcéves B. Bence.) Ugyanakkor
a tanító személyiségfejlődése számára is kedvező, ha nem mindig elsősöket
tanít, hanem meg kell találnia a hangot például a 8–10 évesekkel is.
Az ún. nagyfelmenő rendszer keretében az első négy iskolaévben azonos
a tanító, a napköziseknek pedig azonos a napközis nevelője, aki ha csak lehet, ötödik-hatodikban is tanít legalább egy tárgyat, és marad osztályfőnök
vagy osztályfőnök-helyettes. Ez jelentheti azt a tartós kapcsolatot gyerek
és pedagógus között, amely kellő támaszt nyújt a 6–9, kedvezőbb esetben a
6–12 éveseknek.

A kapcsolat
Rudolf Steiner8 pontos fogalmazásában a gyereknek, a fiatalnak arra
van szüksége, hogy tisztelettel fogadjuk, szeretetben felneveljük, szabadságban elengedjük. Tisztelettel, mert önálló, szuverén lény, akinek – mint
mindannyiunknak – dolga van a földön; szuverén akkor is, ha hosszú évekig magához az életben maradáshoz is másokra van szüksége. Szeretetben,
mert e nélkül képtelen kibontakoztatni azt, ami lehetőségként jelen van
8

Rudolf Steiner a Waldorf-pedagógia megteremtője.
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benne, és szabadságban elengedve, mert nem a felnevelő szülő, pedagógus
érzelmi szükségleteinek a kielégítése a dolga, hanem a saját életét fontos
formálnia.
Tisztelettel fogadni lehet, fontos – minden tanítványt szeretni lehetetlen.
Felelősséget azonban érezhetünk a nekünk kevésbé rokonszenves gyerek
iránt is. Minél több probléma van vele, minél nehezebb a kapcsolat, annál fontosabb, hogy ez a felelősségérzet meglegyen bennünk. A gyerek ezt
megérzi, és nem azt éli át, hogy „nem szeret”, hanem azt, hogy „törődik
velem”. Aztán ebből a törődésből sokszor kölcsönös szeretet is támad. Több
évtizede a pályán lévő pedagógusok tudják: legtöbbször azok a tanítványaink térnek vissza, akik a legrokonszenvesebbek voltak nekünk és azok,
akikkel a legnehezebb volt a kapcsolatunk.
Ha nem égett ki, ha mentálisan egészséges a tanító/tanár személyisége,
akkor a tartós kapcsolat a kedvező. Figyelemre méltó a folytatás: van olyan
alternatív iskola (Burattino Iskola, Közgazdasági Politechnikum), amelyben két
osztályfőnöke van minden osztálynak, lehetőleg férfi–nő páros, azzal a céllal, hogy a gyerekek két különböző karakter, esetleg (legalább részben) eltérő értékrendet képviselő felnőtt együttműködését tapasztalhassák meg.
A pedagógusnak feladata elfogadni annak a gyereknek az erősebb kötődését, aki otthon okkal nem érzi érvényesnek magát, és ezt úgy fogadni
el, hogy a többiek érezzék, vele nem „kivételezünk”, neki erre van szüksége.
(A gyerekek egyébként igen pontosan különbséget tudnak tenni a „tanító/tanár kedvence” és aközött, hogy valakivel többet törődünk, mert több
törődésre van szüksége.) Feladata elfogadni azt is, aki természete szerint
távolságtartó, vagy esetleg bennünket kevésbé kedvel. Ezt is úgy, hogy
érezze: ha szükségét érzi, akkor számíthat ránk. Tudni, érteni kell, hogy
az erősebb érzelmi spontaneitásban élő családból – ilyen például a roma
családok többsége – jövő gyerek kedvetlenségnek, ellenszenvnek érezheti a
mi kevésbé spontán stílusunkat, és tenni róla, hogy a gyerek megértse: ez
nem ellenszenv.

A szülők és a tanító
Az iskolának, az iskolát alkotó, annak szellemi, szakmai azonosságát létrehozó és fenntartó személyeknek, tanítóknak, tanároknak (és igen, a konyhásoknak, takarítóknak, a portásnak is) minél egységesebb értékrendet
fontos képviselniük. Egyrészt fontos tisztázni, fokozatosan felépíteni, majd
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megtartani azt a gyerekképet (ilyennek látjuk a gyereket, így szeretnénk
nevelni), iskolaképet (ilyennek szeretnénk látni az iskolánkat), amelyhez
a különböző helyzetekben igazodhatunk. (Nem engedjük be a gyakorlatunkba azt a divatot, hogy a téri tájékozódást digitális játékkal „fejlesztjük”
a teljes testtel való téri tapasztalás helyett, mert a testtel átélt mozgástapasztalatot többre tarjuk a virtuálisnál. Nem használjuk a tanítónak anyagi
juttatást ígérő cég minőségileg gyenge tankönyvcsaládját. Nem engedünk
annak a – fejlődéstani tájékozatlanságból fakadó, bár jóhiszemű – szülői
nyomásnak, hogy növeljük a matematikaórák számát a művészeti tárgyak
óráinak a rovására, mert tudjuk, hogy a művészeti tevékenységek híján a
matematikai gondolkodás is kevésbé fejlődik, és így tovább.)
Ugyanakkor az iskolakép részének kell lennie, hogy a szülőkkel társként,
partnerként működünk együtt. „Ha szólhatnának (a szülők), »rendes«,
»konzervatív« iskolát szeretnének: osztályokkal, osztályzatokkal, feszített
tananyaggal. Biztos, hogy a pedagógus és a szülő kapcsolata, partnersége
nélkül nem lehet sikereket elérni.” Bogdán János, a pécsi Gandhi Gimnázium
egyik alapítója mondta ezt Komaság Margónak, Pólya Zoltánnak és nekem,
nekünk, a csenyétei szülőkre gondolva.9 A gyerekekkel és a szülőkkel való
kapcsolatot fontosnak éreztük, mégsem jutott eszünkbe, hogy a nagyrészt
iskolázatlan szülőktől megkérdezzük, milyen iskolát szeretnének a gyerekeiknek. Hiába becsültük a szülőket, hiába voltunk a szokásosnál jobb
kapcsolatban velük, ebben nem tekintettük partnereknek őket. Súlyos hiba
volt. Hiába szerettek a gyerekek iskolába járni, hiába becsülik ma, 10–15
évvel később is tanítóikat, a falubeliek sosem érezték igazán magukénak
azt az elsősorban az alternatív pedagógiák gyakorlatából építkező iskolai
praxist, amely közel tíz évig élt a faluban.
Nehéz lecke mindannyiunknak, mert legtöbbünknek saját iskoláskorunkból nincs rá mintánk, hogyan lehet partnerként együttműködni valamennyi olyan szülővel, aki hajlandó és képes erre – az iskolázatlanokkal,
a más társadalmi rétegből jövőkkel is –, hiszen az ő gyerekeikről van szó. Tulajdonképpen egyetlen lépést kell hozzá megtennünk: egyszerűen „csak”
meg kell próbálnunk tanítványaink szüleinek egyéniségét meglátni, élethelyzetét átélni.
Csenyéte csereháti falu, a legszegényebb falvak egyike, majdnem kizárólag roma
lakosokkal. Szociológusok kezdeményezésére, a Soros Alapítvány támogatásával 1990
és 2000 között itt próbáltunk többen, de elsősorban mi hárman – Komaság Margit és
Pólya Zoltán tanítóként, iskolavezetőként, magam tanácsadóként – jó, sikeres iskolát
teremteni a gyereknek (Kereszty Zsuzsa).
9

49

10 ovoda-iskolaPC.indd 49

2008.08.26. 8:33:48

az óvoda– iskola átmenet problémái

Emeletes ház Kőbányán, márványburkolat, rézkorlát a gyerekek szobáihoz vezető lépcső mellett, az apa taxivállalat tulajdonosa. A 10 éves
Miki az iskolában anyagi helyzetével nem dicsekszik, kiderül, hogy a
szülők tudatosan így nevelik. Az apa rendszeresen hoz az iskolába az
egész (napközis) osztálynak gyümölcsöt, csokoládét. „Hadd egyenek a
drágák!” – mondja.10
*
Decemberben spárgával bekötött ajtót, egyetlen szobában lakva öt felnőttet (köztük egy értelmi fogyatékost), három gyereket találtunk, mikor
az osztály betlehemesével ott jártunk. A nyolcéves Renátát, a három
gyerek egyikét nyílt, magabiztos tekintete, kitűnő fantáziája mégis az
osztály egyik vezető egyéniségévé tette. Osztálytanítója véleménye szerint Renáta önbizalma édesanyja érzelmi intelligenciájából származik.11
*
Az egyik tatabányai első osztályban Margit rendszeresen elkésett.
Egyik reggel elkísérte az édesanyja, aki a gyerek tanítójától így kért
elnézést. „Az én hibám, hogy elkésik, de egy olyan garázsban lakunk,
ahová éjjel bejárnak a patkányok, félek, hogy a kéthónapos kicsit megharapják, ezért nem merek elaludni. Aztán reggel felé alszom el, amikor neki már indulnia kellene. (Mindez 2005-ben történt!)”12

Mindhárom szülő magyar cigány. A három szülővel – Renáta és Margit
édesanyjával, illetve Miklós apjával – a három különböző tanítónak kitűnő
volt a kapcsolata. Szerették, becsülték, segítették egymást.
Legelőször attól kell megszabadulnunk, hogy mi, tanítók bármilyen módon is a hatalmat képviseljük. A hatalmat, amelynek a képviselője megmondja, hogyan kell viselkedni, aki ellenőriz, osztályoz, értekezleten padba
ültet, aki esetleg a többi szülő előtt jelenti ki, hogy elégedetlen a gyerekünkkel, aki előtt sorba kell állni fogadóórán a tanáriban, hogy megtudjuk, mi a
véleménye a gyerekünkről. Az iskola kapujára pedig esetleg kiírjuk, hogy
„Kedves Szülő! Kérjük, ne jöjjön tovább, itt munka folyik!”13 Ha ebből a helyzetből ki akarunk lépni, Péliné Nyári Hilda szavai segíthetnek:
10

Balázs Mónika tanító osztálya, Budapest, 2006.

11

Renáta a 90-es években Komaság Margó csenyétei osztályába járt.

12

Margit H. Margit tanító osztályába járt Tatabányán, 2005-ben.

2006-ban olvastam ezt a feliratot az egyik Tisza menti, jó hírű iskola kapuján (Kereszty
Zsuzsa).
13
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„Nem tudom, miért akarják a fehér emberek, hogy mindenki úgy éljen,
gondolkodjon, mint ők. Honnan tudják, hogy a másiknak ez jó-e? Hisz
nekik sem jó, mert még egymást is leölik, semmi sem elég nekik…”
(Péliné, i. m., 117.)

Világosan képviselni kell a saját értékrendünket, újra és újra megkérdezni a szülőket, milyen iskolát szeretnének a gyerekeiknek, mi a véleményük
arról, ahogy működünk, és egyezségre jutni úgy, hogy közben ne adjuk fel
azt, amitől szerintünk jó az iskola.

A kapcsolat
Elfogadjuk a gyereket, mint olyan embert, akit tudatos szülői választás vagy a véletlen ránk bízott. Elfogadjunk annak, aki. Mindegy, hogy
fiú vagy lány, szép vagy kevésbé szép, szegény vagy jómódú családból
származik, nyugodtnak vagy zaklatottnak, simulékonynak vagy kemény
karakterűnek látszik. Befogadjuk azok közé az emberek közé, akikkel kapcsolatban vagyunk. Attól a pillanattól kezdve, amikor először találkozunk,
először nézünk egymásra, a vele való kapcsolatot élőnek, fontosnak tekintjük, olyan kapcsolatnak, amelynek alakulásáért elsősorban mi, a felnőttek
vagyunk felelősek.
Mindenképpen maga a kapcsolat a legfontosabb. Semmilyen módszer,
semmilyen technika nem helyettesítheti azokat a tapasztalatokat, amelyeket azzal szerzünk, hogy figyelünk a gyerekre. Reggel, amikor megérkezik, a beszélgetőkörben, amikor ő beszél vagy valamelyik társára figyel,
amikor nem tud másra figyelni, csak arra, ami vele történt, aminek éppen
örül vagy ami nyomasztja. Miközben mozog, ritmusra, könnyedén vagy
kiesve a ritmusból, ahogy ír, görcsösen vagy könnyedén. Ahogy szaladgál,
ahogy tétovázva vagy szemlélődve álldogál az udvaron. Ahogyan egy társához szól, ahogyan a játékban részt vesz vagy csak szemlélődik, játékot
irányít vagy más gyerek irányítását követi. Lehet, hogy az egyik nap csak
szemlélődik, a másikon irányít. Lehet, hogy hónapokig csak más irányítását követi, majd egyszer csak saját ötletet hoz. Lehet, hogy az ötleteit elfogadják a többiek, lehet, hogy még nem. Mindezt és ezernyi mást, vagyis a
közvetlen tapasztalatot semmi nem pótolja. Az a beállítódás, az a nyitottság
a lényeges, amellyel jelen vagyunk akkor, amikor együtt élünk az iskolában
a gyerekekkel.
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A közömbös kívülállásra magyarázat lehet (fáradtak vagyunk, az sem
biztos, hogy állásunk lesz jövőre ebben az iskolában), mentség azonban
nincs. Ha azt vesszük észre, hogy a tanítási órákon csak vagy elsősorban
arra tudunk figyelni, hogy mi következik a tananyagban, hogy figyelnek-e
ránk a gyerekek, akkor tudnunk kell, hogy baj van. Nem készültünk fel
elég alaposan, esetleg belefáradtunk a tanításba. Ha az udvaron rendszeresen nincs kedvünk a gyerekek játékát, játék közben őket figyelni, akkor
érdemes gondolkoznunk azon, hogyan tudnánk úgy kipihenni magunkat,
hogy újra érdekeljen, ami velük, bennük történik. Ha ez sem segít, akkor
azon: nem tudnánk-e legalább egy-két évre más munkát keresni. Mérei Ferenc szerint emberekkel foglalkozó szakmákban legalább kétféle végzettséggel kellene rendelkeznünk; hogy 7-8 évenként például idegenvezetést
vagy valami egészen más munkát vállalhassunk, s utána eldönthessük, vágyunk-e vissza az iskolába, a gyerekek közé vagy sem.

Vizsgálatok
A szellemi-lelki jelenlétet semmilyen vizsgálati módszer, ún. mérés alkalmazása nem helyettesítheti. Különféle megfigyelési szempontsorok alkalmazása esetleg még veszélyes is lehet. Például a Hollandiából származó,
vitathatatlan előnyökkel is rendelkező ún. belső gondozói rendszert (BGR) több
iskolában alkalmazzák. A BGR-ben egy pedagógus az egyes gyerekekről,
illetve az osztályáról legalább a következő dokumentumokat tölti ki: egyéni
fejlesztési terv, csoportfejlesztési terv, fejlődési napló (gyerekenként 8 oldal),
problémafeltáró beszélgetés, átadó megbeszélés jegyzőkönyve. Mindennek
a terjedelme 20 gyerek esetében legalább 150 oldal.
Természetesen a legtöbb esetben nem szabad szöveget kell írni, hanem
rubrikákat kell kitölteni, közben meg kell figyelni a gyereket. Ezzel hasznos
információkhoz juthatunk, mégis: hihetetlen energiát kell fordítani arra,
hogy mindezt kitöltsük, lejegyezzük. Nem csodálkoztam, amikor az egyik
iskolában arra a kérdésre, hogy volt-e családot látogatni a tanító, elém tette
a dokumentációt, és azt válaszolta: „Mindent tudok a gyerekről, nézd meg, a
családot pedig ismerem, hiszen egy városban élek velük.” (Több mint ötezren élnek a városban.)
Az itt fennálló veszély lényege: amíg látszólag – és részben valóban – a
gyereket figyeljük meg, nem marad energiánk arra, hogy azzal a személ�lyel, aki a gyerek, kapcsolatba kerüljünk.
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Alapképességek14
Az alapképességek azért alapképességek, mert a fejlettségük bizonyos
szintje szükséges az írás, az olvasás és a számolás megtanulásához, de miután éppen ez a három képességcsoport sok más területen is befolyásolja
a tanulást, más tantárgyak tanulásának is az alapját jelentik. Fontos, hogy
a tapintás, a nagy- és a finommozgások, a szemmozgások, az egyensúly
fejlődése eljusson arra a szintre, amelyen már nem igényelnek minden pillanatban tudatos irányítást, hanem szinte önmaguktól, automatikusan működnek, így hagyva helyet a tudatban a kognitív tanulás számára. Ezeket
a képességeket az ember természeti adottságaival, származásával foglalkozók (az antropológusok) ősi képességeknek (archetípusoknak) nevezik.
Aki ismeri egy-egy korcsoport archetipikus jellegzetességeit, az előtt a
gyermek egyéni jegyei is jobban megmutatkoznak. Az archetípus, az ősi
mintázat a fejlődő gyermek számára belső modellként is szolgál, amelyhez
mérheti, amellyel ütköztetheti és ezáltal alakíthatja személyiségét. A tanítónak, tanárnak természetesen nincs arra lehetősége, hogy minden gyermekre egyénileg tervezzen, mégis nagyon fontos, hogy az archetipikus és
az egyéni tényezők finom kölcsönhatásban, egyensúlyban működjenek.
Ha egy gyerek óvodáskorában túl sok, mozgásos tapasztalat nélküli intellektuális fejlesztést, a kognitív funkciók erőteljes edzését kapta, ha háttérbe szorult a szabad mozgás, a tapasztalatszerzés különböző egyensúlyi
helyzetekben, ha keveset játszhatott különböző anyagú, méretű, formájú
tárgyakkal, akkor a kognitív ingeráradata elnyomja a kevés ingerrel ellátott területeket, a mozgások, az egyensúly fejlődését. Az idegrendszer csak
bizonyos mennyiségű információt képes egyszerre feldolgozni. A folyton
ingerelt csatornákon bekerülő ingerek válnak számára szokásossá, itt jut a
gyerek sikerhez, a mozgás pedig, mivel keveset gyakorlódott, egy idő után
inkább kudarc forrásává válik.
A születéstől mintegy hároméves korig főképpen a fej és az idegrendszer a
fejlődés fókuszpontja. Működni kezdenek az idegpályák, egyre több kapcsolat válik aktívvá az idegrendszerben. Ennek eredményeképpen kifejlődnek például az egyes érzékelési területek (látás, hallás) közötti kapcsolatok,
lehetővé válik az intermodális integráció15. A fejlődést az érzékszervek aktív használata és a mozgás ösztönzik – amit nem használunk, az nem fejlő14

S. Pintye Mária, 2006. nyomán.

15

Például képekhez szavak, szavakhoz képek társítása.
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dik. Ebben a szakaszban a nagymozdulatok dominálnak, a gyerek mindig
tevékenykedik. Fontos, hogy elég szabad mozgáslehetőséghez jusson, mindent önmaga fedezzen fel: a test különböző mozgásának lehetőségeit és a
teret egyaránt.

Milyen is a 3–7 éves gyerek?
Hároméves kortól mintegy ötéves korig főképpen a törzs alakja változik: addig szinte lapos volt, most térfogatában is bővül, domborúbb, hosszabb lesz.
Az addig zsúfoltan elhelyezkedő belső szerveknek így több helyük van a
növekedésre. A törzset úgy is tekinthetjük, mint a ritmikusan működő életfolyamatok központját. Erre az időre a légzés, a keringés kezdi megtalálni
igazi ritmusát, ennek hatása a mozgásban, a beszédben (a ritmikus tagolás
képessége), de még a gondolkodásban is megjelenik. A ritmus az időérzékelés megjelenését is jelenti. Ekkor vannak a gyerek első „aha élményei” és
első felismerései arról, mit is jelent a „már elmúlt”, a „most van” és a „majd
lesz”.
A ritmikus rendszer fejlődéséhez szorosan kötődik a lelki élet kiteljesedése. A gyerekek már egymással is – legalább az aktuális játék során – kapcsolatokat alakítanak ki. A szeretett személyekre nemcsak a jelenlétükben,
hanem a távollétükben is képesek gondolni. Gyakori, hogy az óvodában
a családtagok egyike-másika, gyakran mindegyike számára ajándékokat
készítenek, függetlenül az ünnepektől, csak úgy. Ötéves korra általában
szükségletté válik a szociális tapasztalatok szerzése, a gyerek ekkor kezd
adni, venni, osztani.
Öt- és hétéves kor között a végtagok nyúlnak meg: arányuk a testhez képest
megváltozik, kifejezett formája lesz például a csuklónak, a térdnek, erőteljesen megjelenik a lábboltozat. Ez azt is jelenti, hogy a végtagok erősebbekké, terhelhetőkké válnak. Ezt az új lehetőséget a nevelőnek ki kell használnia. A gyermekek ilyenkor nemcsak a finommozgásos ügyességet igénylő
játékokban fejlődnek, hanem kifejezetten munka jellegű tevékenységet is
szeretnének végezni. Fontos, hogy ezen igényüket elégítsük is ki. Megjelenik a szociális figyelem képessége, kifejleszti érzékét a mások szükségletei
iránt, másokért, másoknak tesz meg dolgokat. Ez az újfajta szociális képesség és a munkatevékenység lehetősége gyakran kifejeződik az óvodapedagógusnak, a tanítónak, az anyának való segíteni akarásban. Ez minőségileg
különbözik a már az előző fejlődési periódusokban létező párhuzamos cse54
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lekvéstől, ahol az anya minden tevékenységét utánozta a gyermek. Akkor
pusztán a funkciót gyakorolta, itt a célirányos és szociális komponens kap
hangsúlyt. Fontos, hogy mindig igyekezzünk kielégíteni a munkavégzésre
való igényét, mert későbbi tettrekészségre ettől függ.
A beszédben a négy-öt évesek meggondolatlan, a „nyelv élvezetéből fakadó fecsegését” felváltja a meggondolt, nyelvtanilag is strukturált beszéd.
A játékban is a céltudatosság, a tervezés, a kitalálás jelenik meg új elemként,
a tanultakat, tapasztaltakat új helyzetekben használja fel. A játékban új fejlődési fokozat az igazi együttjátszás, a szabályok közös alkotása, ez egyben
a barátságok létrejöttének is az alapja.
Korunk nem kedvez a harmonikus kisgyermekkori fejlődésnek – egyes
kutatók egyenesen a gyermekkor elsorvadásáról beszélnek. Az intellektus
és az információ jelentőségének túlhangsúlyozása, a családok mozgásszegény életmódja, az időhiány, a helytelen táplálkozás gyakran még az
egyébként átlagos képességű gyermekeknél is hiányosságokat okoz a mozgáskoordinációban, a tapintás- és testérzékelésben, az egyensúlyérzékelésben, vagyis a tanulás alapját jelentő egyéb képességekben. Így azokat a
gyerekeket is veszélyeztetheti tanulás- és/vagy viselkedészavar, akik csak
csekély adottságbeli gyengeséggel rendelkeznek, hiszen nincs lehetőségük
gyakorlásra.
Pintye Mária olyan alapozó gyakorlatsort dolgozott ki, amelyek az iskolázás első éveiben az alapképességeket jelentős fejlődésre ösztönzik.16
Hogyan állapíthatjuk meg, hogy melyik gyerek hol tart az alapképességek
fejlődésében?
■ Vannak, akik a feladatokat könnyen megértik, viszonylag rövid gyakorlás után pontosan, harmonikusan, testi és lelki feszültségek nélkül
megoldják. Az első tanév végére az alapozás segítségével minden területen kielégítő teljesítményt nyújthatnak. Ők azok, akik az iskolába lépésig valószínűleg az alapképességeket kellően gyakorolták, és
azok, akiknek a számára csak a gyakorlási alkalom nem volt elegendő
a készség megszilárdításához.
■ Vannak, akiknek hosszabb gyakorlási időre van szükségük, kezdetben lassan haladnak, később a fejlődés üteme felgyorsul, végül pontoEzek megtalálhatók a suliNova Kht. adatbankjában a következő címen: www.
sulinovadatbank.hu, a következő útvonalon haladva: kompetencia alapú programcsomagok – szövegértés-szövegalkotás – 1. osztály – Alapozás.
16
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san, harmonikusan, testi-lelki feszültségek nélkül végzik az alapozás
gyakorlatait. Legkésőbb a második tanév végére, a differenciáltan elnyújtott alapozás segítségével minden területen kielégítő teljesítményt
nyújtanak. Bennük a készségek hiányosan alakultak ki, akár kissé
gyengébb egyéni adottságaik, akár a nem megfelelő környezeti hatások következtében. Szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek éppúgy
lehetnek elhanyagoltak, mint elsősorban az anyagi javak megszerzésére koncentráló, jómódú családok gyerekei.
■ Vannak olyan gyerekek is, akik hosszabb gyakorlás után, önmagukhoz viszonyítva nagy fejlődést mutatnak, feladatvégzésük mégsem
válik pontossá, harmonikussá, esetleg testi-lelki feszültségekkel terhes. A második tanév végére, a differenciáltan elnyújtott alapozás ellenére is nehézségeik vannak egy vagy több alapozó gyakorlatban,
valószínűleg tanulási területen is.
Míg az első két csoportba tartozó gyermekek problémáinak megoldása a
tanító kompetenciájába tartozó feladat (ehhez nyújt sokrétű segítséget az alapozó gyakorlatok rendszere), a harmadik csoportba tartozó gyermekek számára – ha ez a jelenség több területen is előfordul – az alapozás elnyújtott
alkalmazása mellett célszerű az alapképességek fejlődésének támogatásához értő fejlesztő pedagógus szakember segítségét is kérni.
Ezek a gyerekek valószínűleg valódi részképesség-, figyelem- vagy aktivitászavarral küzdenek, nekik nem korrepetálásra, hanem képzett szakember támogatására van szükségük. Fejlődésük megfelelő támogatása
mellett a komolyabb tanulási nehézségeik általában negyedik osztályra
megszűnnek. Természetesen minden gyerek, minden eset más – előfordulhat, hogy később is külön figyelemre van szükségük. Egészséges lelki fejlődésük érdekében fontos, hogy a tanító semmilyen módon ne bélyegezze
meg ezeket a gyerekeket, és azt se engedje, hogy társai ezt tegyék. Sokszor
a csúfolódóknak is van valamilyen nehézsége, s gyakran önmaguk énjének megerősítéseként értékelik le a másikat. Igyekezzünk olyan feladatokat
adni nekik, amelyekben erős oldalukat csillanthatják fel, elismerést váltva
ki a többiekből (például erőt kívánó emelések, cipelések, vagy éppen gyengéd odafigyelést kívánó, sebeket kötöző, gondozó munkát). Az osztályban
olyan munkahangulatot fontos teremtenünk, hogy minden gyerek a saját
fejlődésével és a társai segítésével legyen elfoglalva.
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A megérzés, azaz az intuíció
Ahogy már mondtuk, mindennél – az ősi, archetipikus képességek fejlő
désére fordított figyelemnél is – fontosabb maga a kapcsolat. Az a koncentrált
jelenlét, figyelem, amellyel a gyerekhez fordulunk, amelyben – ugyanúgy,
ahogy saját családi, baráti kapcsolatainkban is – mással nem pótolható szerepe van a megérzésnek, az intuíciónak. Ránézek a gyerekre, amikor reggel
belép a terembe, amikor magányosan áll az udvaron vagy éppen magából
kikelve elégedetlenkedik, és megérzem, még ha szavakba pontosan talán
most nem is tudnám foglalni, hogy milyen állapotban van, és hogy mire van
szüksége. „Mivel tartozom neki” – éppen most, ezekben a percekben.

Amit tanítunk
K. Kristóf hatéves korában azt mondta: „Úgy mondják, hogy ne értsem.”
Mára már elvégezte a műszaki egyetemet, ezt a mondatot az iskolában
töltött első hetének végén mondta. Ép értelmű, értelmiségi családban felnőtt, az iskolát váró hatéves volt (óvodáskorának utolsó heteiben táskával
a hátán járt fel-alá a lakásban), szülei által gondosan kiválasztott iskolában
kezdett, mégis úgy érezte: nem neki, nem hozzá beszélnek. Hat nap után
voltaképpen az ún. „tannyelvi diszkrimináció” mibenlétét fogalmazta meg –
igen pontosan.
Péli Tamás roma festő édesanyja, Péliné Nyári Hilda így írt utolsó iskolaévéről:
„Kezdődött megint az iskola, most már a Dugonics utcai iskolába íratott
be anyám, a harmadik osztályba. Már volt táskám, olyanforma, mint
egy kis kuffer. Tanszert is kaptam, csak a tanító néni nem olyan volt,
mint az előző. Ezt inkább csendőrnőnek lehetett volna hinni. Olyan ellenséges volt, és úgy utáltam, még most is átkozom. A formája is igen
rossz volt. Akkora feje volt, mint egy hordó, teli rosszindulattal, ami
a szemén is tükröződött. A másik drága jó tanító nénim után nagyon
kiábrándító volt. Nagyon elvette a kedvem a tanulástól. Már nem volt
örömöm benne, mint a másik tanító nénivel. Nem is tanultam, és sokat
hiányoztam. Anyám nem bánta, ha nem megyek, mérges volt a tanító nénire, sajnált engem. Az iskola meghalt számomra.” (Péliné, i. m.,
115–117.)
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Mi lehet a baj? Mit csinálunk rosszul az iskolában? Nyári Hilda emlékeiből világos: ellenséges volt a tanító, sose „erősítette”. Képtelen volt Hildát
elfogadni. De az értelmiségi fiúnál nem erről volt szó. Az a szubkultúra,
amelyben Kristóf nevelkedett, valószínűleg rokon volt azzal a kultúrával,
amelyben a tanítója fölnőtt. Mégis: az első napokban nem értették egymást.
Abban az iskolában, amelybe szívesen járnak a gyerekek, amelyből nem
szívesen hiányoznak, amelyben értik, amit mondanak nekik, a tanítók legalább két dolgot biztosan tudnak: el tudják fogadni azokat a gyerekeket,
akiket a szülő (vagy a véletlen) rájuk, éppen rájuk bízott, valamint tudják,
hogy mit és hogyan tanítsanak.
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első éveiben?
Mozgást, éneklést, festést, rajzolást, írást, olvasást, számolást – ebben
a fontossági sorrendben.

Az iskolakezdés első éveiben azt várjuk, hogy a gyerek írni, olvasni, számolni tanuljon, ezekben az években mégis a mozgást, éneket, hangszeres
játékot, rajzolást, festést, mintázást, kézművességet kínáló tantárgyak, tevékenységek a legfontosabbak. Ugyanis a mozgás, a hallás már a méhen
belüli életben sajátja a gyereknek, belső képeit kisgyerekkorában elsősorban nem szavakban, hanem színekben, formákban fogalmazza meg. Ezért
fontos, hogy az első években az iskola a gyereket mozgáson, éneken, rajzonfestésen keresztül szólítsa meg, nemcsak e tantárgyak óráin, hanem az írás,
az olvasás, a számolás tanulásának óráin, ezek eszközeként is.
A másik szempont, amely nélkülözhetetlenné teszi, hogy ezekre a tevékenységekre/tantárgyakra koncentráljunk, a tanító, a tanítás szempontja: a
pedagógiai praxist, a gyerekkel való együttélést, kibontakozásának támogatását nem valamiféle elmélet (a pedagógiaelmélet) gyakorlatának, hanem
művészetközeli tevékenységnek tekintjük. A tanító személyiségének azokat az
erőit, képességeit – a megérzést, ráérzést (az intuíciót), a rögtönzést (improvizációt) –, amelyek a rutinból kiemelik, éppen a mozgás és a művészeti
tevékenységek mozgósítják. (E képességek frissessége, rugalmassága teheti
lehetetlenné például azt, hogy a tanár az egyes témák feldolgozásához évekig, évtizedekig ugyanazt az „óravázlatot” használja.)
A mozgásnevelés azt segíti, hogy a gyerek irányítani tudja a testét, gondolatait, érzéseit mozgással (is) ki tudja fejezni. Az éneklő, hangszeren játszó,
éneket, zenét hallgató gyerek dallamot, ritmust, harmóniát hoz létre, él át.
A színeket, majd mesék, történetek hangulatát, később alakokat festő, egész
testtel végzett mozgásait rajzzal formákban megjelenítő gyerek érzésekre,
hangulatokra, mozgásokra figyel, ezeket ábrázolja. Mindez elengedhetetlen
ahhoz, hogy az írás-olvasás-számolás megkívánta absztrakcióhoz eljusson.
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Ma már van olyan – uniós támogatással készült – program, amely ezeknek az elveknek a jelentős részét érvényesíti.17 Mindaz, amit a következőkben az írás-olvasás és a matematika tanításáról írunk, már nem csupán
alternatív pedagógiai gyakorlat; ez a fejlesztési program a két tantárgy
tanításának legfontosabb elemeit bármelyik tanító számára választhatóvá
tette, lépéseit a program módszertani részében megtalálhatjuk.

Mit tanítsunk 1–4. osztályban
magyar nyelv és irodalomból?
Mondjunk együtt velük verseket, mondókákat, mondjunk nekik naponta mesét. A szinte kívülről tudott mondókák, mesék szavai, betűi segítségével tanítsuk őket írni, olvasni.
Ugyanígy, az ismert mesék, történetek szövegét használva segítsük
elő, hogy nyelvi tapasztalataik tudatosodjanak. Hagyományos értelemben nyelvtant, nyelvtani szabályokat ne tanítsunk.18

A nyolcvanas évek közepén jelentek meg a hazai alternatív tanítási programok (Zsolnai József és munkatársai, Ligeti Róbert, Kutiné Sahin-Tóth
Katalin, Lovász Gabriella, Tolnai Józsefné, Mádai Istvánné programja). Az
elmúlt húsz évben ún. kompenzáló, reedukáló, fejlesztő programok sora
látott napvilágot (Meixner Ildikó, Porkolábné Balogh Katalin, Csabai Katalin és mások programjai, legújabban a komprehenzív iskolaprogram termékeként az ún. kapcsos könyv). Közel húsz éve foglalkozva a különböző
módszerekkel, elemezve az olvasástanítással, diszlexiával foglalkozó szakirodalmat, jutottam el oda (K. Zs.), hogy a Waldorf-pedagógiában kialakult

Megtalálható a www.sulinovadatbank.hu című honlap szövegértés-szövegalkotás és matematika ún. kompetencia alapú programcsomagjainak a tantervében, foglalkozás-leírásaiban.
17

A suliNova adatbankjában található szövegértés-szövegalkotás tanterv szerint
nyelvtani szabályt először az ötödik évfolyamon tanítunk.
18
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módszer19 a leghatékonyabb – egyúttal ez a módszer előzi meg legnagyobb
mértékben a diszlexia kialakulását.

Milyen a megfelelő program?
Fejlődéstani szempontokat figyelembe véve az a program a legeredményesebb – minden gyerek, a hátrányos helyzetűek számára különösen –,
amely megfelel az alábbi kritériumoknak.

Napi mesélésre, mondókázásra, ritmikus mozgásokra épít
Nagy József és munkatársai már a nyolcvanas években kimutatták, hogy
azok a gyerekek, akiknek naponta mesélnek, szellemi teljesítményben
mintegy másfél évvel előzik meg kortársaikat. Igen fontos, hogy a tanító
lehetőleg fejből meséljen, úgy, hogy közben maga is képeket készít arról,
amiről mesél. Így indítja belső képkészítésre a gyereket, akinek arra, hogy
ez a képkészítő képessége minél árnyaltabban kialakuljon, égető szüksége
van, például elvont gondolkodása fejlődéséhez is.

Írni tanít először
Az a kérdés, hogy írni vagy olvasni tanítsunk először, esetleg egyszerre tanítsuk mindkét, egymástól lényegében különböző szellemi műveletet,
a módszertan közel egy évszázada aktuális kérdése. Legtöbbször erre is
a rutin „válaszol”: a középkori, templomi környezetben zajló írás-olvasás
tanításban természetes volt, hogy a szentnek tartott szövegek „megfejtésével”, az olvasással kezdjék a tanítást. Nem az volt a cél, hogy a tanuló a saját
gondolatait fejezze ki (írni tudjon), hanem hogy „megfejthesse”, majd felolvasással másokkal is megismertethesse a szent szövegeket (olvasni tudjon).
2007 márciusában az Országos Köznevelési Tanács akkreditálta a szövegértés–szövegalkotás 1–2. osztály számára készült programcsomagját, amely a Waldorfpedagógia írás-olvasás tanítási módszerét választható módszerként ajánlja. Lépéseit
a Bakonyi Katalin és Kulcsár Gábor által írt úgynevezett modulokban mutatja be a
www.sulinovadatbank.hu.
19
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Az írás is elsősorban másolást jelentett. A latin nyelv meg is különbözteti a
másolót, a skriptort a szerzőtől, az auktortól.
A legtöbb program ma is, azóta is az olvasás tanításával kezdődik. Pedig
különösebb fejlődés-lélektani megfontolások nélkül is nyilvánvaló, hogy
az írás-olvasás lényegét könnyebben megértheti az a hatéves, aki azt tapasztalja először, hogy az írásban, a különböző jelsorokban az általa ismert
mesék, történetek, saját gondolatai jelennek meg, és először nem egyes betűket, majd sokszor értelmetlen szótagokat, összefüggéstelen szavakat kell
újra és újra kisilabizálnia. Ezért magától értetődő, célszerűbb, ha írni tanítunk először. A gyerek a különböző formákat, jeleket, a betűk alakját – mielőtt papírra vetné őket – saját mozgásával térben formálja meg, éli át, majd
nagyban (például csomagolópapírra, postairónnal) a mozgásemlékezetében meglévő formákat, jeleket rajzolja, másolja (tehát jeleníti meg síkban),
s csak sokára írja le kis méretben, például füzetben, de akkor sem szűk
vonalközbe szorítva.

Először azt íratja le, amihez a gyereknek személyes köze van
A tanító mesét mond, a gyerek pedig lerajzolja, lefesti, ami a meséből
megragadja. Amikor a tanító a saját – a mesét a táblán illusztráló – rajzából
kiemeli a tanulandó betűt, akkor a gyereket a rajzból az írásba vezeti át.
Amikor a gyerek lemásolja a tanító által nyomtatott nagybetűkkel leírt saját
szövegét, akkor még nem ír – hiszen általában még nem kapcsolta össze a
betűjelet a megfelelő hanggal –, hanem a tanítói mintát követve vonalakat
rajzol.

Az olvasni tanulást a gyerek által írt szövegen kezdi
A gyerek a saját maga által leírt – először csupa nagy, nyomtatott, tehát
elsősorban egyenes vonalakból álló betűkkel írt – szöveget kezdi olvasni,
majd ezt a szöveget bontja hangokra/betűkre. Három szinten fontos minél
több szöveget megfogalmazni, a szövegek terjedelemben, szókészletben(!),
szóhosszban, mondathosszban, a betűk méretben, betűtípusban, vonalvastagságban különbözzenek. Jobb a teljes történetet magában foglaló rövid
szöveg, mint a hosszú szöveg egy részlete. (Akkor is, ha magáról a történés-
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ről minden gyerek teljes képet kap. Más élményt jelent, ha az egész történetet magam tudom végigolvasni, mint ha csak egy részét.)
Fontos, hogy ne csak az írás és az olvasás technikáját tanítsuk, hanem
már az olvasástanulás kezdetén hozzuk kapcsolatba a gyereket a neki való
olvasnivalókkal. Legyen például osztálykönyvtár, amelyben a gyerekek
megtalálják az olvasási szintjüknek megfelelő, értékes szöveget tartalmazó
könyveket. Vagyis mihelyt bármilyen betűkkel írni tudnak, használják az
írást arra, amire létrejött: többek között közlésre. A Lépésről lépésre program
ún. „beszélgetőfüzet” használatát javasolja. A gyerek ír a tanítónak egy
erre a célra szolgáló füzetbe, a tanító pedig válaszol: leveleznek. Ha a tanító
kedvvel, személyre szólóan válaszol, erősítheti a kapcsolatot a gyerek és a
tanító között, a gyerek pedig átélheti, hogy amit gondol, érez, ami történt
vele, az jelekkel, írással közölhető.
Komaság Margó Csenyétén két évig levelezett így az egyik osztályával.
A gyerekek egyre hosszabb leveleket írtak, egyre személyesebb tartalommal. Néhány részlet (betűhíven, csak az elírásokat javítva) a levelekből és a
tanító válaszaiból:
Tünde, 8 éves
IX. 1.: Tegnap én meg Ricsi játszottunk. Beleugortunk a hóba. Mintha
egy űrhajóba ültünk volna. A lábunk egész a hó alatt volt, azt úgy neveztük el, hogy dunna, mert jó beleugorni.
Tanító: A hó tényleg olyan, mint egy óriási dunna. Úgy is szolgál: melegíti a földben a magokat!
II. 18.: Tegnap bevitték az anyukámat a kórházba. És már jobb, hogy
nem lesz a hasába a kisgyerek. Én még egyszer sem láttam anyukámat betegnek. Amikor telefonáltam, jó érzés tudni, hogy nem beteg
annyira.
Tanító: Izgultál nagyon anyukádért. Talán féltél is egy kicsit. Szerencsére a szülés fájdalma nem tart sokáig.
IX. 4.: Mán én alig várom, hogy eljöjjön a szombat, hogy megnézzem
a kislányt, és hogy lehessen az ölembe. És hogy anyával is beszélhessek.
Tanító: Én is nagyon kíváncsi vagyok a kisbabára!
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Richárd, 8 éves
X. 2.: Hétfőn apu megy a börtönbe. Hajnal 5-kor viszik be a börtönbe.
Én akkor felkölök és apától elbúcsúzok, és visszafekszem az ágyba.
Tanító: Sokáig nem fogod látni apukádat. Anyukádnak is nehéz lesz
egyedül veletek. Sokat segíthetsz neki, nagy fiú vagy már. Elbúcsúztál
apától?
X. 5.: Ma bevitték a börtönbe, és el se tudtam búcsúzni apától. Majd
elbúcsúzom tőle, ha megyünk látogatóba. Még megcsókolom és megölelem.
Tanító: Mikor fogjátok meglátogatni az apukádat?
Madi, 9 éves
V. 31.: Tegnap én mostam egyedül géppel. Olyan sok ruhát kimostam!
Amikor kimostam, akkor felmostam a padlót. Utána meg elmentünk a
kultúrba. Én tudok már mosni, takarítani, követ, padlót felmosni, sepregetni, gyerekekkel lenni és mán főzni is tudok rántott levest, és gyúrni
is tudok, tojást megfőzni. Anya takarít.
Tanító: Nagyszerű, hogy ilyen ügyes vagy, és hogy anyának fontos,
hogy megtanítson minderre. Szükséged is lesz ezekre, ha családod
lesz, gyerekeket nevelsz! Ahhoz, hogy ápolónő lehess, dolgozhass,
sok mást is meg kell tanulnod; pontosan olvasni, számolni… Drukkolok
neked, izgulok érted!

Szinte kizárt, hogy sikertelen legyen az a tanulási/tanítási folyamat,
amely ilyen gyerek-tanító kapcsolaton alapul. A helyesírást ilyen intim szövegben – levelezés folyik gyerek és tanító között – sose javítjuk, javíttatjuk:
örülünk, hogy a belső beszéd, „beszédfolyam” közléssé vált. Ahogy az első
években a fogalmazásokban – magában a szövegben – sem javítjuk a helyesírást, hiszen ha a gyerek meglátja a kezdetben valószínűleg sok piros
vonalat, aláhúzást a szövegében, akkor elmegy a kedve az írástól. S ha egy
nehezebb helyesírású szó fejezné is ki pontosabban azt a képet, amelyet
írásban akar megfogalmazni, nem írja le, hanem egyszerűbbet választ helyette. (Így kerülhet a szövegbe „lehullanak a gallyak” helyett például „leesnek az ágak”.) A helyesírást igen fontos tanítanunk, de másképp, például
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differenciáltan: a fogalmazás után leírjuk helyesen azokat a szavakat, amelyeket a gyerek rosszul írt. A gyerek feladata a szavakat újraírni.
Használjuk az egyéni szókártyák módszerét.20 Maga a gyerek vagy/és a
tanító, szülő, a „fejlesztő pedagógus” elkezdi gyűjteni az összes olyan szót,
amelyet az adott gyerek valaha helytelenül írt, és helyesen leírja egy olyan
méretű papírra (kártyákra), amely kényelmesen belefér mondjuk egy családi gyufásdobozba. Így hamarosan minden gyereknek lesz egy olyan dobozkája, amelyben a saját olyan szavai vannak, amelyeknek a helyesírását
még tanulnia kell.
Rendszeresen szánunk időt arra, hogy a gyerekek párban gyakoroljanak
– kicserélik a dobozaikat, és „tollba mondják” egymásnak a szavakat, kinek-kinek a sajátjait a következőképpen:
1. Megmutatom a kártyát, jól nézd meg és ejtsd ki (vizuális és auditív emlékezet)!
2. Csukd be a szemed (hogy jobban tudjon koncentrálni, és könnyebben
tudja felidézni a szó képét)!
3. Írd le a levegőbe a szót (mozgásemlékezet)!
4. Most írd le papírra! (Ha a levegőben jól írta.) Ha még nem írta le jól,
akkor elölről kezdjük az első lépéssel.
A kártyát addig tesszük vissza a dobozba, amíg legalább öt különböző
alkalommal (lehetőleg nem egymást követő napokon) nem írta le jól a gyerek az adott szót. Ha sikerül neki, a szókártyát ünnepélyesen ő dobja a szemétbe. (Persze nem lehet minden helyesírási problémát így megoldani, de
a gyerekek nagyon szívesen csinálják ezt a feladatot, és látványosan javul
is a helyesírásuk.)
A tollbamondás így feleslegessé válik, mert bármilyen szövegről legyen
is szó, az egyeseknek túl nehéz, másoknak túl könnyű lesz, és egyetlen
gyerek esetében sem a saját helyesírási problémáinak a megoldását segíti
elsősorban. (A nyolcéves, jó helyesírású V. Mihály szerint a tollbamondással
a gyerek „drága idejét” pazaroljuk.)
A szövegalkotás írásban, a fogalmazás például a levélírással kezdődik.
A gyerek számára fontos, hogy a levélben elmondjon valamit. Képekben

Egy bécsi integrált volkschuléban láttuk a módszert sok évvel ezelőtt, majd
Dolánszky Györgyi honosította meg a zuglói Ond vezér parki iskolában. (K. Zs.)
20
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„gondolkodik”. Sokkal természetesebb számára a képet megjeleníteni, azaz
megfesteni, megrajzolni, később például agyagból megformálni azt, ami történt vele, amit látott, mint írni róla. A fogalmazás tanulását úgy kezdheti,
hogy lefesti, lerajzolja, amit látott, ami történt vele, s aztán le is írja. Tehát
nem fogalmaz, majd illusztrációt készít a fogalmazáshoz, hanem fordítva:
fest, rajzol – rajzlapra vagy sima lapú füzetbe, és ezután majd ír, fogalmaz. Nem kötelezően így, ebben a sorrendben, de ez is az egyik lehetőség. Ebből adódik
a differenciálás. Eleve ezt ajánljuk fel: lehet először megfesteni, aztán leírni,
és lehet fordítva. (Nyugodtan lehetne a fogalmazásfüzet is sima lapú, s az
egyik oldalon mindig a festés, rajz, a másik oldalon a gyerek szövege.)
Gondosan kiválasztott mondókákat, verseket naponta mondjunk együtt
a gyerekekkel. Tegyük ezt rendszeresen, a nap meghatározott részében,
például reggel, a beszélgetőkör után, és szabadidőben is, jókedvünkben az
udvaron. Az ebben az életkorban megtanult versek többsége szinte „soha”,
életünk végéig nem törlődik ki. A nehezen megszólaló, nehezen koncentráló, fejletlenebb verbális emlékezetű gyerekkel együtt mondjuk a verset vagy
a színdarabban az ő szövegét, halkan, hogy az ő hangja érvényesüljön, addig, amíg maga nem mondja, hogy most már egyedül is tudja. Az „addig”
akár hónapokig is tarthat. Figyeljük meg, hogy az alábbi történetben a tanító emlékszik arra, hogy a gyerek milyen napon, hány órakor(!) mondta el
először egy mese következő mondatát. Legyen természetes, hogy a mesék
egy részét – változó szereposztással – újra és újra eljátsszuk!
„Mondókák, versek, mesék árjában éltünk”. Egy első osztályos tanító
írja:
„Hét gyerekkel indultam. Hamarosan jött a nyolcadik. A kismadár.
Rebbenős, fészekből kivetett. Riadtan, egy másik iskolából érkezve.
A legkisebb lény az egész iskolában. Egy testileg is nehézségekkel
küzdő kisfiú: mellkasa horpadt, fejecskéje keskeny, csúcsos. Hatalmas
orrmandulái útját állják mind a tőle, mind a felé irányuló szavaknak.
Szóínséges környezetben nevelkedett. Rosszul hall, az élőszó élménye
szinte kimaradt az életéből, így a beszéd, a mesélés, a betűtanulás,
a versek megjegyzése irdatlan nagy nehézségek elé állították. Szülei
szegény, komor, szótlan emberek…
Sose tudom ezt kiegyenlíteni – gondoltam magamban… Otthon sose
fognak többet beszélni a mostaninál. A szóértéshez sok idő kell, sok
szép szó… Tépelődtem, tanítottam. Mondókák, versek, mesék árjában
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éltünk. A többiek majd mind vállalkoztak a több napon át hallgatott
mesék visszamesélésére. Ő csak szeretett volna, de ha éledező kedvéről tanúskodó csillogó szemét látva pillantással neki adtam a szót, az ő
szava bennrekedt. Sokszor nekirugaszkodott, nagy levegőkkel, de egy
árva kukk nem jött ki a száján. Nem találta a szavakat.
Aztán írtam neki egy mesét. Így gondoltam segíteni rajta. Méhek,
madarak röpködtek ottan. Harmadszor meséltem éppen, szerda volt,
háromnegyed tíz. A kismadár a mese közben várakozásteljes feszültségben ült, mocorgott. Az volt a szokásunk, hogy aki mesélni akart,
elkérte a gyöngyházszínű mesegolyót a kezemből. Figyeltem, meséltem, figyeltem. Aztán egy mondat végén fellendült csöpp karja, kimarkolta a mesegolyót a kezemből, aztán pontosan, érthetően, lelkesen
elmondta a soron következő mondatot. Attól fogva – tél végére jártunk
akkor – miatta nem aggódtam már. Aztán próbálni kezdtük az év végi
színdarabot. Pilinszky János: A nap születése. Együtt mondtuk, együtt
formáltuk, ámde mégis volt külön tenger, szél, ég, fa, fű, állat, virág
a szerepek közt. A végén pedig »az ünnepély királyi párjaként bevonul egy sudár ifjú és szép leány«. A kismadár és egy csöpp lány, mint
a párosítós népi játékokban, gyönyörűen bevonultak kézen fogva az
»asztalfőre«. A darab legvégén a »sudár ifjú« öt sort maga mond el. Az
ő külön szerepét a háta mögött mondtam, vele együtt.
A főpróbán boldogok voltak a gyerekek. Épp elkezdtük volna, amikor
megszólít a kicsi madár: »Ági néni, aztán a végén, amikor egyedül kell
mondanom, csak kezdd el velem, utána majd magamtól!« Így lett. Az
előadás megindító, szívdobogtatóan erős volt. A kicsi madár elmondta
a magáét nagyszerűen: »Ne féljetek, tengerek és virágok, / ne féljetek,
állatok és füvek! / Az újszülött nap nem halott, csak megpihen, / hogy
holnap újra keljen, új erővel, / megújult ragyogással.«
Valahányszor megszólal bennem a türelmetlenség egy gyerek
előtt: »No, mondd már!« megkérdezem magamtól: A kicsi madár megszólalt volna, ha így kérem? Hanem hogy? Úgy, hogy mondtam helyette. Sokszor. S megunta. Így.”21

Számomra a fenti történetben az volt a megindító, hogy a tanító, amikor
hónapokkal az esemény után leírta ennek a gyereknek a történetét, pon-

21

G. Ekler Ágnes: A kismadár (részlet). Kézirat.
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tosan emlékezett rá, hogy szerda volt, háromnegyed tíz. Ilyen intenzíven
jelen lenni: ez a tanítás egyik legfontosabb eleme.
A nehezen megszólaló gyerek dramatikus játékban először lehet például fa
szélcsendben (némán, mozdulatlanul áll, esetleg a karjait lombkoronaként kitárja); majd fa viharban (hajladozik a szélben); ő a szél, utánozza a
szél „hangját”; később apród a királyi udvarban („Parancsoljon velem, fel–
ség!”-nyi szöveggel); majd királyfi, később király. Hátha egyszer rendezőtárs is lesz egy osztálydarabban (nem lehetetlen, ismerek rá példát). Lényeges, hogy számon tartsuk, mire volt képes/hajlandó hasonló helyzetben
legutóbb, és mire lehetne most. Különben mindig „fa szélcsendben” marad,
mindig ő lesz a paravántartó vagy a néző, aki azt hallja, hogy „figyelj jól,
hogy majd te is kaphass szerepet”. A beszédben bátor, bőbeszédű, „főszerepre törő” gyereknek ellenben néha adhatunk „fa szélcsendben” vagy paravántartó szerepet. Fontos, hogy ő alárendelt helyzetben is tapasztalatot
szerezzen.
A kívülről tudott versek, mesék segítenek a nyelvi tapasztalatok tudatosításában. Vegyük szemügyre a szöveg mondatokká tagolását.22 A kisebb
gyerekek nem tagolják a beszédüket, folyamatos áramlásban beszélnek.
Harmadik osztályban azt mondhatjuk a gyerekeknek: „Az olvasókönyvetekből ismeritek a pontot. Most mondatokat mondok nektek, és egy-egy mondat után
mindig azt is mondom, hogy pont. Nektek azt kell kitalálnotok, hogy mi is egy mondat.”
■ A királyfi kilépett a palota kapuján. Pont.
■ A kertben megpillantotta a szépséges lányt. Pont.
■ Elindultak egymás felé. Pont.
■ A sudár fenyő alatt találkoztak. Pont.
Itt megállhatunk. Élénk beszélgetés bontakozhat ki arról, hogy mi is a
mondat, mikor is következik a pont. Ebből kiderülhet, hogy a pont akkor
következik, ha új kép kezdődik. Ezt helyben hagyhatjuk. Elmondhatjuk a
gyerekeknek, hogy korábban az emberek a képeket is odafestették – megmutathatjuk a hieroglifák képét –, aztán a kép mindig zsugorodott, végül
pont lett belőle. A pontban valójában egy kis kép rejtőzik. Ezután választunk egy olyan verset, amelyben sok szép kép van, például Weöres Sán-

A mondatokra tagolást – más példával – mozzanatról mozzanatra Elisa Klein: Az
élettel teli nyelvtantanításról című kézirata alapján írtuk le.
22
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dor Volt egyszer egy ládika kezdetű versét. A gyerekek minden képet leíró
sor után egy nagy piros pontot tesznek a füzetükbe. Még hetekig minden
mondat végére nagy piros pontot teszünk. Néhány hét alatt valószínűleg
megtanulják mondatokra tagolni a leírásaikat.
Kulcskérdés az ún. alapképességek problémaköre (alapképességeken az
írás, az olvasás, a számolás háttérképességeit értjük.) Mára megszámlálhatatlan hazai és külföldi ún. fejlesztő program kapható. Bármilyen fejlesztő
program automatikus használata veszélyes, mert elhiteti a tanítóval, hogy
ha a program segítségével diagnosztizál, majd a diagnózis alapján fejlesztő feladatokat ad a gyereknek, akkor megtett minden tőle telhetőt. (Olyan
program is van, amelynek szerzői azt javasolják, hogy a tanító minden elsős gyerekkel készítsen – gyerekenként 35-40 percig tartó – szűrőtesztet,
majd ennek alapján készítsen fejlesztési tervet minden gyerek számára!)
A teszt időt, energiát emészt fel, felmenti a tanítót az alól, hogy mélyen,
koncentráltan figyelje meg a gyereket. A gyerek fejletlen területeire koncentrál, holott éppen az erősségekre építve lehet fejlődést elérni a fejletlenebb területeken is.
A háttérképességek, például a testvázlat érzékelése – amely az ún. magam-érzés (Székely György) létrejöttének egyik feltétele –, a téri tájékozódás az egész testtel való mozgás gyakorlatainak a segítségével alakul ki,
erősödik meg, válik biztonságossá. A legtöbb forgalomban lévő fejlesztő
program a téri tájékozódást nem egész testtel, pusztán különböző irányban
húzandó vonalakkal, tehát síkban, papíron gyakoroltatja; holott a síkban
tájékozódás a téri orientáció fejlődésének utolsó fázisa.

Mit tanítsunk matematikából?
Teljes testtel végzett mozgással összekapcsolt, erre épülő fejszámolást, a négy alapműveletet fejben és írásban; tömeg-, hosszúság-,
űrtartalom- és időmérést.

A Varga Tamás és munkatársai által a hetvenes években kifejlesztett matematikatanítási program a tantárgyi programok közül a leginkább „gyerekbarát”, eszközkészletével ez a tantárgy igazodik legjobban – legalábbis a
programot létrehozók eredeti szándékai szerint – a korosztály fejlődési sajátosságaihoz. A hátrányos helyzetű gyerekek számára azonban ez a program is túlságosan absztrakt. Absztraktak maguk az eszközök is: a korongok,
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a színes rudak, a logikai készlet elemei, a boltban vásárolható számegyenes
a maga apró egységeivel mind ismeretlen tárgyak azok számára, akiknek a
kisgyerekkori játékai között nincs például Lego, építőkocka-készlet.
Ami eredményre vezet: lassan, fokozatosan építeni az utat az absztrakcióhoz, a számjegyekkel, műveleti jelekkel való jelölés útját. Akárcsak a betűalakok tanulásakor, a gyereknek itt is először az egész testével való mozgásra, a kéz- és lábujjaira van szüksége ahhoz, hogy érzékelje a számosságot.
A kézujjait látással, tapintással érzékeli; ha finoman összefogom három ujját, miközben a szemét csukva tartja, akkor a látás már nem, csak a tapintás
segít. Később annyi vonalat húzunk, ahány ujjunkra gondoltunk, azután
ezt leírjuk római számmal, amely érzékletesen jeleníti meg a számosságot,
s csak ezután arab számjegyekkel.
Ha a terem közepére helyezünk egy olyan, csomagolópapírból készült
számegyenest, amelynek egy egysége egy lépés, akkor a gyerek tud lépegetve számlálni, összeadni, kivonni, a változást a teljes testével érzékelni.
Később az óriás számegyenes felkerülhet a falra: elég, ha a gyerek már csak
a helyéről, a szemével számlál, ezután könnyebben felismeri az 5 milliméteres egységet a „didaktikai eszközként” használt számegyenesen is. Ha két
gyerek kézen fogva elmegy az iskola kapujától egy meghatározott pontig,
és közben számlálják, hogy hány lépésre is van a cél a kaputól úgy, hogy
minden tizedik lépésnél felemelnek egy kavicsot, akkor átélik, hogy egyetlen kavics tíz lépést jelent (a lépések pedig az ő lépéseik, ezeket jelképezheti
a kavics, amit a kezükben szorongatnak). Így tanította Komaság Margó a
„tízes átlépést” Csenyétén. „Van öt kavicsunk, kettő kiesett a zsebemből, az hét,
akkor összesen hétszer léptünk tízet” – mondta a nyolcéves Krisztián.
Hosszú ideig abban bíztam, hogy a matematikaprogram elég fokozatosan halad a konkréttól az elvontig. Ezen a meggyőződésemen a csenyétei
tanítókkal töltött évek sem változtattak, valószínűleg azért, mert a tanítók
kreativitása megoldotta a nehézségeket. Később tiszabői, józsefvárosi, ferencvárosi tanítókkal dolgoztam együtt egy kétéves továbbképzési programban. Ők állították, hogy a leginkább tevékenykedtető matematika munkafüzet is túl elvont 1–4. osztályos tanítványaiknak. Akkor jutottam el újra
a Waldorf-pedagógiához, annak számtantanítási módszereihez.
Kocziha Miklós óbudai Waldorf-tanár kétszer öt órában tanította ennek
a tanítócsoportnak azokat az egész testtel végzett mozgásokat, amelyek révén a gyerekek a „szorzótábla” szorzatait, a négy alapműveletet és például
a legkisebb közös többszörös jelentését megtapasztalják. A mozgásokat le-
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írtuk, lerajzoltuk, ismételtük, a tanítók megtanították a tanítványaiknak, és
ezekben az osztályokban a matematikatanítás elmozdult a holtpontról.23

Mit tanítsunk természetismeretből?
Megfigyelni növényeket, állatokat, természeti jelenségeket, az embert;
a tapasztalatokat szóban megfogalmazni, rajzban, írásban rögzíteni.

Itt is a cselekvésbe ágyazottság segít. Kevés témát kell feldolgozni, de azokat mélyen, vizsgálatokra építve. Már évekkel ezelőtt megjelent egy olyan
tanítói segédkönyv, amely a kezdőszakasz alapvető természetismereti témáit vizsgálatokon keresztül közelíti meg (Lénárd, 1998.). A nemzetközi
mérések során a legeredményesebbnek bizonyuló országok természetismeret-tankönyveiben, -munkafüzeteiben a cselekvésre indító képek, egyáltalán a képi közlés aránya lényegesen nagyobb, mint a szövegé. Még a 4. (!)
osztályos japán természetismeret-tankönyv minden – képekben ábrázolt –
tevékenysége is világosan érthető, anélkül, hogy az olvasó akár egyetlen, a
feladatokat magyarázó írásjelet meg tudna fejteni.
A térképolvasáshoz például úgy jut el könnyen a gyerek, ha homokban
vagy terepasztalon, térben formálja meg azt a teret, amelyet jól ismer (az otthonától az iskoláig vezető utat, a faluján keresztülfolyó patakot, a patakon
átívelő hidat, a szánkódombot, a múlt heti kirándulás útvonalát), azután
ugyanezt színeket is használva lerajzolja, vagyis síkban jeleníti meg. Később
megpróbálja a saját települését, még később az országot térben megformálni – mondjuk apró darabokra tépett újságpapír, liszt és víz keverékéből. Ha
ezt a folyamatot átélte, akkor nagyobb az esélye arra, hogy a térkép barna,
zöld, kék foltjaiból, vonalaiból olvasni tudjon. Fontos lenne, hogy készüljön
a térképolvasást segítő programcsomag is, akár a NAT-implementáció, akár
a kezdőszakasz vagy a 3.1.1. program Ember és világ projektje keretében.
Fontos lenne alaposan tanulmányoznunk az alternatív pedagógiák módszertanát. Az egyik Waldorf-tanár földrajztanítási módszerekről szóló írása
A mozgást, ritmust, számolást összekötő gyakorlatok leírását lásd Kocziha Miklós: Matematikatanítás a Waldorf-iskola első négy évfolyamán. In: Kocziha–Vincze–
Szecsődi: Számolás-mozgás-ritmus. suliNova Kht. Pedagógiai Alternatívák Központja,
Budapest, 2005. www.sulinovadatbank.hu, Kompetencia alapú programcsomagok,
Matematika.
23
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azt tanácsolja, hogy az 1–4. osztályosok termében térkép persze legyen, de
földgömb ne(!), mert ebben az életszakaszban a gyereknek minél nagyobb
biztonságra van szüksége („szilárdabban kell állnia a lábán, a földön”),
s ezt nem segíti, ha folytonosan azzal szembesül, hogy egy, a világmindenségben keringő, a tengelye körül forgó gömbön él.

Mit tanítsunk társadalomismeretből?
A társadalom különböző rétegei, az egyes családok, személyek rendkívül
különböző történelmet éltek át. A 19–20. század fordulóján Budapesten például többek között a következő személyek éltek együtt:
■ egy cigány festő édesanyja, aki egy öreg bérház komfort nélküli, egyszobás lakásában nőtt fel hetedmagával, és tízéves korában kimaradt
az egyik józsefvárosi iskolából (éppen azon iskolák egyikében, amelyekben az ELTE Roma-Phare programjában legszorosabban részt
vevő hallgatók hospitálnak);
■ több generáció óta értelmiségi ősöktől származó német–zsidó–székely
tanár;
■ volt állami gondozott, felnőttként érettségizett, most csak a köztisztasági vállalatnál elhelyezkedni tudó férfi;
■ a Bergen-Belsenből a külföldi élet lehetőségét hátrahagyva hazatért,
magát eszmélése óta magyarnak tartó tudományos kutató vagy
■ vélt vagy valódi besenyő származására büszke, földműves családban
szocializálódott író. (A példák vég nélkül folytathatók.)
Magam (K. Zs.) erre akkor döbbentem rá a legélesebben, amikor elolvastam Péliné Nyári Hilda: Az én kis életem című önéletírását, amelyből korábban többször idéztünk. Több évtizednyi időt töltöttünk el ugyanabban a
városban, mégis teljesen új volt számomra az a társadalmi közeg, amelyben
ő élt, az az egyéni történelem, amelyet ő élt át.
A kemény, majd a „puha” diktatúra évtizedei nem voltak alkalmasak
arra, hogy ezek az emberek, ezek az egyéni történelmek egymás mellett,
egymásra hatva, egy időben legyenek érvényesek, s hogy az egyéni törté-
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nelmeket és az ezekből következő értékeket, élet- és társadalomszemléletet
megértve a társadalom szereplői értsék és elfogadják egymást.
Ehhez arra van szükség, hogy természetes legyen a gyerekek – minden
gyerek – számára, hogy az emberek sokféle kultúrában, sokféle módon élnek. Ezt a sokféleséget jól lehet érzékeltetni a gyerekek nyelvén. Az egyik
2. osztályos svéd tankönyvben például a gyerekek szokásos napi teendőinek számbavételét az afrikai Taffara egy napja című oldal követi.

Az értékelésről
Próbáljuk meg rövid időre elfelejteni azoknak az osztályzatoknak a százait-ezreit, amelyeket diákként kaptunk és azokat, amelyeket tanítványainknak adtunk, próbáljuk meg elfelejteni, hogy az értékelés szó hallatán
leggyakrabban az osztályzás jelenik meg asszociációként. Ízlelgessük a szót
úgy, ahogy egy ismerős növény levelét, szirmát morzsolgatva eddig ismeretlen illatot érezhetünk.
Ha 6–10 évesek teljesítményét értékeljük, legcélszerűbb – a szó eredeti
jelentésének megfelelően – az értékelési folyamatot valamilyen érték kereséseként, megragadásaként értelmezni. Nemcsak a magyar nyelvben, az angolban is az érték a szótő (value – érték, evaluation – értékelés).

Az értékelés gyakorisága
Értéket a gyerek bármiben megjelenő teljesítményében, a napnak szinte
minden, a gyerekkel töltött órájában találhatunk. (Például dallamot rögtönöz valamilyen hangszeren, első ízben produkál írásos szöveget, megszervez egy labdajátékot, önmagához képest szokatlanul tisztára mossa a kezét
stb.) Ennek ellenére nem célszerű gyakran értékelni, mert a túl gyakori értékelés növeli a gyerek tanítótól való függőségét, gátolja a spontaneitását.
Képzeljük el néhány percre, hogy bennünket a munkahelyünkön töltött
időben például az iskolavezetés egyik tagja naponta rendszeresen minősítene. Minden megnyilvánulásunk – hogyan beszélünk a kollégáinkkal, a
gyerekekkel, a szülőkkel; hogyan készültünk fel aznapra, hogyan tanítunk
– bármelyik percben minősíthető lenne. Elviselhetetlen gondolat. A gyere-
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kek ebben élnek nap mint nap, hétről hétre. Minél gyakrabban minősítjük
őket, annál jobban függnek tőlünk, annál kevésbé lesznek önállóak.
Rögtön kínálkoznak azonban ellenérvek is: hiszen a gyerekek, a szülők
kérik az osztályzatokat, a jó pontokat, a különböző szimbólumokat, amelyekkel minősítjük a tanulókat. Igen, csakhogy mi szoktattuk erre a tanítványainkat, mert mi is erre szocializálódtunk. Angliában vagy bármely
hazai Waldorf-iskolában például egyetlen osztályzat nélkül eljuthat valaki
a felsőfokú tanulmányokig (a tanulási teljesítményt Angliában minden önkormányzati iskolában, itthon a Waldorf-iskolákban a középiskolai tanulmányok befejezéséig szöveges értékeléssel minősítik).
Mondhatnánk azt is, hogy sokkal nagyobb lendülettel dolgoznak – azaz
motiváltabbak – a gyerekek, ha egy-egy feladat elvégzése után valamilyen
jutalomra számíthatnak. Igaz, csakhogy nem a feladat lelkesíti őket – pedig
ezt szeretnénk elérni –, hanem a jutalom. Így arra szoktatjuk, arra kondicionáljuk őket, hogy magáért a feladatért nem érdemes dolgozni, és ezt mi is
így gondoljuk – hiszen ezért jutalmazzuk őket.
Az iskolai értékelés jellege, gyakorisága világosan összefügg annak a
társadalomnak a szabadságfokával, amelyben az iskola működik. Van olyan
ország, ahol az iskolakezdés első évétől harmadévenként tíz osztályzattal
minősítenek, Ausztriában hatodik osztálytól félévente, Angliában – mint
említettem – érdemjeggyel egyáltalán nem.

Osztályzat vagy szöveg?
Az állapotfelmérésre, az ún. diagnosztikus értékelésre a tanárnak égető
szüksége van. Minél pontosabban tudom, hogy a gyerek bizonyos helyzetben – szóban, írásban, rajzban vagy mozgásban – mire képes, mit tud, miért hibázik, miért éppen úgy hibázik, annál pontosabban tudom, hogyan
viszonyuljak hozzá, milyen tevékenységet tervezzek, kezdeményezzek a
számára, miben szorul segítségre. Ezért hihetetlenül érdekes John Holt
iskolai kudarcokról szóló könyve, mert a szerző mást sem tesz, mint azt
próbálja megfejteni, hogy milyen gondolatmenet rejlik egy-egy gyerek például
valamelyik matematikai feladatban elkövetett hibái mögött. Mennyire más
attitűd ez, mint amit megszoktunk! Nem arról van szó, hogy „ez és ez volt
a feladat, ezek a lehetséges jó megoldások, a tiéd nem ilyen, ezért elégtelen”.
A Holt-féle attitűd lényege: „Nem találtál rá olyan gondolatmenetre, amely
jó eredményre vezet? Nézzük csak, fejtsük meg, hogyan gondolkodtál!”
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A diagnosztikus szó jelzőként nagyon pontos (nem a „kórisme”, hanem
az „aktuális állapot leírása” jelentésben). Orvosi szemléletet sugall – és nekünk éppen erre van szükségünk. Ez segít hozzá, hogy a hibában, a gyengébb teljesítményben tünetet lássunk, és megkeressük a tünet okait és az
orvoslás módját.

A gyerek fejlődését önmagához viszonyítjuk
Ha értékelünk, akkor viszonyítunk. Mihez is? Az első asszociációnk, a
rutin azt sugallja, hogy a tantervi követelményekhez. Pedig ez a viszonyítási pont meglehetősen esetleges. Ha egy gyerek például Finnországban
születik, akkor a második osztály végére – ekkor már kilencéves; a finnek
hétéves korban kezdik az iskolát – kell tudnia leírni és olvasni minden írott
és nyomtatott, kis- és nagybetűt. Ha Magyarországon születik, akkor sok
helyen ugyanezt még mindig az első iskolaévben, karácsony táján várják el
tőle. A tantervi követelmények megválasztása esetleges.
Valójában az egyetlen reális pont, amihez viszonyítani érdemes, az a
gyerek korábbi teljesítménye, tehát a gyerek adott területen nyújtott előző
teljesítményéhez viszonyított változást célszerű leírni. Ha bármi máshoz
viszonyítunk, akkor olyan versenyhelyzetet teremtünk, amelyben egyetlen
dolog biztos: a gyerekeknek soha nincsenek egyenlő esélyei. (Egyenlő esélyek persze valóban nincsenek, de legalább ne növeljük az esélykülönbségeket.) Maga a versenyhelyzet is negatív hatású, mert vesztesek is vannak.
(Tudom, hogy a gyerekek szeretik a versenyhelyzeteket, magam is eleget
versenyeztettem őket, sajnos.) Mondhatjuk, hogy a kudarcot is el kell tudni
viselni, csakhogy a legtöbb helyzetben ugyanazok a vesztesek. S ez évtizedekre megmérgezheti az „örök” vesztesek tanuláshoz való viszonyát.
Számomra (K. Zs.) felejthetetlen történet: Budapest-Józsefváros elsős
iskolaotthonos osztályáról mesélte az osztálytanító, hogy „rókákkal” és
„nyulakkal” minősítette a gyerekek magatartását, tanulási teljesítményét.
Észrevette, hogy egy eddig gyengén teljesítő fiú üzenőfüzete tele van olyan
„jutalomnyulakkal”, amelyeket nem ő adott. A családlátogatáson kiderült,
hogy a kisfiú nagy empatikus készségről tanúságot tevő édesapja – roma
segédmunkás – novemberben már nem tudta tovább nézni, hogy a kisfiának csak rókái vannak, nyula egy se. Vásárolt egy gyereknyomdát (a tanító
is ilyet használt), és „ahol róka, oda nyúl” alapon minden büntetésből ka75
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pott róka mellé bepecsételt elsőszülött fia füzetébe egy nyulat. A tanító is
nagyszerűen reagált. A történetet egy továbbképzésen mesélte el, és hozzáfűzte: ekkor jött rá, hogy a korábbi értékelési rendszere tarthatatlan.
Az ilyen történetek azonban általában másképp végződnek. Az apa reakciója nem az osztálytanítót készteti önkontrollra, ehelyett a tanító a szülőt
is minősíti: „elfogult a gyerekkel”, „nem működik együtt az iskolával” –
gondolja legtöbbször.
A tantervi követelményekhez való viszonyításnak óriási kockázatai vannak. Vegyünk közelebbről szemügyre egy ilyen értékelést. A helyzet, amelyben tanító és gyerek éppen együtt vannak, tulajdonképpen ideális, az eredmény
– maga a szöveges értékelés – mégsem alkalmas arra, hogy a gyerek fejlődését segítse, hogy kedvet, lendületet adjon a fejlődéshez.
M. E. jól képzett, empatikus, munkáját hivatásnak tekintő tanár. Tanítványával, a 9 éves Jácinttal igen jó kapcsolatban vannak. E. az egyetlen
a tanárok közül, akire Jácint hallgat. E. a szabadidejében is rendszeresen együtt van Jácinttal: beszélgetnek, tanulnak. Az alábbiakban azt
olvashatjuk, hogyan értékeli Jácint magatartását, tanulási teljesítményét E., illetve javaslatokat teszünk arra, hogyan változtathatna E. az
értékelési módszerein.
A társas kapcsolatok és az iskolai élet szabályait a felnőttekkel és tanulótársaival szemben gyakran megszegi. Sokszor nehezen tud uralkodni
az érzelmein, indulatain. Gyakran agresszív, durva, csúnyán beszél és
türelmetlen. (A sokszor és a gyakran szavak azt jelzik, hogy van olyan
helyzet, amikor tud uralkodni magán. Ezt kiemelhetnénk: fontos, hogy
úgy tudjon uralkodni indulatain, ahogy ebben és ebben a helyzetben
tette. Itt a tanító utalhatna a konkrét esetre.)
Állandó odafigyelést, biztatást igényel. Teljesítménye ingadozó, nem
kitartó. Képességei alapján jobban teljesíthetne. (Ehelyett írhatnánk
például: segítséggel, támogatással igen jó teljesítményt is el tud érni.
Fontos növelni a kitartását, hogy erre egyedül is képes legyen.)
A hangos olvasására a szólamokban való olvasás a jellemző. Az írásjeleket törekszik figyelembe venni, több-kevesebb sikerrel. Tempója
közepes. Gyakran felcseréli a betűket, más szót olvas, illetve újrakezd.
(Ehelyett például: már szólamokban olvas, az írásjeleket már sokszor
sikerül figyelembe vennie. Ezeket és a betűket még felcseréli. Arra,
hogy gyakran más szót olvas és újrakezdi az olvasásukat, nem érdemes felhívni a figyelmét.)
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Számfogalma az ezres számkörben biztos. Írásbeli műveleteket kevés
hibával old meg. Mérésekhez, geometriához kapcsolódó feladatokat
sok hibával old meg. Egyszerű és összetett szöveges feladatokat csak
segítséggel értelmez, önállóan sok hibával dolgozik. Nyitott mondatok, gondolkodtató feladatok megoldásához csak nevelői segítséggel
kezd hozzá. Feladatmegoldása lassú. (Ehelyett például: számfogalma
a tízezres számkörben biztos. Írásbeli műveletekben keveset hibázik.
A mérésekhez, geometriához kapcsolódó feladatokban még többször
hibázik. Egyszerű és összetett szöveges feladatokat segítséggel már
jól értelmez. Nyitott mondatok, gondolkodtató feladatok megoldásához nevelői segítséggel már hozzákezd. A feladatmegoldás tempójáról
nem érdemes írni: nem segíti a gyereket, ha megállapítjuk, hogy „lassú”; ettől nem fog gyorsabban dolgozni.)
A tanult élőlényeket nevelői segítséggel jellemzi. Földrajzi ismeretei
megfelelőek, de a térképen való tájékozódáshoz nevelői segítséget
igényel. Önálló ismeretszerzésre képes, szívesen végez gyűjtőmunkát.
Az alapfogalmakat ismeri, de az összefüggéseket nem mindig ismeri fel önállóan. (Ehelyett például: a tanult élőlényeket segítséggel jól
jellemzi. Földrajzi ismeretei megfelelőek, a térképen segítséggel jól
tájékozódik. Önálló ismeretszerzésre is képes, szívesen végez gyűjtőmunkát. Az alapfogalmakat önállóan, az összefüggéseket többször
önállóan, alkalmanként segítséggel ismeri fel.)
A mozgásos feladatokat szívesen végzi. A feladatok kivitelezése során
a mozgása összerendezett. Erőnléte és állóképessége a korának megfelelő. A sportjátékok közül a fociban a legügyesebb. E téren magabiztos, sikeres, motivált, a teljesítménye kiemelkedő. (Ahhoz, hogy Jácint
végre maradéktalanul örülhessen, csak két szót kellene elhagyni. Az
utolsó mondatból azt, hogy „e téren”. Ebben ugyanis benne van, hogy
itt igen, másutt nem. Itt végre csak elismerést olvashatna: Magabiztos,
sikeres, motivált, teljesítménye kiemelkedő.)

Aki ismeri E.-t, biztos benne, hogy az értékelés minden szavát meggondolta, valószínűleg sajnált is ennyi negatívumot leírni Jácintról, de úgy
érezte, akkor igazságos, ha ezt teszi: tantárgyról tantárgyra, szempontról
szempontra haladva az adott évfolyam tantervi követelményeihez viszonyított.
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Hogy olvashatta ezt az értékelést Jácint? Valószínűleg érezte, hogy amit
E. írt, megfelel a valóságnak. De hogy ezt az értékelést olvasva a tanuláshoz
nem támadt nagyobb kedve, mint addig volt, azt szinte biztosra vehetjük.
Azok a tanárközösségek, amelyek saját fejlődésük részének tekintik, hogy
értékelési gyakorlatukat újra és újra szemügyre vegyék, fejlesszék, sokszor
hosszú évek alatt jutnak el olyan értékelési módhoz, amellyel ők, a szülők
és tanítványaik is elégedettek.

Szövegpanel vagy saját, szabad szöveg?
Kész szöveget használjunk, ebből válasszuk ki az egyes gyerekek teljesítményéhez mért mondatokat, vagy a tanító maga fogalmazza meg a szöveget? A gyereknek szóljon vagy a szülőnek? Szaknyelven vagy a levélbeli,
személyes érintkezés nyelvén szóljon?
Általánosságban azt mondhatjuk, hogy az értékelés akkor hasznos –
hasznosságon azt értjük, hogy a gyerek fejlődését segítő –, ha minél pontosabban leírja a gyerek állapotát úgy, hogy a gyerek megértse és a leírtak
őt fejlődésre ösztönözzék. Az utóbbi szempont azért rendkívül fontos, mert
a személyre szóló szabad szöveg természetesen sokkal bántóbb lehet, mint
akár a legrosszabb osztályzat. Egy 12 évesnek szóló szabad értékelő szöveg
például így kezdődött: „A legjobb tulajdonságod, hogy beismered a hibáidat”, s
ezután a hibák felsorolása következett. Az a 12 éves, akinek ez az értékelés
szólt, viharos kamaszkor után ma már viszonylag kiegyensúlyozott egyetemista. Vajon hogy hathatott rá ez a mondat, és hogyan az utána következők,
hiszen a szövegből világosan látszott, hogy az osztályfőnök megpróbált jót
keresni benne, de nem talált. Mire ösztönözhet ez az értékelés egy kamaszévei kezdetén álló gyereket? (Szerencséjére a szülei másként látták a helyzetet, rájuk támaszkodhatott.)
A Kincskereső Iskola tantestületének tagjai közösen határozták meg a fejlődés lépcsőfokait az egyes területeken, és a tanító ebből választja ki minden
gyerek számára a leginkább megfelelőt. Például:
■ Rajz és kézművesség:
– Jól megfigyelve – arányosan – a lényeget megmutatva – elnagyoltan alakítod a térbeli formákat.
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– Bátran – ötletesen – félénken – bizonytalanul – kapkodva állítod
össze a kompozíciót.
– Dinamikusan rajzolva – lendületességre törekedve – nehezen fejezed ki a mozgást.
– Terveidnek megfelelően – irányítással jól – még gyakorlatlanul
használod az eszközöket.
■ Ének-zene:
– Kottából – hallás után – a vezénylőt figyelve furulyázol.
– Le is tudod jegyezni – kottából felidézed – segítséggel szólaltatod
meg a tanult zenei elemeket.
■ Mozgás:
– Kedvvel – elfogadva – változó hangulattal – kérésre is nehezen
sportolsz.
– Kitartóan – könnyen feladva – nem küzdesz.
– Ügyesen – biztosan – bátortalanul mozogsz a vízben.
Az alig két évvel korábban alapított Rogers Iskola 1991-es értékelő lapja
a gyereknek szól, tantárgyakra is utal, de a gyereknek szóló nyelven (pl.
Tájékozottság a világban, írják környezetismeret helyett). A tantárgyakon kívül még nyolc más szempont szerint is közöl valamit a gyerekről (például:
Kapcsolataid, barátságaid az osztályban; Helyed, szereped a csoportban;
Feladattudatod; Szabálytartásod; Igényességed; Önállóságod; Választásaid;
Döntéseid). Mindebben lehet kiemelkedőnek, nagyon jónak, megfelelőnek, fejlődést mutatónak lenni, és van egy rovat, amelyben azt olvashatjuk: várjuk
a fejlődést. Micsoda különbség van a „várni a fejlődést” és az „elégtelen”
között!
A Kiegészítésben pedig ez áll: „Veled örülünk annak, hogy sikerült kiverekedned Magad (így, nagybetűvel) abból a keserves helyzetből, ami számodra megoldhatatlannak tűnt!” Nem tudjuk, mi volt az a keserves, megoldhatatlannak látszó helyzet, de a gyerek biztosan tudja. A megjegyzésből
pedig nyilvánvaló, hogy az osztály két tanítója és az iskola szakmai vezetője, akik az értékelést aláírták, „együtt voltak” a gyerekkel abban a folyamatban, amelynek során sikerült kiverekednie magát ebből a helyzetből.
A Rogers Iskolában azóta ezt az értékelési módot nagyrészt továbbfejlesz-
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tették, a fejlesztés folyamatát nyomon követhetjük az iskola alapítójának
egyik írásában (Gádor, 2001. 74–90.).
Ha a tanító szabad szöveget fogalmaz, abban erő van. Mielőtt és miközben ír, intenzíven gondol a gyerekre, felidézi az alakját, a hangját, a tekintetét, a szavait, esetleg újra végiglapozza a füzeteit, elidőzik egy-egy jelenetnél, amelyben ő és a gyerek voltak a szereplők. Megpróbál ráérezni – több
ebben a megérzés, mint a racionális következtetés –, milyen lehetne a gyerek a legjobb lehetőségei szerint, s ezen tapasztalatok, érzések, gondolatok
birtokában ír. Ha jobban kedveli a gyereket, akkor vigyáz, hogy az írás ne
legyen elfogult. Ha a gyerek jelenlegi állapotában nehezen elviselhető a
számára, akkor még jobban megpróbál elmélyedni abban, hogyan lehetne segíteni neki, hogy ettől az állapottól meg tudjon válni; végiggondolja,
hogyan tud ő maga változni, hogy ebben a folyamatban jobban segíthesse
a gyereket. Feltűnik számára, tudatosul benne, hogy az egyik gyerekről
azonnal, „kapásból” tud írni, míg a másik „értékelésén” hosszan kell töprengenie. Rá kevéssé figyelt, kiesett a látószögéből: ez a gyerek „eltűnt a
tömegben”. Maga ez a felismerés is segít abban, hogy a jövőben jobban odafigyeljen rá.
Az a szellemi energia, amelyet az értékelés írására készülve és írás közben mozgósítunk, megjelenik a szövegben és hat arra, aki olvasni fogja:
szülőre és gyerekre egyaránt.
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Metzgerné Sallai Éva

Az óvodaiskola múltja, jelene
(részlet)
A pécsi Apáczai Csere János Nevelési Központ egy bölcsőde, három óvoda, két általános iskola, egy középiskola, egy diákotthon, korai fejlesztő,
nevelési tanácsadó, egy sportegység, könyvtár fonotékával, művelődési ház
és étterem építészeti együttesét és szervezeti-tartalmi integrációját jelenti.
E fejlesztés célul tűzte ki a bölcsődei, óvodai, iskolai nevelés egységes értelmezését, az iskola belső tartalmi és szervezeti átalakítását.
A fejlesztési program központi kérdése a következő volt: hogyan lehet
az iskola működését hozzáigazítani a nagyon eltérő adottságú, képességű,
sorsú gyerekek igényeihez? A választ keresve alakítottuk ki az óvodaiskolai programot. Az óvodaiskola az óvodai nagycsoport és az iskolai első,
illetve második osztály integrációjaként jön létre.
Intézményünkben 1981-ben egy elsős csoporttal indult el az első óvodaiskolai kísérlet, ami 1991-ben zárult le. Az óvodaiskola azóta is működik
intézményünkben az akkor szerzett tapasztalatok alapján.

Az óvodaiskola alapelvei
Konszenzuson nyugvó alapelveinket a gyermekek testi, élet- és lélektani szükségleteiből, a gyermekek szubkortikális (Dr. Vekerdy Tamás) indíttatású tevékenységéből kiindulva, érzelmileg erősen színezett reagálásaik
figyelembevételével fogalmaztuk meg. Ezekhez az alapelvekhez igazodva
a kiváló, a tehetséges, az átlagos képességű, a veszélyeztetett sorsú, a hátrányos helyzetű és bármely kisebbséghez (nemzeti, vallási stb.) tartozó gyermekek nevelését, oktatását is hatékonyan tudjuk vállalni.
1. Az óvodaiskola egységes szakasz (nagycsoport, általános iskola első–
második osztály; 5–9 éves kor).
2. A tagintézmények az óvodaiskolai szakasz nulladik, első, második évében a gyerekek egyéni fejlődési üteméhez igazítják a programjukat.
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3. A foglalkozásokon, a tantárgyi órákon és a szabadidős jellegű foglalkozásokon is a tevékenységre, játékosságra, saját élményszerzésre
épülő elsajátítás domináljon, a megállapodásokon nyugvó nevelés
tükrében. Biztosítani kell az egyes képességterületeken lemaradók, a
lassabban haladók – saját közösségen belüli – felzárkóztatását, kompenzálását, az egyéni fejlesztést.
4. Az óvodaiskola iskolaotthonos rendszerben működik.
5. A tantárgyi struktúra kialakítása nem járhat a gyermekek többletterhelésével, kivéve, ha a partnerérdekek figyelembevétele miatt a minőségbiztosítási programunk is ezt fogalmazza meg elvárásként. (Például ha a szülők igénylik a nyelvek, a mozgásművészeti ágak, egyéb
művészeti tevékenységek beépítését az egész napos rendszerbe.)
6. Az óvodaiskola rugalmas, mobil napirenddel dolgozik. (Ez azt jelenti,
hogy például első osztály elején a gyerekek tűrőképességének és a
figyelmük tartósságának megfelelően 30–40 perces órákat tartunk, és
csak második osztály végére jutunk el, fokozatosan, a 45 perces tanórákig.)
7. Értékelés tekintetében az óvodaiskola három éve alatt csak a gyermek önmagához viszonyított fejlődését figyeljük meg. Létrehozzuk
ennek dokumentációs bázisát, a személyiséglapot.
8. Számjegyekkel való értékelés, osztályozás nincs az óvodaiskolában,
a gyerekek szöveges értékelést kapnak anyanyelvből, matematikából,
természetismeretből, technikából, ének-zene-mozgás tantárgyból,
testnevelésből és idegen nyelvből félévkor és év végén.
9. Az óvodavezetők a középső csoport végén adnak részletesebb tájékoztatást az óvodaiskoláról a szülőknek.
10. A szülők a beiratkozáskor – a nagycsoportos tapasztalatok birtokában
– nyilatkozhatnak arról, hogy szeretnék-e gyermeküket az óvodaiskolába járatni az iskola egyéb lehetőségeinek igénybevétele mellett.
11. Az óvodaiskola biztosítja a személyhez kötődés állandóságát (lehetőség szerint hároméves kortól, azaz kiscsoporttól első vagy második
osztály végéig az óvodai állományú pedagógus kíséri végig a gyerekeket, az iskolai állományú pedagógus pedig lehetőség szerint ötéves
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kortól, azaz nagycsoportos kortól a negyedik osztály végéig marad
velük).
12. Mindig olyan egyensúlyt kell kialakítani, hogy legalább annyi óvodai állományú pedagógus dolgozzon az iskolában, mint ahány iskolai állományú az óvodában. Az óvodavezetők és az iskolaigazgatók
az óvodaiskolai munkaközösség tagjainak a bevonásával alakítják
ki a pedagóguspárok óvodaiskolai beosztását (lehetőség szerint a
pedagógusok beleszólhatnak a párjuk kiválasztásába) az iskolai
beíratkozások után, május közepéig.
13. A vezetés lehetőség szerint biztosítja a munkavállalás önkéntességét is.
14. Két nagycsoport összevonásával is kialakítható óvodaiskolai osztály
(így ugyan lesznek gyerekek, akik számára az iskolai állományú pedagógus új, de nem ismeretlen, hiszen az óvodai közös programok alkalmával megismerhették, de a környezet állandósága, a megszokott
életforma, az óvodaiskolai program lehetőségként megmarad).
15. Az óvodaiskolai programban részt vevő pedagógusok tevékenységét
munkaköri leírásban szabályozzuk – az iskolaigazgatók és az óvodavezetők meghatározásai alapján, az óvodaiskolai munkaközösség
tájékoztatása mellett – mindhárom évfolyamon.
16. Az óvodaiskolai szakaszban a kötelező óraszámok megállapítása a
törvényi előírások alapján, valamint a nagycsoportban tevékenykedő
pedagógusok esetén – amíg a törvény másként nem rendelkezik – a
vezetők és az óvodaiskolai munkaközösség kompromisszumos megegyezése alapján valósul meg.

Pedagógusok és gyermekek
eredményessége az óvodaiskolában
Optimális esetben az óvodaiskola három évfolyamán ugyanazok a pedagógusok vannak a gyermekcsoportokkal, így a gyermek–pedagógus
kapcsolat töretlen az iskolába lépéskor, s ez a résztvevők előmenetele szempontjából kulcsfontosságú.
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Eredményesség a pedagógusok esetében:
■ célok, folyamatok kialakításában való részvétel;
■ kiemelt oktatási–nevelési folyamatok és azok eredményessége;
■ a célok megvalósítását segítő szolgáltatások eredményessége;
■ egyéni fejlesztés;
■ tehetséggondozás;
■ szülőkkel való kapcsolattartás.
Mérések: szülői elégedettség, tanulói elégedettség, klímavizsgálat, önértékelés, SWOT-analízis24.
Eredményesség a gyermekek esetében:
■ a kiemelt oktatási folyamatok és azok eredményessége;
■ neveltségi szint (Mindentudó illemtudó);
■ szociális képességek (társas kapcsolatok, társas magatartás, közösségi
szokások, együttműködési képesség);
■ erkölcsi megítélő képesség, udvariasság, érintkezési szokások, alkalmazkodás;
■ érzelmek, motivációk, beállítódás, akarati megnyilvánulások;
■ a gyermek óvodaiskolai közérzete.
Úgy gondoljuk, hogy óvodaiskolai programunk adaptálható például
olyan településeken, ahol óvoda és iskola közös igazgatás alatt működik,
vagy óvoda közelében iskola működik, vagy egyetlen óvoda és egyetlen
általános iskola van az adott közigazgatási területen.

Erősségek (strengths), gyengeségek (weaknesses), lehetőségek (opportunities),
veszélyek (threats) elemzése.
24
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Faidt Józsefné

Gyermeklánc program Bátán
(részlet)
Intézményünk célja olyan gyermekközpontú óvoda és nyolcosztályos
iskola működtetése, amely bensőséges kapcsolatokon alapul, és ahol a különböző társadalmi helyzetű tanulók kirekesztésmentes, integrált együttnevelése folyik. Az itt dolgozó pedagógusközösség magáénak vallja a
multikulturális szemléletet, a másság elfogadását. „Tanulásbarát”, befogadó
környezet kialakításán „fáradozik”. A bátai pedagógusok innovációs törekvései az 1990-es évekre vezethetők vissza. Ennek egyik jelentős állomása
az intézményi önarckép elkészítése volt. Az elemzés rávilágított a családok
és az iskola egymásrautaltságára, valamint a szülők szociális helyzetéből
fakadó differenciált elvárásokra.
Pedagógusaink a reformpedagógia irodalmából, neves szakemberek előadásaiból, munkáiból, személyes közreműködéséből merítettek. Hospitációs
célzattal felkutatták az ehhez kapcsolódó, jól működő gyakorlatokat az intézményekben. A munkacsoportok a pécsi óvodaiskola filozófiáját követve
kezdték meg a helyi rendszer kimunkálását. Az 1988–89-es tanév mérföldkőnek számít a program szempontjából: „Otthonos iskola” néven elindult
egy folyamatosan formálódó bátai változat az óvodából az iskolába való
átmenet segítésére.
A program célja a gyermek életkori sajátosságaihoz, érdeklődéséhez igazított, az egyéni adottságokat, fejlődési ütemet messzemenően figyelembe
vevő együtt tanulás megszervezése, a harmonikus, nyugodt légkör biztosítása, az óvodában kialakított szokások továbbépítése és az óvodai módszerekre, játékosságra, kooperatív tevékenységre épülő sikeres tanulási helyzetek megteremtése.
A program a nagycsoportban kezdődik, ahol a gyerekek megismerkednek
a tanító nénivel, aki kötelező óráinak egy részét az óvodások megismerésével és az óvodai foglalkozásokon történő aktív részvétellel tölti. A tanító –
akár a gyógypedagógus segítségével – játékos formában, fejlesztő célzattal
foglalkozásokat is tart. A nagycsoport végén az óvónő elkíséri csoportját
az iskolába. Egy évig mint pedagógiai asszisztens marad a csoportjával: to-
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vább építi az óvodai szokásokat, személyes tapasztalataival segít a tanórai
differenciálásban.
A programban önkéntes alapon vesznek részt az óvónők. A rendszer iskolaotthonos formában, a második osztály végéig (a második évben már két
tanítóval) működik. Az iskolában tantárgycsoportos formában dolgoznak
a pedagóguspárok. A tanító a közismereti tárgyakat tanítja, az óvodapedagógus a készségtárgyak egy részét, illetve a szabadidős foglalkozásokat
vezeti. Nagy szerepe van az óvodapedagógusnak a kialakult szokásrendszer finomításában és az „óvodásított” iskolai környezet megvalósításában
is. A program egyik nagy előnye, hogy iskolába lépéskor a gyerek az általa
megszokott közösségben marad. Az óvónőhöz fűződő személyes kötődés
könnyebben átsegíti a tanulókat az iskolába lépés kezdeti nehézségein.
A tanév kezdetén kétnapos projekt – amelynek megvalósításába bevonják
a szülőket és a második osztályosokat is – keretében (Vidám iskolakezdés címmel) úgynevezett hídprogramként lépik át a kicsik az iskola küszöbét. A szep
temberben tervezett foglalkozások az óvodai életmódszervezés keretei között folynak, a gyerekek fokozatosan lépnek át az iskolai munkaformákba.
A program jól elhatárolt szakaszokra bontható:
■ „Iskola-előkészítő” szakasz (1–6 hónap; az óvónő végzi, esetenként bekapcsolódik a tanító). Az óvodai nagycsoportban végzett intenzív fejlesztőprogram az adott csoport, illetve az egyes gyermekek képességeihez, készségeihez rendelve, alakítva.
■ Átmeneti időszak (egy-másfél hónap; a tanító és az óvónő végzi). Nincs
tantárgyakra tagozódás, helyette komplex játékos foglalkozások vannak. Az egyre otthonosabb környezetben és oldottabb légkörben élő
gyerekek a játékok során a tanuláshoz szükséges képességek terén
gyarapodnak. A szerepjáték és ezen belül a sokféle mozgásos cselekvés egy-egy témakörhöz (évszak, mesék) kapcsolódik.
■ Előkészítő időszak (egy-két hónap; a tanító és az óvónő végzi). Az első
osztályos tananyag elsajátítását kezdik meg a gyerekek, de tanulási
kényszer, követelmények nélkül, csupán mint érdekes tevékenységet
végzik a játékos szituációba helyezett hangoztatási, beszédművelési
gyakorlatokat, a rajz és kézimunka szintű írás-előkészítést, továbbá a
logikai jellegű, számjegytől és műveletektől még mentes matematikai
feladatokat.
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■ Az első osztályos tananyag elsajátításának szakasza. A megfelelő fejlettségi
szint beállása után kerül sor – a megmaradt időben, de ha szükséges, a
következő évfolyamra is kitolva – a hagyományos órafelosztásra. Ezeken a tanórákon is a valóságos helyzetek tapasztalati megismerésével
indul a tanulás.

89

10 ovoda-iskolaPC.indd 89

2008.08.26. 8:33:51
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Az átmenetet segítő gyakorlat
(részlet)
Integrációs és multikulturális nevelés. Az integrációt és a multikulturális
nevelést Tereskén már az óvodába lépés pillanatában érvényesítjük. (Sőt
még előtte is, hiszen létrehoztunk egy Baba-Mama Klubot, ahol az óvodába
nem járó kicsik és szüleik rendszeresen látogatják óvodánkat, ahol játszunk,
eszközöket készítünk, az óvodapedagógus nevelési tanácsokkal, a védőnő
pedig egészségügyi tanácsokkal látja el a fiatal szülőket. Ez a tevékenység
hozzásegített ahhoz, hogy hároméves kortól rendszeresen járnak a cigány
gyermekek az óvodába.)
A különböző kultúrák kölcsönös megismerése vezet el egymás megértéséhez és megbecsüléséhez. Az óvodában van cigány népismereti oktatás
– a gyermekek nagyon kedvelik a cigány mondókákat, verseket, meséket,
melyek állatokról és a természetről szólnak, ezért közel állnak a gyermekek
lelkivilágához. Ha meghívást kapunk egy fesztiválra vagy mi rendezünk
egyet az intézményünkben, mindig több kultúrából merítjük az anyagot,
és ettől olyan színes az előadásunk.
Nálunk az etnikai integráció nehézségei elsősorban a roma gyermekekkel kapcsolatban merülnek fel. A mi feladatunk előítélet nélkül meglátni
minden gyermekben a jót. Megismerni, értékelni a kultúrát, azokat a szokásokat, amelyek a kisebbségi gyerekek kultúrájának értékei, és azt a többségi
gyermekkel elfogadtatni. A többségi kultúra értékeit fokozatosan elfogadtatni, megtanítani a kisebbségi gyermekekkel. Tudjuk, hogy ebben nagyon
nagy szerepe van a kisebbségi szülőkkel kialakított kapcsolatunknak.
Nem vagyunk egyformák, de attól még becsülhetjük, szerethetjük egymást, és kölcsönösen tanulhatunk egymástól.
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A hátrányos helyzetű gyermekek
integrálása
A Montessori-rendszer, annak pedagógiai alapelvei, valamint eszközrendszere megkönnyíti a hátrányos helyzetű, kisebbségi népcsoportokhoz
tartozó gyermekek integrálását. A másság elfogadása fontos, éppen az óvodában, ahol ezáltal megelőzhetjük az előítéletek kialakulását.
A gyerekek már egészen kicsi korban megtapasztalhatják, hogy mindenki hordoz értékeket, hogy mindenkitől lehet valamit tanulni, függetlenül
attól, hogy milyen a bőrszíne.
Az óvodában elsődleges feladataink közé tartozik az önállóság fejlesztése. A gyermekek saját tevékenységeik által tanulnak, és többnyire önállóan
javítják ki a hibáikat.
„Segíts nekem, hogy magam tudjam csinálni.”
(Maria Montessori)

Montessori és az Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) jól hangsúlyozza, hogy ne a mennyiségi, a lexikális tudás gyarapítására törekedjünk, hanem a képességfejlesztésre.

Az óvodai foglalkozásba való bevonás
hároméves kortól
A legfontosabb funkció az ismeretek, a készségek, a szocializációs sémák átadására. A magyar nyelv begyakorlásán kívül egy olyan rendszeres
tevékenységhez szoktatjuk a gyermekeket, amelyre az iskola is építhet. Különböző programokkal igyekszünk megtalálni a módját, hogy a szülőket is
megtanítsuk ezekre a rutinokra:
■ Baba-Mama Klub,
■ családi hétvégék,
■ munkadélutánok.
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Az óvodának segítenie kell azokat a réseket betölteni, amelyek a többségi társadalomban hiányosságoknak minősülnek. Ezek a hiányosságok a
cigány gyermekek szocializációjának másságából fakadnak.
Arra törekszünk, hogy ezeket a másságból fakadó hiányosságokat pótolni tudjuk, és megkönnyítsük a gyermek későbbi iskolai beilleszkedését, így
csökkentve a társadalmi esélyegyenlőtlenséget.

A tanulási motiváció erősítése
„Minden gyermekben megvan a cselekvési vágy és a világmindenség
megismerésének igénye, csak annak kibontakoztatását kell elősegíteni.”
(Maria Montessori)

A Montessori pedagógiai program alapja a gyermekbe vetett bizalom,
hiszen a gyermekekben megvan a cselekvésnek és a világ megismerésének
a vágya. Montessorinak meggyőződése volt, hogy a gyermek a saját tevékenysége, a saját tapasztalatai által tanul, hogy számára az ismeretszerzés
is örömet jelent. A tudás forrása nem a pedagógus, hanem a gyermek tevékenysége során szerzett tapasztalat.
Jó motiválással fel kell keltenünk a gyermek érdeklődését az iránt, hogy
akarja megérteni a világot és benne a saját helyzetét, hogy próbálja megérezni a feléje irányuló elvárásokat. A gyermeket és a családot egyaránt
próbáljuk úgy motiválni, hogy megnyilvánuljon a hit egyrészt abban, hogy
a tanulás megéri a fáradságot, másrészt pedig hogy a szorongáskeltő, ellenségesnek érzett külvilággal meg lehet birkózni. A szorongás csökkenti
a tanulási motivációt, ezért az eredmények is romlanak. Feladatunk a szorongás csökkentése, valamint a motiváció felkeltése és ébrentartása.
A gyermekközpontú szemlélet és ezen belül az ezen alapuló légkör megkívánja tőlünk, hogy ismerjük a gyermek testi, lelki, szellemi szükségleteit, és kielégítsük a gyermekek változó igényeit. Könnyebb úgy érzelmi
biztonságot nyújtani, ha megértjük a gyermek helyzetét. A roma gyermek
az anyától való elszakadást igen fájdalmasan éli meg, ezért számára az a
legfontosabb, hogy gyorsan pozitív kapcsolat és bizalmas légkör alakuljon
ki a tanítóval.
Feladatunk, hogy – a kommunikáció minden eszközével kifejezve az
együttérzésünket – segítsük a gyermekeknek az átállást, így nyújtva a

92

10 ovoda-iskolaPC.indd 92

2008.08.26. 8:33:51

Az átmenetet segítő gyakorlat

gyermek számára támaszt (ezt segítik az óvodáskor előtti programjaink).
Ezzel hosszú távra megalapozzuk a gyermek bizalmát.
„Ahhoz, hogy élni tudjunk, az is kell, hogy szeressenek bennünket.”
Maria Montessori

Minden gyermek igényt tart az egyénre szóló figyelemre. Ezért nyugodt
légkört alakítunk ki magunk körül, hogy legyen erre idő és energia. Nagyon tetszik Montessorinak az a meglátása, miszerint nem kell a nevelőnek
folyton lázas munkatempót és a maga fontosságának látszatát kelteni, állandóan mozgásban lenni, mert ez nyugtalanságot kelthet. Okosan el kell
döntenie, mikor és hol van rá szükség. Ennek a helyes mértékét is gyakoroljuk és tanuljuk. Montessori szerint: „Régebben az aktivitást főként a pedagógustól várták el, módszerünkben pedig főként a gyermektől.” A napjainkat úgy próbáljuk szervezni, hogy nem vezényelünk, nem diktálunk, de
a gyermekek tudják, hogy bármikor számíthatnak ránk, a jelenlétünkre és
a közreműködésünkre.

Teammunka
Megtanultunk csapatmunkában, teamben dolgozni:
■ Team I. A team feladata az egyéni képességfejlesztés egyéni ütemterv,
haladási napló vezetésével.
■ Team II. A team feladata a családsegítés, a kapcsolattartás a társadalmi
környezettel.
■ Team III. Feladata az Integrációs Pedagógiai Rendszer segítése, illetve
a tanoda működtetése. Szátokon sikerült egy olyan tanodát létrehozni, ahol a szakmai munkát a tereskei pedagógusok látják el. A tanoda
egy olyan hiányt pótol a gyermekek számára, mely meghatározója
életüknek. A tanodai programban is használjuk Montesssori módszereit, fejlesztési eszközeit, elveit. Készség- és képességfejlesztés folyik.
■ Team IV. Létrehoztunk egy „Szociális kerekasztal” teamet, ahol havi
rendszerességgel problémamegoldó összejöveteleket tartunk. Ennek
a teamnek a tagjai a szociális hálóban dolgozó munkatársak.
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A többletmunkát a kistelepülések hátrányos helyzetű gyermekeiért vállaltuk. Nem értünk egyet azzal az állítással, miszerint a kistelepülések kisiskoláiban nem folyik minőségi oktatás vagy hogy az innen kikerülő gyerekek csak hátránnyal indulhatnak.

A környezet kialakítása
■ Montessori-szemléletű pedagógiai módszerek, alapelvek átvétele, az
új nevelői attitűd megvalósítása, olyan környezet kialakítása, amelyben a gyermekek minden érzékszervükkel tapasztalatokat, ismereteket szerezhetnek.
■ Önállóságra és kreativitásra nevelés.
■ Képességek, készségek fejlesztése speciális fejlesztő eszközökkel, játékokkal.
■ A fejlesztési céloknak megfelelő környezet.
■ Mély természetszeretet kialakítása.
Mindezeket hatékonyan segíti a Montessori Pedagógiai Program.
Olyan környezet kialakítása, amelynek felszereltsége biztosítja a gyermek szabadon választott, játékos tevékenység általi, örömteli játékát, fejlődését, ismereteinek bővítését. A sikert és örömöt hozó fejlesztő eszközök és
játékszerek alkalmazásának célja a tanulás és a tudás szeretetének elmélyítése.
Megtapasztaltuk, hogy: „Minél tökéletesebb egy környezet, annál kevesebb beavatkozásra van szükség a felnőtt részéről.”
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Makrai Ilona

Felnőttképzés a tereskei iskolában
(részlet)
A munkanélküliségből eredő létbizonytalanság önmagában is feszültséggerjesztő, de aluliskolázottsággal tetézve még negatívabban befolyásolja
az érintettek életét. Mindezek következménye lehet a családban uralkodó
depresszív hangulat. Az iskolák jobbára csak a gyerekek oktatására, nevelésére fókuszálnak, pedig az iskola partneri kapcsolatainak minőségi javítása
többszörös hozadékú lehet. A szülők esélyeinek növelése a munkaerőpiacon pozitívan hathat a pedagógus–szülő, a pedagógus–gyerek, a szülő–
gyerek kapcsolatokra.
Ezen egyszerűnek tűnő, mégis bonyolult szálon elindulva megtapasztaltuk, hogy nem elég csak egy problémára koncentrálni: ettől még a társadalmi esély nem nő, sem a gyerekek, sem a felnőttek számára. Az életminőség
javulása csak akkor várható, ha kikerülnek ebből az ördögi körből.
Segítséget próbáltunk nyújtani az első lépés megtételéhez: az általános
iskolai végzettség megszerzéséhez. Többévi előzmény után, amikor mármár azt fontolgattuk, hogy lemondunk a tervről, végre találtunk egy pályázati lehetőséget (PHARE-pályázatban konzorciumi partner), amelyet
megragadva vállaltuk ezt a nem mindennapi, rutinra nem építhető munkát. Kihívás volt ez a négy pedagógusnak, akik vállalták a képzést és az
utána következő munkát.
Előzetes feladataink:
■ részvétel az andragógiai (felnőttnevelési gyakorlat) képzésen;
■ kapcsolatfelvétel a vizsgaközponttal;
■ a tantervi követelmények tisztázása;
■ tanmenetkészítés, a családok felkeresése, a bizonytalanok meggyőzése;
■ a foglalkozásokra az utazási költség előteremtése (ez nem volt benne a
pályázati keretben);
■ a foglalkozások helyszínének biztosítása;
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■ a fenntartó engedélyének megszerzése a tanterem és a taneszközök
használatára.
A kezdés időpontját is körültekintően kellett megválasztani. Felnőtt emberekkel dolgoztunk, akik napszámba jártak, ezért várni kellett, amíg a
munkák befejeződtek a földeken. A hallgatók örömmel, izgalommal telve
és nagy várakozással jöttek. Mindez a céljaikból ki is derült – arra a kérdésre, hogy miért is vállalták felnőtt fejjel az iskolapadot, a következő válaszokat adták:
■ jogosítvány szerzése;
■ munkavállalás;
■ szakmaszerzés;
■ könnyebb elhelyezkedés,
■ tudjon a gyerekének segíteni;
■ tájékozottabb legyen;
■ több legyen;
■ példát mutasson a gyerekének;
■ büszke lehessen magára;
■ továbbtanulhasson.
Ezeket a célokat mindig igyekeztünk szem előtt tartani. Legelső feladataink a következők voltak:
■ szabályalkotás;
■ csoportformálás;
■ résztvevők énképének erősítése.
A legfiatalabb hallgatónk 17 éves, a legidősebb 44 éves volt. A két képzés
alatt 38 fő vett részt a foglalkozásokon, ebből lemaradt 4 fő, akik minden
erőfeszítésünk ellenére megszakították a tanulást.
Szabályokra (például pontosan és rendszeresen kell látogatni a foglalkozásokat, türelmesek leszünk egymással, nem vágunk egymás szavába, kivárjuk, amíg a társunk elmondja a véleményét, nem rágózunk stb.) szükség
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volt, és a toleranciát is tanulni kellett, hiszen jókat nevettek egymás botladozásain, amin néhányan megsértődtek. Ilyenkor bizony elő kellett venni a
konfliktuskezelő képességünket.
A közösségformálás viszonylag zökkenőmentesen történt. Szívesen játszottak, jókat nevettek, pedig többen is voltak, akik a délelőttös műszakból
egyenesen az iskolába jöttek, és nagyon fáradtak voltak.
Nem várt nehézségek, amelyekkel szembe kellett nézni:
■ a gyerek(ek) betegsége miatti távolmaradás;
■ családi problémák (a férjek és a nagyobb gyerekek nem vállalták a kicsik felügyeletét, ezért az anyuka nem tudott jönni, vagy hozta magával a kicsit – ha szerettünk volna haladni, akkor a kicsik felügyeletét
meg kellett oldanunk);
■ a feszültségek oldására fordított idő;
■ a rendszertelenség és a hiányos ismeretek miatt nehéz volt az ütemezés szerint haladni.
A tanulók különböző osztályfokokkal érkeztek: volt, akinek csak három
osztályról volt bizonyítványa; volt, aki azt sem tudta, hová járt legutóbb iskolába, hogy honnan kérjünk bizonyítványmásolatot. Előfordult, hogy nem
volt pénz a bizonyítványmásolat megkérésére. Olyan is előfordult, hogy a
hosszú kihagyás miatt majdnem teljesen mindegy volt, milyen osztályfokkal érkezett valaki. A képességek felmérését nagyon diszkréten kellett végezni: ez feszültségforrás volt.
A haladási tempót lassúnak érezték, holott az alapozás vette el az időnk
jelentős részét. Nagyon sok dicséretre, biztatásra volt szükség. Többször váltunk el úgy egymástól este, hogy azt mondták: „Holnap nem jövök, mert én
már ezt nem tudom megtanulni, nem tudok levizsgázni.” Ekkor újrakezdődött a győzködés, a családok végiglátogatása, az erősítés, az érvelés…
Az első alapvizsga (5–6. összevont osztály) után oldódott a gátlásuk:
megnőtt az önbizalmuk, bátrabbak, határozottabbak lettek. Két alkalommal készítettünk fel csoportokat vizsgára: a második alkalommal már nem
a sötétben tapogatózva, hanem némi tapasztalattal, de az első csoportnál
felmerült gondok meglétével.
A 8. osztály elvégzését igazoló bizonyítvány kézhezvétele valóságos
örömünnep volt, még a testtartásuk is megváltozott! A bizonyítvány megszerzése után valóban voltak, akik
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■ OKJ-s vizsgát tettek (ez a férfiakra vonatkozik; két férfi hallgatónk behozta megmutatni az OKJ-s bizonyítványát, és megköszönte a segítséget);
■ miután munkahelyükön bemutatták a bizonyítványt, tovább foglalkoztatták őket; jogosítványt szereztek, és hihetetlenül büszkén élték
meg: sikerült!
A képzés egyéb hozadékai:
■ Jó alkalom volt a hosszú együtt töltött idő arra, hogy a szülők és az
iskola nevelési elveit közelítsük egymáshoz.
■ Meg tudtuk beszélni a gyerekekkel kapcsolatos problémákat, javaslatokat, tanácsokat, ötleteket adtunk a gyerekneveléshez.
■ Gyakori téma volt a főzés: recepteket cseréltünk, főzési ötleteket adtunk. Érdekelte őket – elsősorban a nőket –, hogy mit teszünk az ünnepi asztalra.
■ A matematikafoglalkozásokon a családi jövedelemmel gazdálkodtunk: hogyan kell úgy beosztani a kevés jövedelmet, hogy hónap végére is maradjon.
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Vízibolha projekt Nagydobszán
(részlet)
Intézményünk ÁMK, mely iskolából, óvodából és könyvtárból áll. Jelenleg 231 tanulónk van, 11 faluból: 8 önkormányzat és 3 jegyzőség területéről
járnak be a diákok. Óvodánk 60 fős, 2 csoporttal működik. Tantestületünkben 18 tanító és tanár, valamint 4 óvodapedagógus dolgozik.
Az óvoda és az iskola közötti „első kapocs” a tornatermünk. Innen mindkét irányba egy-egy ajtó nyílik, ahonnan a kicsik vagy a nagyok világába
léphetünk be. Az út könnyen átjárható iskolás, óvodás, tanító, tanár, óvónő
számára. Az átlaghoz képest óriási udvarral rendelkezünk. Az alsós tanulóink átjárnak régi „munkahelyükre” egy kis játékra, az ovisok pedig – ha
óraközi szünet van – átszaladhatnak a már iskolás barátaikhoz, testvéreikhez. Néha nehéz feladat eldönteni, hogy ki hova is tartozik.
Tantestületünk évek óta együtt lévő csapat, amelynek az óvodapedagógusok is aktív tagjai. Főleg falubeliek vagyunk, egy a szakmánk: „kertészkedünk”, neveljük emberpalántáinkat. A tanítók, az óvónők és a fejlesztő
pedagógusok állandó kapcsolatban állnak egymással, közös órákat, foglalkozásokat tartanak. A leendő tanító néni átjár az ovisokhoz, illetve az óvó
néni is részt vesz az ovisok és az elsősök közös tanóráin. Bátran leírhatom:
iskolánk multikulturálissá vált – nem az integrációs pedagógiai rendszerbe
való belépés miatt –; tesszük azt, ami ösztönösen jött belőlünk.
Testnevelő lévén, a sport oldaláról közelítem meg az átmenet kérdését.
Évek óta tartunk közös testnevelésórát óvodás és iskolás gyerekeknek.
Igaz, ezek az órák nem megtervezettek, nem építettük be sehova, nincs írásos nyomuk: véletlenszerűen, spontán bármikor bekövetkeznek. Az ovisok
minden héten kétszer tarthatnak testnevelésórát a jól felszerelt tornateremben. Mivel az iskolai órarendet én készítem, ügyelek arra, hogy a piciknek
melyik időpont a legjobb. Az iskolai testnevelésórák 40 percesek, így a szünetekkel és az „elcsent” idővel nyerünk annyit, hogy az ovisok is minden
nap használhatják a tornatermet. Mikor megjelenünk a tornateremben a
nagy gyerekekkel, mert jön a testnevelésóra, és az ovisok még bent vannak,
nagy az öröm: a picik odaszaladnak azokhoz a nagyobb gyerekekhez, akiket ismernek, aki a barátjuk, rokonuk vagy falubelijük. Megfogják egymás
99

10 ovoda-iskolaPC.indd 99

2008.08.26. 8:33:52

az óvoda– iskola átmenet problémái

kezét, mi pedig „vesszük a lapot” az óvónővel, és indul a közös játék, foglalkozás. Ezek nemcsak vidám, hanem nagyon hasznos percek. Ovisainknak,
elsőseinknek több közös rendezvénye is van, mint például az egész napos
közös sportnap.
Nagydobsza Szigetvár és Barcs közt, a 6-os úton helyezkedik el. Szigetváron folyamatban van egy uszodaépítés, Barcson már adott a lehetőség.
Összedugtuk fejünket a kollégáimmal, és döntöttünk: az elsős gyerekekkel
elkezdünk egy programot vízhez szoktatás, úszásoktatás címen. Első feladatunk volt, hogy bekönyörögjük magunkat a barcsi termálfürdőbe, ahol
fix időpontot kaptunk.
A gyerekek órarendjébe beépítettem az úszást: a heti három testnevelésórából kettőn úszni járunk. Hétfői órarendjük: matek, magyar, úszás, úszás.
Az első lépés az volt, hogy egy óvodai szülői értekezleten – ahol az óvónő,
a leendő tanítónők (két elsős osztályunk van) és az iskola vezetői is jelen
voltak – bemutattuk a programot a szülőknek. Ez egy teljesen új dolog volt,
így a reagálások is eltérőek voltak. Már itt megjelent az eltérő szocializációs
helyzet. A tizenegy faluból kettőben – Kistamási és Pettend – a lakosság
nagy része roma. Ezek a szülők igazából nem tudták, mit kezdjenek a hallottakkal.
Mikor minden adott volt, rájöttem, hogy kemény fába vágtam a fejszémet. Diplomám van az oktatásról, éveken keresztül komoly szinten öttusáztam. A saját gyermekeimet már 4-5 évesen megtanítottam úszni. Felvettem a kapcsolatot egykori egyetemi tanárnőmmel, edzőmmel, dr. Gaál
Csabánéval (Margó nénivel), hogy maximálisan felkészülten érkezzek 10–
16 palántával az uszodába.
Heti munkám legkeményebb része a hétfői úszásoktatás. A gyerekek
igazából strandoló, pancsoló, „kóla, chips, fagyi bulira” gondoltak. De a
kisgyermeki észjárás csodálatos: ahogy beléptek az új környezetbe, rögtön
rájöttek, hogy itt valami más fog történni. Szabályok vannak, melyeket be
kell tartani, ráadásul egészen más szabály vannak a medencében, mint otthon vagy a mamánál. Az életben mindig is lesznek kiskapuk, van, aki előtt
nyitva, van, aki előtt zárva. A vízben mindegy, hogy barna vagy fehér vagy.
A gyerekek az öltözőben nemcsak a ruháikat, hanem a hátrányaikat is levetik, mindenki fejére felkerül az úszósapka.
A hátrányokat azért nem minden gyerek tudja levetkőzni. Mindkét osztályban vannak olyan kicsik, akikkel szó szerint semmit sem tudtam kezdeni. Ez az én kudarcom is.
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Egy órát vagyunk a vízben, a 10–15 perces foglalkozások alatt „véresen
komoly” a játék, utána 10 perc szabadfoglalkozás jön. Nemcsak az iskolai
tanórán kell pihenőidőt adni, itt is nagyon fontos. Ilyenkor én is átváltozom, s hirtelen az „apu” leszek, akire rá lehet mászni, aki bedob a vízbe,
vagyis „eszetlenkedik” velük. Kis pihenés után folytatható a munka. Magát
az oktatást egyedül csinálom 10–16 gyerekkel, ami nagyon nehéz úgy, hogy
közben differenciálnom is kell. Differenciálás nélkül azonban nem lehet
oktatni. Szerencsére ebben a tanítónők partnerek, segítőim.
A vízhez szoktatás olyan folyamat, amelynek végére a gyermekek megismerik és megszeretik a vizet, képesek koordinált helyváltoztatásra a vízben,
beugrásra, lemerülésre, lebegésre, siklásra. A program célja, hogy minden
gyerek eljusson a siklásig. Ha ez teljesül, már nagyon elégedettek vagyunk.
Úgy gondolom, az iskolai oktatás keretében nagy pozitívum, hogy egyáltalán létrejött a Vízibolha projekt, főleg, ha hozzátesszük, hogy a helyszín a
„végvárak” vidéke. A gyerekek útiköltségét, belépőjegyét – ami éves szinten nagyon komoly összeg – iskolánk Ács János Alapítványa fedezi. Ezt
a pénzt másra is el tudnánk költeni, de ez fontosabb plusz, amit a gyerekeknek adhatunk. Az utolsó alkalommal felvettük kamerával a gyerekeket,
majd levetítettük a szülőknek a filmet. Jó érzés volt látni a mosolyukat, a
büszkeségüket.
Ebben a projektben a szabadfoglalkozások ideje alatt nagyon előtérbe
kerül a gyermeki kreativitás. Ezenkívül nő a csapatszellem, az egymásért
érzett felelősség, új örömtípus jelenik meg. Formálódik a közösségtudat,
fejlődik a közösség, a térbeli tájékozódás, az alkalmazkodóképesség, és jobban megbecsülik egymást.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani Miskei Klára igazgatónőnknek,
aki maximálisan támogatta a programot, továbbá Márkusné Farkas Mária és Pénzárné Gali Szilvia tanítónőknek, akik teljes odaadással segítették
munkámat, valamint az Ács János Alapítványnak az anyagi segítségért.
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