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Korányi István

Nem csak
magunk közt
Horváth Péterrel, a Pedagógus Kar
elnökével beszélgettem

– Elnök úr! Két témáról szeretnék beszélni Önnel. Az
egyik a Kerekasztal, a másik a Tanító online felületén szavazásra bocsátott kérdések. Az egyik szavazási eredményre hivatkozott egy korábbi beszélgetésben, így biztos vagyok abban, hogy nem ismeretlenek önnek ezek a kérdések. Kezdjük
a Kerekasztallal! A Kerekasztalnál a kar hova pozícionálja
magát?
– Mi egy szakmai szervezet vagyunk. Együttmûködünk
a többi résztvevõvel, kidolgozzuk a szakmai javaslatainkat, és azt tárjuk a kormány képviselõi elé. Tudnunk kell,
hogy míg mi a szigorú szakmai szempontok szerint alakítjuk ki álláspontunkat, addig a kormánynak más egyéb
szempontokat is figyelembe kell vennie döntései meghozatalakor. Így nem siker/kudarc skálán értékelhetõk az
eredményeink. Természetesen örülünk, ha a szakmai javaslatainkat elfogadják.
– Melyek voltak azok a témák, melyekben a szakmai javaslatok szerint elmozdulás történt?
– A KLIK átalakítása. Két probléma volt. A túlzott
központosítás és az alulfinanszírozás, mind a költségvetés elégségességét, mind a humánerõforrást illetõen. Az
intézmény plusz forrásokat kapott, az új tankerületek
önálló költségvetéssel rendelkeznek. Szakmai, dologi és
bérköltséggel tervgazdálkodást végeznek a tervek szerint.
– A tankerületek létrehozásával hogy alakul az iskolák
helyzete? Gondolok itt elsõsorban az iskolák önállóságára.
– Ez a másik dolog, amiben változás van; az intézményvezetõnek egyetértési joga lesz a kinevezéseknél. További változás, ami a személyügyeket érinti, hogy a nyugdíjkorhatárt elérõ kollégák két évig egyéni elbírálás nélkül
maradhatnak még állásban. Ehhez kapcsolódik az év közbeni automatikus állásbetöltés.
– Az iskolaigazgatók jogköre és az óraszám mellett nagy
hangsúlyt kapott a tankönyvpiac központosítása, illetve liberalizálása. Ebben várható-e változás?
– A tankönyvekkel nem az a baj, hogy csak kétféle
van. A baj az, hogy nem lettek jobbak. Úgy nem megy,
hogy csak azért, mert olcsóbb. Most az MTA Pedagógiai
Tudományos Bizottságánál van a labda, õk dolgozzák ki
a tartalomfejlesztést.
– Ennek van kitûzött határideje?
– 2017. december 31.
2

– Akkor ez leghamarabb a 2018/19-es tanévben kerülhet
bevezetésre.
– Igen.
– Arra kérem, mondja el véleményét az említett szavazásra bocsátott kérdésekkel kapcsolatban, illetve az azokra adott
válaszok megoszlásáról. Öt kérdést hoztam. Az elsõ az egyéni haladási tempóra vonatkozik. A válaszadók 83%- a jelölte meg, hogy fontosnak tartja, de a tanterv nem biztosít rá elegendõ idõt.
– A tartalmat érinti, hogy az alsó tagozaton az alapkészségekre – olvasás, írás, szövegértés, számolás, mozgásmûvészetek – csökkentsük a tananyagot. Ebben
egyetértés van a Kerekasztal résztvevõi között.
– A válaszadók 72%-a tartja a legnehezebb feladatnak az
egyéni tanulási szükségletekhez alkalmazkodó differenciált
tanulásszervezést.

„Elég,
ha a differenciálás elsõ lépéseként csupán annyit teszünk, hogy egyszerûen tudomásul vesszük, hogy a tanítványaink
különböznek.”
K. Lányi Marietta–V. Kereszty Zsuzsa
Történetek a Gyermekek Házából,
Mûszaki Könyvkiadó 2016

– A tananyagcsökkentéssel reményeim szerint nagyobb önállósága lesz a kollégáknak, így ez is változni fog.
– A tananyagcsökkentés mellett a tanulólétszám is fontos
tényezõ, és még fontosabb lenne pedagógiai asszisztens alkalmazása.
– A pedagógiai asszisztens kérdése felmerült a tárgyalások során, de sajnos csak felmerült.
– A válaszadók 78%-a véli úgy, hogy munkája hatékonyabbá tételéhez a kötelezõ óraszám csökkentése és a tanóra
elõkészítésére biztosított több idõ lenne szükséges.
– Tartósan heti 22 óránál több tanítási óra esetén minõségi munkát igen nehéz végezni. Ezért is ragaszkodunk
ahhoz, hogy a pedagóguslétszámot ez alapján kell meg-
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határozni az intézményekben, ahogyan ezt a jogszabály
elõ is írja.
– A válaszadók 96%-a mondja, hogy az 1–2. osztályosok
óraszáma összességében sok.
– Teljesen egyetértek, mindenhonnan azt a jelzést
kaptuk, hogy a napi négy tanítási óra lenne az ideális ebben a korban. Szóba került az is, hogy ráadásul úgy kellene meghatározni az órai tananyagtartalmat, hogy az elvégezhetõ legyen az átlagos diákok esetében 30 perc
alatt. Így a csoport ismeretében a pedagógus rugalmasan,
a maradék idõt saját belátása szerint használhatná a gyerekekkel.
– A válaszadók 79%-a érzékeli úgy, hogy a beiskolázás új
szabályozásának bevezetése óta nõtt az elsõ osztályban az
iskolaéretlen gyermekek száma.
– Ezt a kérdést a szakszolgálatokra kell bízni, ez az õ
kompetenciájuk és hatáskörük.
– A szülõnek milyen döntési lehetõsége legyen?
– A végsõ szó a szülõé kell legyen.
– Visszatérve a Kerekasztalhoz, kik a résztvevõk?
– EMMI, KLIK, Önkormányzati Szövetségek (megyei
jogú városok, kisvárosok, települések), Nagy Családosok Országos Egyesülete, Nemzeti Ifjúsági Fórum, Pedagógus Kar, Országos Köznevelési Tanács, MTA (Pedagógus Tudományos Bizottsága), Rektori Konferencia
(pedagógusképzés), Iparkamara.

– Felmerült-e olyan további téma a Kerekasztalnál, melyrõl még nem beszéltünk és a tanítók munkáját lényegesen befolyásolja?
– Alsó tagozaton a mindennapi testnevelés helyett a
mindennapi mozgást szeretnénk hangsúlyozni. Ebbe belefér a néptánc, a tartásjavítás és a játékos mozgás. A kötelezõ óraszám (22–26 óra) volt a tárgyalásokon a legmegosztóbb kérdés. Ez szintén lényegi befolyásoló tényezõ. Az életpályamodell is nagyon fontos, de abban ott látom a problémát, hogy nincs kellõ motivációs eszköz, illetve túlságosan bonyolult, adminisztratív lett.
– Milyen témák tárgyalása várható a közeljövõben?
– A tartalomfejlesztés, tanulói életút, szeptembertõl
bevezethetõ egyszerûsítés. Sok múlik azon, hogy a gyakorlati életben hogyan mûködik a visszajelzõ funkció.
– Van valami konkrét dolog, ami már szeptembertõl várható? – a bevezethetõ egyszerûsítésekre gondolok.
– Az biztos, hogy az adminisztrációs kötöttségek lazulni fognak.
– Ennek a hírnek biztos örülni fog minden kolléga. Mit
üzen még a tanítóknak?
– Remélem, hogy a változások egyszerûsítik a munkánkat, hatékonyabbá tehetik a feladatellátásunkat, így
a bizalom visszatér, és jobb hangulatban dolgozhatunk a
következõ idõszakban.
– Elnök úr, köszönöm a beszélgetést.

!!!

Csillag Ferenc

Párhuzamos
történetek
Õszi napok

A július egyik nevezetes eseménye számomra a végzett
tanítók, óvodapedagógusok és gyermekgondozók diplomaosztó ünnepsége. Ezen a nyáron is meghívást kaptam
az ünnepi alkalomra. A záróvizsgákat követõen kerül sor
erre a jelentõs eseményre. Idén mintegy 350 hallgató kapott arról papírt, hogy az oktatás képzett munkatársaként elhelyezkedhet iskolákban, óvodákban, bölcsõdékben. Egyenként vonulnak fel és veszik át diplomájukat a
dékántól. A forróság ellenére mind-mind az ünnepi al-

kalomhoz illõ módon vannak felöltözve, azt üzenve a jelenlévõknek, hogy megjelenésükkel maguk is példát kívánnak adni leendõ tanítványainknak, azaz egy társadalmi mintát képviselnek. A három és félszáz diploma
nem csekély mennyiség! Milyen jó, hogy ennyi szakképzett, ifjú pedagógus érkezik az iskolákhoz, az óvodákhoz,
a bölcsõdékhez! Felmerül a kérdés, megjelennek-e a tanítás mindennapjaiban, vállalják-e a pedagógusi hivatást. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a végzettek egy
3
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része újabb iskolát kezd, bõvíti ismereteit, egyetemen
folytatja tanulmányait, csak remélhetjük, hogy egyszer
megleli helyét a gyermekek között az iskola világában.
Többen külföldre indulnak dolgozni azzal a nem titkolt
céllal, hogy idegennyelv-ismeretüket bõvítsék, termõre
fordítsák, lehetõség szerint olyan családoknál vállalnak
munkát, akik ezt a szolgáltatást meg tudják fizetni, s három-négy év múlva jelentkeznek munkavállalóként, de
lássuk be, kicsi a valószínûsége, hogy tantermek világában látják a jövõjüket. És akkor nem szóltunk azokról,
akik egy jövedelmezõbb állás reményében a kereskedelem, idegenforgalom stb. felé veszik útjukat. Elégedettek
lehetünk, ha az ifjú pedagógusok negyede kíván a szakmában elhelyezkedni.
Ez a gondolatsor foglalkoztat, amíg nézem a büszke fiatalokat az ünnepségen.
Miért is jutott mindez az eszembe?
Igazgató kolléganõm májusban – a következõ tanévet
elõkészítve – azzal a problémával kellett szembesüljön,
hogy szeptemberben három alsó tagozatos kolléganõje
nem kezdi el a munkát. Ketten gyermeket várnak, erre
számítottak, tavasszal együtt örültek a nagy eseménynek. A harmadik tanító pedig egy másik iskolába távozik. Elkezdte tehát az igazgató az új kollégák toborzását.
Hirdetéseket tett közzé, amerre járt, mindenütt megemlítette a tanítói állás lehetõségét, sõt a képzõ intézmények tanulmányi osztályainak munkatársaival is felvette
a kapcsolatot. Augusztus közepét írjuk, s mind a mai napig egyetlen tanító sem jelentkezett, márpedig a feladatokat el kell látni. De miért nem népszerû ma a pedagógus szakma? Úgy ítéljük meg, hogy a kezdõ pedagógust
zavarja, zavarhatja az a nyitottság, amely a szakma sajátossága, látja a munkáját a gyerek, a szülõ és a kolléga, s
mindezt nehezíti, hogy igen gyorsan ítéletek is születnek.
Ez pedig szorongást, belsõ konfliktust idézhet elõ. Ismertem magam is olyan diplomás tanítót, aki ilyen indokokkal sohasem kezdte el a pályáját. Az a pedagógustípus,
aki mindig is tanító, tanár vagy óvónõ akart lenni, az említett helyzetet könnyebben kezeli, úgy fogja fel, mint a
színész a színpadi játékot, ahol naponta tapssal vagy
füttyszóval értékelik a tevékenységét, azaz a játékát. A
pályakezdõ helyzetnek több elõnye, értéke is van; gondoljunk csak a korbeli közelségre, vagy a játékosság lehetõségére, s a tévesztés, a tévedés esélyére, az együttes
korrekció lehetõségére. Ebben a néhány esztendõben
minden megbocsátható. Ezt megélni kivételes alkalom.
Amint látjuk, sajnos a többség elfut a lehetõség elõl, ki
sem próbálja azt. Õk azok a pályaelhagyók, akik nem is
próbálkoztak, a startvonalra sem álltak fel. Így esélyük
sincs a sikerre.
Az említett iskola vezetõje éppúgy, mint hasonló társai, elindítják a tanévet, különféle „ügyes technikákkal”
pótolják a kiesett kollégákat, reménykednek, hogy
elõbb-utóbb mégiscsak vállalja a feladatokat valaki. A
látszat szerint minden rendben van, minden osztályban
ott a pedagógus, a szülõk elégedettek lehetnek. Gondolkodjunk csak el Németh László következõ mondatán!
„Az, hogy az iskola – és benne a tanár – milyen volt, csak jó
10 évvel az iskola elvégzése után kezd kiderülni.” – Csak remélhetjük, hogy gyermekeink elégedetten élik meg iskolai éveiket.
Eredményes tanévet kívánok.
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A sikeres munkakezdés
egy életre szól
Adél most kezdi el a hetedik tanévét az iskolájában.
Sikeres, a szakmáját, a gyerekeket igen-igen szeretõ tanító, aki magát boldognak, kiegyensúlyozottnak tartja.
Környezete pedig derûsnek, ugyanakkor nagy munkabírásúnak ítéli meg. Nevezetes lesz ez az év a privát életében is, hiszen október közepén átlépi a harmincadik életévét. Jól emlékszik arra, miként került ebbe az iskolába,
amely mára egészen a szívéhez nõtt. Nem, ez nem pontos, már az elsõ napokban otthonosan érezte magát a
munkahelyén. Augusztus vége volt, s a gyerekek még
nem, de a pedagógusok bejártak az iskolába. Azokban a
napokban jutott mindenre idõ. Végigsétált a folyosókon,
bekukkantott a tantermekbe, a közös helyiségekbe.
Ugyanakkor szakmai megbeszélések résztvevõje volt,
megismerkedett a közvetlen munkatársaival. Hallgatta
a tapasztalt pedagógusok tanácsait. Szerencsére ígéretet
nem tett senkinek sem arra, hogy az átadott bölcsességeket valóban be is fogja tartani. Azt pedig az igazgatóhelyettestõl tudta meg, hogy az osztály elõzõ tanítója, Erika
tizenöt év után visszatért abba a városba, ahonnan egykor elszármazott. Szülei megöregedtek, s mindennapi
gondoskodást igényeltek. Fájó szívvel hagyta el az elsõ
osztályát, hiszen tavaly még azt ígérte, hogy legalább két
évig együtt fognak dolgozni. Ám az élet másként rendezte a terveit, a hazaköltözést mindenképpen meg kellett
tennie. „Tudod, alapos, gondos, gyerekszeretõ tanító munkáját folytathatod. A gyerekek nyitottak, érdeklõdõek, öröm
lesz velük dolgoznod” – összegezte a gondolatait a helyettes. Amit hallott, látott, örömmel töltötte el.
Ilyen elõzmények után Adél már nagyon várta az elsõ
munkanapot. A tanévnyitó megkezdése elõtt már fél
órával az osztályteremben volt. Nem kellett hosszan várakoznia, s már jöttek is az õ másodikosai. Volt gyerek,
aki bátran, volt, aki kissé félénken lépett a terembe. S a
gyerekekkel együtt az anyukák és a nagymamák is megjelentek. Mire az ünnepségre hívó csengõ megszólalt, addigra a huszonöt gyerek mindegyike körülötte volt. Az
udvari ünnepségre együtt vonultak le. Az ünnepély kedves volt, a nagyobbak köszöntötték az elsõsöket, majd
következett az igazgató beszéde. Adélt az igazgató az
emelvényhez szólította, s bemutatta, mint az iskola új tanítóját. Abban az évben õ volt az egyetlen új pedagógus
az iskolában, így a figyelem rá összpontosult. Ahogy haladt – s ezt soha nem felejti el – a következõt hallotta egy
ifjú kamasz szájából: „Nézd csak, milyen fiatal! A nõvérem
biztos idõsebb nála!” – A megjegyzés nem volt bántó, sokkal inkább a meglepetést közvetítette. A megjegyzés hatására Adél elpirult. „Köszöntsétek tapssal Adél nénit, a
második osztályosok tanítóját!” – hangzott az igazgatói utasítás. A gyerekek hosszan ünnepelték a tanítót. Az osztályához visszafelé vezetõ út még hosszabbnak tûnt, hiszen
még több szempár szegezõdött rá. Tanítványai mosolya
megnyugtatta. Az epizód után az osztályok felvonultak a
termeikbe, megkezdõdött a munka.
Az elsõ napok nem okoztak csalódást, minden úgy zajlott, ahogy azt eltervezte. Még az elsõ napon sor került a
bemutatkozásra. Adél néni már ekkor nevükön szólítot-
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ta a gyerekeket. A bemutatkozás során sok információhoz jutott. Ami legjobban meglepte, hogy a gyerekek türelmesen hallgatták társaik történeteit. Már az osztály
fele szóhoz jutott, amikor Géza keze emelkedett a magasba:
– Tanító néni, mi most mindent elmesélünk magunkról, de
szeretnénk hallani Adél néni történetét is. Nem csak én, a többiek is kíváncsiak, ki is a tanítónk – Géza felnõttként viselkedett, s ez örömmel töltötte el a tanítót.
– Azt gondoltam, hogy ezt a sor végén teszem meg. Ha ti
azt szeretnétek, hogy elõbb beszéljek, akkor megcserélhetjük
a sorrendet – válaszolta Adél a gyerekeknek.
A tanító néni mesélni kezdett, elmondta, miért lett
tanító, emlékezett Juli nénire, aki elsõ és második osztályban tanította. Õ az az ember, akitõl a legtöbbet tanulta, szeretne rá hasonlítani, a példaképének tekinti.
Azt is elárulta, hogy nincs testvére, bár ez fiatalon nagy
vágya volt. Még sok mindenrõl szólt. A második osztály
tátott szájjal hallgatta tanítóját, bizalmukat nyílt, õszinte
szavaival kiérdemelte. Jó volt a beszélgetés, erõsítette a
gyerekekkel való kapcsolatát. Tisztelettel követték utasításait, azaz inkább kéréseit. Adél érdeme volt, hogy a
második osztályról az iskola minden dolgozójának jó véleménye volt.
A tanítványok közül talán Géza volt a legérettebb gyerek, olykor-olykor társai helyett is kérdezett vagy véleményt mondott. Noha kritikus volt, ám soha nem volt
bántó egy-egy észrevétele. Egy versenyfeladat értékelése
után a következõket mondta:
– Adél néni, ha tíz percet tetszik a feladatra szánni, akkor
ne tessék a nyolcadik perc végén eredményt hirdetni. Az ötödik, a hatodik hely is eredmény, ott még szükség van arra a bõ
percre.
– Milyen igazad van! – látta be hibáját a tanítónõ, s mosolyával azt üzente a fiúnak, hogy minden rendben van,
s egy pillanatig sem esett rosszul a megjegyzése.

„Igen,
még nem megy jól, de változatlanul azt szeretném, hogy minden gyerekhez eljussak. Ha erre gondolok, akkor nem a
módszereket vetem el, hanem megkeresem, mi az
oka annak, hogy nem sikerült.”
K. Lányi Marietta–V. Kereszty Zsuzsa
Történetek a Gyermekek Házából,
Mûszaki Könyvkiadó 2016

Tényleg õszinte légkör volt jellemzõ az osztályban, s
milyen szerencse, a jó eredményeknek köszönhetõen ezt
a közösséget három éven át tanította is Adél. S ahogy az
elsõ nap beszélgetéssel indult, amikor is mindenki mesélt
magáról, úgy a negyedik év végén is sor került egy hasonló programra. Itt azonban a közös élményekrõl kellett
szólni. A gyerekek emlékezete sok-sok apró eseményt
idézett meg. Már-már mindenki elmondta a saját történetét, amikor is utolsóként Géza jelentkezett. Felállt,
megköszörülte a torkát, s így szólt:

– Tetszik még emlékezni, Adél néni, az elsõ találkozásunkra? A tanévnyitón az igazgató kiszólította a tanító nénit,
hogy bemutassa az iskola közösségének.
Adél elõtt, mint egy film, lepergett az a szeptemberi
ünnepség. Emlékezett, milyen váratlanul érte a kiszólítás, s az is eszébe jutott, milyen hosszúnak tûnt az út a
gyerekektõl az emelvényig és vissza.
– Akkor a bátyám, Gergõ, hangosan, hogy sokan hallják a
következõt mondta: „Nézd csak, milyen fiatal! A nõvérem
biztos idõsebb nála!” A megjegyzést én is hallottam, s nagyon
szégyelltem magam. Alig vártam, hogy beolvassak Gergõnek,
délután meg is tettem. Azt akartam, hogy jöjjön át Gergõ, s
kérjen bocsánatot, de erre nem volt hajlandó. Így utólag kérek
elnézést a bátyám helyett. Már egy éve nem jár ide, hiszen középiskolás.
Géza szinte elhadarta e mondatokat, s azonnal vissza
is ült a helyére. Adél néni pedig a padjához ment, megsimogatta a fiú fejét, s a következõt mondta:
– Tudod, akkor ezt a mondatot nem is hallottam, de így
utólag jól esik, hogy elmesélted. Ma már három évvel öregebb
vagyok, de ti is épp ennyit öregedtetek. És nem is bánnám, ha
egy ilyen kedves öcsém lenne, mint te.
Ez a mondat végképp barátsággá nemesítette Adél néni és Géza kapcsolatát.
Egykori osztálya e tanévtõl már nem ebbe az iskolába
jár. Szokatlan lesz, hogy elsõ növendékeit naponta nem
látja, de az elengedés is a pálya része.

Készülés az iskolára
Az elsõosztályba-lépés igen hosszú folyamat. Ez nem
hazai sajátosság. Európa számos országában a gyermek
születését követõen már lépéseket tesznek a gondos szülõk a legmegfelelõbb iskolák kiválasztására. Sokan ismerjük a brit példát, ahol az iskolaválasztást a gyermek
születését követõ hetekben már elkezdik a gondos és tehetõs szülõk és nagyszülõk. Ott ez társadalmi program.
Magam sokszor jártam Angliában, így bõséges személyes
tapasztalatot szereztem. Láttam, sõt a szakmai beszélgetések során az vált nyilvánvalóvá, hogy a magániskolák
világába a gyerekek szûk köre jut, hiszen az említett intézmények komoly tandíjat kérnek, s minden – a tanításon túli – szolgáltatásért (legyen az szakköri foglalkozás,
játékos sportfoglalkozás, karéneklés, esetleg korrepetálás stb.) többletköltséget számolnak fel a családoknak.
Ott, ahol erre nincs anyagi fedezet, maradnak a városi
fenntartású, állami iskoláknál. Ezekben az iskolákban is
van egyenruha, itt is magasan képzett pedagógusok foglalkoznak a gyerekekkel, itt is az állam által elõírt tananyagot kell elsajátítani, s itt is számon kérik az elsajátított ismereteket, amely szerint rangsorolják az állami intézményeket is. Ám egy társasági beszélgetésben nem
lesz téma a gyermek iskolája és az általa felkínált szolgáltatások sokasága, különlegessége.
Ahogy már korábban is említettem, az iskolába lépés
idõszaka minden családot megérint. (Itt most hagyjuk figyelmen kívül az életkort, hiszen van ország, ahol már 4
éves gyerek is iskolásnak számít – kétévnyi iskola elõkészítõ szervezett foglalkozásokon kell részt vennie a gyereknek iskolai helyszínen – és van, ahol a 6 éves kor az is5
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kolai élet kezdete.) Tehát ebben az esetben elhanyagolható az életkor, fontosabb azt látni, hogy a gyerek élete
merõben megváltozik. Részese lesz egy közösségnek,
amelynek szabályai, elvárásai vannak, sõt a korábbi „lazább” életritmust egy kötött váltja fel. A gyereknek, de a
családjának is meg kell szoknia például a pontos iskolakezdést, a megjelenés elvárásait, de azt is meg kell tanulnia, hogy kihez forduljon bizalommal, ha problémája
van. Ahhoz, hogy a gyerek meglelje a helyét az iskolában, fel kell készíteni az új életszakaszra. Szeptemberben
több gyerek is elkezdi az iskolát a baráti körömben. Két
édesanya teljesen eltérõ módon vélekedik az iskolakezdésrõl. A véleményüket, a gyakorlatukat érdemes megismerni. Mindkét megoldásnak vannak értékei, ugyanakkor vannak kétséges mozzanatai. De hisz mindannyian
tudjuk, nincs két egyforma gyerek, nincs két azonos pedagógiai szituáció.
Rita anyukája – az anyuka 36 éves, Rita a család egyetlen gyereke.
Rita közel hétéves lesz, amikor az elsõ osztályt megkezdheti. Októberi születésû. Már hosszú ideje várja az iskolakezdést. Az óvodát elfogadta, sok barátra talált, s az óvónõkkel
is jó kapcsolata volt. Mindez az utolsó évre már nem volt igaz.
Azok a társai, akik iskolába mehettek, hiányoztak Ritának.
Sokszor szóvá is tette, s nehezen értette meg, hogy miért is
nem válhatott elsõssé. Ilyenkor a következõkkel nyugtattam:
„Ritus, te lennél a legkisebb az osztályban, s az nem kellemes.
Jövõre viszont te leszel a legnagyobb, mindenki rád fog felnézni!” – Tudom, kicsit szegényes és hibás az érvelés, de jobb ötletem nem volt.
Áprilisban beiratkoztunk, s meg is ismertük a leendõ tanító nénit. Rita attól kezdve mással nem foglalkozik, mint az iskola gondolatával. Játékai is ezt igazolják. Számtalan babáját
maga köré gyûjti és magyaráz nekik, feladatokat oszt ki, sõt
még mesél is. Nem unja meg ezt a foglalkozást.
Májusban egy áruházban jártunk, s beszereztük az iskolai
táskáját, tolltartóját. A füzetek beszerzését elhalasztottuk, hiszen minden iskolának sajátos igényei vannak. Rita boldog,
már biztos abban, hogy hamarosan elsõs lesz. Bárki látogat
hozzánk, megmutatja az iskolai kincseit.
Esténként mindig mesélek a gyereknek. Megszokta, szereti ezt az esti programot. Azt vettem észre, hogy az utóbbi idõ„Ha
konkrét óravezetési tanácsokat adnak, ha megmondanák, hogyan tanítsunk, azt elhárítjuk. Tehát szakmai kérdésekben ma már határozottak vagyunk. Az viszont
nélkülözhetetlen, hogy a saját gyerekükkel kapcsolatban mindent megbeszéljünk a szülõkkel. Érteniük kell,
hogy mi és miért történik az osztályban, az iskolában.”
K. Lányi Marietta–V. Kereszty Zsuzsa
Történetek a Gyermekek Házából,
Mûszaki Könyvkiadó 2016

ben megszakítja a mesét, s arra kér, mutassam meg neki például a „r”, az „a” vagy az „e” betût. „Mami, azt szeretném,
ha a betûkkel már nem lenne gondom az iskolában!” – Így
6

kénytelen-kelletlen rámutatok a kívánt betûkre, s a lányom
már bizonyos szavakat önállóan kiolvas.
Gazdag programot szerveztünk a gyereknek a nyárra. A
Balatonnál töltünk tíz napot, elutazunk a tengerhez is, sõt a
nagyszülõkkel a Börzsönyben is nyaral Rita. Augusztus közepétõl azonban már mindannyian itthon leszünk. Ráhangoljuk a gyereket az iskolára. Korábban fektetjük, s idõben
keltjük. Délutánonként pedig olyan feladatokat találok ki,
amelyeket asztal mellett kell megoldani. Szeretném, ha a türelme, a kitartása mindenki számára példaértékû lenne, ezért
félórásra tervezem ezeket a szoktató feladatokat. Mindezt
azért teszem, mert nem szeretném, ha Rita kudarcokkal indulna. Annyira várja az iskolás létet, ha felkészülünk, akkor
a siker nem maradhat el. Elég, ha én szorongok, a gyerek ebbõl ne vegyen észre semmit!
Laci anyukája – 38 éves, két gyermek anyukája, Lili 10
éves, most kezdi a 4. osztályt.
Laci januárban született, hat és fél évesen lesz elsõs.
Óvodai beszoktatása nehezen ment. Egy hónap után lelt
barátokra, Iván és Viktor mind a mai napig a legkedvesebb
társai. Sajnos az elsõ osztályt mindhárom gyerek más és más
iskolában kezdi el.
Lili és Laci jó testvérek. A szokásos veszekedéseket ugyan
lefolytatják, de a haragjuk gyorsan elpárolog. Mindig is tudtak és szerettek együtt játszani. Lili örökké lelkes iskolás volt,
s ma is az, így Laci pontos képpel rendelkezik egy diák kötelességeirõl, feladatairól. Volt arra is példa, hogy odaült Lili íróasztalához, s nézte, mit ír, számol a nõvére.
S miután mindkét gyerek mozgásigénye meglehetõsen
nagy, így második éve egy héten kétszer is együtt járnak úszásra. A szülõk minden edzésen jelen vannak, látják a gyerekek
fejlõdését, tapasztalják a sikereiket.
Laci készül az iskolára, egy-egy megjegyzése legalább anynyira mókás, mint figyelemre méltó. „Anya, én Lilitõl már
majdnem mindent megtanultam. Ezerig is elszámolok. Lesz
még valami új az elsõben?” – ez a kérdés meglepett. Laci szerény gyerek, ez a magabiztosság nem volt rá jellemzõ sohasem. Persze megnyugtattam, hogy minden napnak meglesz a
maga varázsa. S miután más lesz a tanító, így más élményekhez fog jutni. Ezzel meg is nyugtattam a fiamat.
Ez a nyár sem lesz más, mint az elõzõek. Egy hetet lesznek
a vidéki nagyszülõkkel a gyerekek, utána tíz napra elmegyünk
a Tisza-tóhoz, a többi idõben Pesten leszünk. Egy-egy strandolás, vendégség is belefér a programba.
Az iskolára nem nagyon készítem fel a gyerekeket. Nagyon
jól emlékszem, hogy a lányom iskolába indulását tudatosan
megszerveztem, augusztus 20-tól mindent úgy csináltam,
ahogy azt otthon láttam. Másoltam a mintát. És mi történt? Lili egész nap sóhajtott és félelmének adott hangot: „Anya, mi
lesz, ha egyest kapok? Anya, szeretni fog a tanító néni? Anya,
ha beteg leszek, akkor végleg lemaradok? Minden feladatot
meg tudok majd oldani?” – ilyen és ehhez hasonló kérdések
hangzottak el, olykor még könnyek is gyûltek a szemében. Akkor eldöntöttem, hogy Laci iskolába menetele elõtt semmiféle
felkészítést nem teszek. Végül is minden évben sok ezer gyerek
lesz iskolás, szeptember elsõ napját követi a második, és így tovább.
Augusztus 23-án még egy hétre elutazunk egy olyan helyre, ahol kiugrálhatják, kiúszhatják magukat a gyerekeim. Az
utolsó napon összerakjuk a gyerekszobát, selejtezünk, majd
becsomagoljuk a táskát, s kezdõdhet az új év, az új élet.
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Demeter Katalin

Pszichológia
a tanítási órán 1.
Az új olvasmány elemzése

A folyóirat szerkesztését elvállalva, az egyik elsõ dolgom volt a régi lapszámokban való
alapos elmélyülés. Napi gyakorlati tapasztalataimmal összevetve az olvasottakat, megrázó élmény volt szembesülni azzal, hogy mennyi minden aktuális azok közül még ma is.
Az 1990-es évek elején mintegy négy éven keresztül jelent meg a Pszichológia a tanórán
címû sorozat Demeter Katalin tollából. Az egyes írások valós, használható tanítási eljárásokat ajánlottak a tanítóknak gyakorlati példákból kiindulva, elméleti indokolással kiegészítve. A cikksorozat megjelenése óta sok változás zajlott ugyan az oktatásban, de
nem sok minden bizonyult eredményesnek, ráadásul a változó környezet újabb kihívások
sorát állítja elénk. Számos régi kérdésre érdemes ezért visszatérnünk a megoldatlan, illetve az új keletû problémák tükrében. (A szerk.)

Az 1970-es, elsõ nemzetközi összehasonlító vizsgálat
(IEA) óta minden mérés az olvasási képesség folyamatos
romlásáról számol be, s csekély vigasz számunkra, hogy ez
nemcsak hazai jelenség, hanem a pedagógia egyik úgynevezett világproblémája. Az olvasási színvonal romlásáért
több tényezõ felelõs. A sokaságból most egyet ragadok ki,
az újszöveg-feldolgozás mûveletsorának kérdését.
A tradicionális, úgynevezett részenkénti olvasmányelemzési modell gondosan felépített apró lépésekben
rögzítette az egy-egy szöveggel kapcsolatos tanítói teendõket. A tanítói bemutató olvasással kezdõdött, végighaladt az egyes részek tárgyalásán a részcélkitûzéstõl a
részáltalánosításig, s a szintetizáló olvasással zárult a feldolgozás. Ez a modell következetes és koherens volt, ám
nem tette lehetõvé, hogy érvényesüljenek az egyéni tanuláspszichológiai sajátosságok. A nem kellõen átgondolt „korszerûsítések” egyik „eredménye” az lett, hogy ez
a tradicionális modell eltûnt, s helyébe nem hatékonyabb, hanem kuszább került, amelyben keveredtek öszsze nem illõ mozzanatok, és semmiféle feszes gondolatmenetet, építõ elvet nem lehetett felfedezni.
Ha már nem szeretnénk alkalmazni a részenként szövegelemzést, létezik azonban még a szöveg tartalmi szintjei szerint építkezõ olvasmányfeldolgozás is, melyet az
úgynevezett intenzív-variációs tanuláspszichológiai
rendszerben alkalmaztunk. Mivel ez a modell igen eredményesnek bizonyult a szövegfeldolgozás mûveleteinek

elsajátításában, az alábbiakban bemutatjuk négy szintjét
fõbb vonásaiban.
1. A szöveg globális megragadása. A tanulók (bemutató olvasás nélkül) önálló néma olvasással találkoznak
a szöveggel. Ez alól csak ritkán adódik kivétel. A tanulók
megállapítják, milyen típusú szöveggel találkoztak (szépirodalom, szakirodalom; mûfaj stb.), az mely témát ragad
meg, kapcsolódik-e korábbi olvasmányaikhoz, megragadták-e õket az olvasottak.
2. A szöveg elemeinek tisztázása. A tanulók újabb
önálló olvasás közben ceruzával megjelölik azokat a szavakat, kifejezéseket, amelyekkel kapcsolatban kérdésük
van. A tanító nem adja meg elõzetes szómagyarázat keretében a feltételezése szerint ismeretlen szavak jelentését, hanem a tanulók saját kérdéseiket teszik föl, s ezekre elsõsorban a tanulótársak adnak választ. Ennek az eljárásnak haszna elõször is, hogy differenciál anélkül, hogy
diszkriminálna. Másodszor, hogy a szociális tanulás révén többféle értelmezéssel, olykor igen figyelemre méltó
téves értelmezésekkel találkoznak. Harmadszor: a tanítás nem feltételezéseken, hanem valóságos tanulói problémákon alapul.
Kérdezni nehéz, ezért a tanítónak figyelnie kell arra,
mit nem kérdeztek meg a tanulók. Például egy ízben József Attila a Betlehemi királyok címû versének tárgyalá7
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sakor egyetlen tanuló sem kérdezte meg, mit jelent a
„tömjén” szó. A tanító kérdésére kiderült, hogy egyetlen
tanuló sem ismeri a szó jelentését. A „… hoztunk aranyat
hat marékkal / tömjént egész vasfazékkal… ” szövegkörnyezetben a tanulók úgy értelmezték a szót, hogy a fazék
tömve volt, töméntelen sok volt benne.
3. A szöveg értésének vizsgálata (explicit szint). Ismételt néma olvasás után a tanulók írásban (eleinte egykét szóval, majd rövidebb mondatokkal) adnak választ a
tanító egyszerû kérdéseire, amelyek a szöveg eseménysorára, helyszínekre, szereplõkre, explicit (nyílt) módon
adott tartalmára vonatkoznak. Az írásbeli munka után
az egyéni válaszok szóbeli megvitatása következik, s nagy
szerepet kap a válaszváltozatok értékelése. A Betlehemi
királyok címû vers esetében arra a kérdésre, hogy kik szerepelnek a versben, a következõ válaszok születtek: Mária, Szûz Mária, „boldogságos kismama”, Jézus anyja, a
Kisjézus és a mamája, a szent család és a királyok stb.
(Látható, hogy a szövegfeldolgozás minden egyes mozzanatában bõséges lehetõség van a produktív beszédképesség gyakorlására.)
4. A szöveg értelmezésének vizsgálata (implicit
szint). Újabb néma (esetleg elsõ hangos) olvasás után a
tanulóknak a szöveg implicit (rejtett) tartalmára vonatkozó kérdést teszünk fel, amely a mû egészére, mondanivalójára vonatkozik. Ismét megbeszélés követi az egyéni
munkát. Az önálló állásfoglalást, véleményalkotást
igénylõ válaszok esetében arra vagyunk kíváncsiak, mit
és miért gondolnak a tanulók. Ezért az órának ez a része
(is) kiválóan alkalmas a tanulók megismerésére, nevelésére. Arra a kérdésre például, hogy miért örült Mária a
három királynak, többek között az alábbi válaszokat kap-

tuk: „Mária azért örült a három királynak, mert ajándékot
hoztak.” „Mária azért örült a három királynak, mert azok
tisztelték a fiát.” Az idézett két válasz merõben különbözõ
értelmezést igényel.
A vázlatosan bemutatott négy fõ mozzanatot természetesen még számos további gyakorlás követheti: vázlatkészítés, hangos olvasás, szerepolvasás, szógyûjtés stb.
Megjegyzem még, hogy az írásbeliség csak mintegy tartószerkezete az olvasmányelemzésnek, amely valamennyi
tanuló érdemi, produktív tevékenységét biztosítja a szóbeli munkához, a megbeszélésben a tanító még számos
további kérdést feltesz.
Az itt vázolt modellrõl a kísérletek sorozatában az a
vélemény alakult ki, hogy jól fejleszti a tanulók kognitív
és kommunikációs képességeit. Kifogás az elõzetes bemutató olvasás hiányát és a sokszori olvasást érintette.
Ami a bemutatást illeti: nem lehet az önálló olvasás képességét úgy fejleszteni, hogy a tanuló hallás útján már
megértette a szöveget. Egyébként csupán sorrendi cserérõl van szó: esztétikai-irodalmi értékû szöveg esetében a
bemutatás mintegy megkoronázza a mû feldolgozását.
Ami a többszöri olvasást illeti, a Monitor ’86 olvasásvizsgálat megmutatta, hogy a tanulók nincsenek birtokában
annak a mûveletsornak, amellyel egy szöveg feltárható.
Bármilyen feladatot kaptak is, egyszeri olvasás után nem
tértek vissza a szövegre („már végigolvastam”). Márpedig egy szöveg megértésének lehetõségét maga a szöveg
hordozza. A fejlett olvasási képességet nem az jelzi, hogy
egyetlen olvasásra megértjük a szöveget, hanem az, hogy
felismerjük a megértés hiányosságait, tudjuk, hogy pótlásukra mely mûveleteket kell elvégeznünk, s hogy ezeket a mûveleteket valóban el is végezzük. A szövegfeldolgozásnak ez a módja igen jól elõkészíti a felsõ tagozatos, „iskolás” tanulást.

!!!

A Magyar Pedagógiai Társaság
Neveléslélektani Szakosztályáról
A Magyar Pedagógiai Társaság (mely éppen egy és negyed évszázados fennállását értékeli) számos szakosztályának egyike a neveléslélektani. A szakosztály mintegy
harminc évvel ezelõtt alakult Lénárd Ferenc kezdeményezésére. Lénárd életcéljának tekintette, hogy a pszichológia tudományát szolgálja, a pszichológiai tudományos életben számos funkciót töltött be, így haláláig elnöke volt az általa létrehozott szakosztálynak. Tevékenysége kiemelten fontos területének tartotta, hogy a
pszichológiát a neveléstudomány és a közoktatás szolgálatába állítsa. Részint a pszichológiai kutatás fontos terepének tartotta az iskolát, a tanítási órákat, részint a pszichológia segítségével a tanulás eredményességét akarta
emelni. A szakosztály tevékenységét is ez a cél alakította. Rendezvényeinken a tanítást közvetlenül segítõ témák szerepeltek: a tanulási tevékenység, a differenciálás,
az értékelés stb. Mint a szakosztály jelenlegi elnöke, a
lénárdi utat követjük.
8

Üléseink rendre a tanítás-nevelés mindennapos kérdései köré szervezõdnek. Így legutóbb témánk volt a matematikai feladatok elemzése (Köves Gabriella), a nyelvtani
szerkezet és az olvasásmegértés kapcsolata (Szegfû Mária). De a nevelés tágabb kérdéseivel is foglalkoztunk, mint
a környezeti nevelés pszichológiája (Rókusfalvy Pál) vagy
az értékelés pszichológiai kérdése (Demeter Katalin). Kitüntetett figyelmet fordítunk a tanulási képesség kialakítását megalapozó szakaszra, az 1–4. osztály munkájára.
Ez utóbbi vonulatba tartozik a szakosztály következõ
ülése, amely az akarat pszichológiáját tûzte napirendre, s
elõadója V. Komlósi Annamária. Tervünk szerint az elõadásra szeptember 29-én kerül sor (az idõpont esetleg
még változik!), s a témát a Tanító olvasóinak figyelmébe
ajánljuk. Programjainkat a Magyar Pedagógiai Társaság
honlapján megtalálják, s kérjük, hogy az ott megadott elérhetõségeken jelezzék részvételi szándékukat. Minden
érdeklõdõt szívesen látunk.
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Mrázik Julianna*

„Fecseg a felszín,
hallgat a mély…”
Két javaslat a nézõpontváltásra

Mrázik Julianna írása a pedagógiai professzió kérdését feszegeti, melynél
fontosabb szakmai téma aligha akad. Így nem csoda, hogy egybeesik folyóiratunk kiemelt céljával; hozzájárulni, hogy minél több tanító tekintsen/tekinthessen szakemberként önmagára. Épp ez a megfontolás hívta életre
Iránytû címû sorozatunkat, s – a szerzõ felvetésével összhangban – épp
ezért igyekszünk közzétenni a www.tanitonline.hu oldal Könyvtárában a
Feladatbank mellett a szakmánkat érintõ legfontosabb kutatási eredményeket is. Jól tudjuk, az osztálytermi munka és mindennapi felkészülés
mellett nem egyszerû idõt szakítani a szakirodalom tanulmányozására, de
meggyõzõdésünk, hogy ma már muszáj… (A szerk.)

Ez az írás mindösszesen arra vállalkozik, hogy diagnózis
vagy megoldás helyett a fennálló problémák egy másik
nézõpontból szemlélését, új fókusz felvételét javasolja,
annak a fõszerkesztõi megkeresésnek a következtében,
amely a tanítóság világába betekintést engedett.

Két állítás
E mérlegelésre szánt és a bevezetõben említett fókuszokat két gondolat köré fûzöm. Arra, hogy kik tanítanak
– és arra, hogy kiket tanítanak. Amellett érvelek egyfelõl,
hogy a pedagógusokra: a tanítókra, a tanárokra – más
szakmai kompetenciabirtokosokkal összehasonlítva –
nem szakemberekként tekint a közvélekedés, másfelõl,
hogy a gyermekképünk, tanulóképünk meghatározatlan,
elmosódott – mindez szereptévesztéshez vezet.
„A
szakmai nyugalmat tudatossággal, felkészüléssel lehet elérni. Kételkedni,
kérdezni persze fontos, de kételyeinkre, kérdéseinkre választ kell keresnünk, kapnunk.”
K. Lányi Marietta–V. Kereszty Zsuzsa
Történetek a Gyermekek Házából,
Mûszaki Könyvkiadó 2016

* PhD, adjunktus tanszékvezetõ-helyettes, PTE Neveléstudományi
Intézet, Nevelés- és Oktatáselméleti Tanszék

Azt kérdezzük, szakember-e a pedagógus?
A szakértõ tanár fogalmi körülhatárolása szerint a
szakértõ egyszerre intuitív és analitikus, nem tudatosan
választja meg, hogy mire figyeljen, és mire nem. „Amikor anomáliák lépnek fel, amikor a dolgok nem a tervek szerint alakulnak, vagy valami atipikusat észlelnek, tudatos analitikus folyamatokat alkalmaznak a
helyzetre. De amikor a dolgok simán mennek, a szakértõk ritkán gondolkodnak el saját teljesítményükön.” (Berliner, 2005. 84) Berliner úgy fogalmazza meg,
hogy a szakértõ nagy mennyiségû sémával, gyors, pontos
sémafelismeréssel rendelkezik, az ismétlõdõ mûveletekre rutint, automatizmust dolgoz ki. Ez lehetõvé teszi,
hogy a társas helyzetekre, feladatokra igényesebbek, a
tanításban alkalmazkodóbbak és rugalmasabbak legyenek. Tudását hosszú tanulási folyamatban szerzi, amelynek során gazdag, jól szervezett, koherens sémarendszert
épít ki, amely egyben segíti reflexióját is. (Köcséné, én.)
Idetartoznak a különféle hazai tanárikompetencia-listák
elemei (Kocsis et al., 2012.; Barta et al. 2005.) a témában
történt alapvetések (Welker, 1991.; BeemanCadwalladera et al., 2014., Polónyi et al., 2006.) ám a
magunk szóhasználatában ezek nem teljesen fedik le vizsgálatunk fókuszát, a tanárt, mint szakembert.
Hétköznapi megközelítésben a szakember az a személy, aki az adott terület kompetens (jártas, illetékes,
kész és képes valamint legitim és tudással, ismerettel bíró) képviselõje. Másfelõl azonban szükséges ehhez egy
kívülrõl érkezõ bizalom, amely „ráhagyja magát” a szakemberre és megkérdõjelezhetetlennek tekinti annak
kompetenciáját, valóban szakembernek is tekinti ezt a
személyt.
9
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Ezt a bizalmat, amely a szakember felé irányul, gyakorta mint eleve meglévõt feltételezzük. Magunk azonban a
mellett érvelünk tehát, hogy ez a külsõ bizalom nem automatikus, feltétel nélkül járó, hanem elsõsorban az
adott szakma megvalósítója belsõ magabiztosságából,
szakmai önbecsülésébõl keletkezik és a külsõ megítélés
meglétét, annak minõségét erõteljesen feltételezi. Ami
ezt a külsõ bizalmat illeti, látható, hogy a társadalom rutinosan fordul szakemberhez a különféle jogügyletek,
pénzügyek, egészségügyi problémák esetén, de a legelemibb szolgáltatások során is adekvátan vesszük igénybe a
szakértelmet (pék, fodrász, mûkörmös). Ugyanakkor pedagógiai, neveléssel összefüggõ nehézségei esetében csak
az utolsók között, vagy egyáltalán nem fordul pedagógiai
szakemberhez, a tanítóhoz vagy a tanárhoz. Jellemzõen
maga próbál úrrá lenni a neveléssel összefüggõ nehézségen, miközben kevéssé elképzelhetõ, hogy egy orvosi beavatkozást önmagunkon próbálkozva végezzünk el (igaz,
az is sokatmondó, hogy egyre gyakrabban fordulunk el a
nyugati orvoslástól és keresünk valami személyesebbet a
keletiekben vagy öngyógyítunk).
Nézzük át, miként tekint magára a pedagógus.
Sok esetben a szakemberi kompetenciát maguk a
szakképzett hozzáértõk, a tanítók, a tanárok utalják laikus körbe, így például, amikor a pedagógusok a szülõtõl várnak megoldást egy-egy nevelési helyzetben (a szülõ „behívása” az iskolába, üzengetés a szülõnek; fegyelmezési problémák megoldását a családtól várjuk, de a tanulásiakat is. Az idõstrukturálás elégtelensége vagy a pontatlan tanulásszervezés okán félbehagyott tanórai anyagot
házi feladat formájában már otthon kell befejezni.)
A pedagógusi, mint értelmiségi létet illetõen mindmáig „tizenegy lehetséges értelmiségi foglalkozás rangsorai alapján maguk a tanárok és az igazgatók rendre az
utolsó ranghelyekre sorolták magukat” (Fónai, 2014).
Jelentõséggel bíró az a kép is, amelyet a különféle médiatartalmak kínálnak a tanárról, a tanári hivatás, mint
szakma és a pedagógus szakemberként megjelenítését tekintve. A különféle (így a média-) reprezentációkból gyakorta egy torz, nem valós, pontosabban: egyoldalúan bemutatott kép bontakozik ki a pedagógusról. Mindez azonban a társadalom irányából, a pedagógusok felé kívülrõl
érkezõ hatások. Hiányzik a kép teljességébõl az, amelyet a
tanár- és tanítótársadalom mutat(na) önmagából.
„Nem
hiszem, hogy van olyan tanító, aki szándékosan ártani akarna tanítványainak. Csak nem gondolja végig, hogy mit
élhetnek át a gyerekek egy-egy helyzetben,
mit jelent lassabban haladónak, nehézségekkel
küzdõnek lenni.”
K. Lányi Marietta–V. Kereszty Zsuzsa
Történetek a Gyermekek Házából,
Mûszaki Könyvkiadó 2016

A pedagógusok attitûdje esetenként naiv elméleteken, vélekedéseken alapszik. „Sajnos a gondjaink a színvonaleséssel vannak: egyre több a buta gyerek – itt most nem10

csak a lustákra gondolok, hanem fõleg a szorgalmasakra,
akik mégsem rendelkeznek megfelelõ értelmi képességekkel –
hogy a tananyagot elsajátítsák” – az interjúrészlet jól jellemzi a saját tapasztalatokon nyugvó tanári tudást, és
nem ritka, hogy ezzel találkozunk (Mrázik, 2010:137).
Összességében is, a kutatási tapasztalatok, amelyek a
naiv elméletek helyébe léphetnének, kevéssé vannak
jelen a pedagógusok tudásában (Lannert, 2012). Ez a
laikus közvélekedéssel egybeesõ attitûd is ellenében hat
a pedagógus, mint szakember tételezésének.
Feltételezéseink kiindulópontja, hogy az iskola világában, az intézményes nevelés színterein megjelenõ problémák, megoldandó feladatok és nehézségek mindegyike – a sajátos1 közegbõl eredõen –, mint pedagógiai feladat, megoldandó helyzet lépnek fel, így az agresszió, a
devianciák megnyilvánulása (dohányzás, kábítószerhasználat), a kriminalitás és mások, és a kompetens szereplõ ezeknek az eseteknek a megoldásában (is), valamint a megoldáshoz vezetõ út ismeretében a pedagógus
lenne. Ez nem jelenti, hogy a pedagógus omnipotens és
omni-kompetens, azonban jelenti azt, hogy ismeri azokat az utakat és eszközöket, amelyek a megoldáshoz
vezetnek – például helyzeteket beazonosít, miközben
nem állít fel diagnózist, hanem szakértõt hív segítségül –
s egyben pedagógiai válaszlehetõségek megfontolására
kész és képes, ismeri kompetenciahatárait. Kérdés, hogy
valóban birtokában vannak-e a pedagógusok ezeknek a
jártasságoknak.
Szakirodalmi állítás, hogy „komoly pedagógusi problémát
jelent, ha az ugrásszerûen csökkenõ koordinációs szint körülményei közepette kell a munkát végezni anélkül, hogy elháríthatatlannak elfogadott ok magyarázná ezt meg.” (Surányi, 1997) A
társadalmi koordináció itt bár definiálatlan marad, lényegisége annyit tesz, hogy az adaptációs készségünk mértéke a társadalmi változásokhoz egyre nõ (egyre alkalmazkodóbbak olyan jelenségekhez, amelyek nem sokkal korábban még normaszegésnek bizonyultak).
A közvélekedés tehát nem számol a pedagógussal,
mint kompetens személlyel (szakemberrel). A tanár médiareprezentációja a legkevésbé reális: leginkább negatív konnotációjú: áldozati, elszenvedõ, védekezõ attitûdbe kényszerülõnek mutatkozó, vagy olyan valaki, akinek a véleménye nem számít, nem kell meghallgatni.
A pedagógusról alkotott kép jellemzõje tehát, hogy a
tanárt gyakorta nem tekinti szakterülete (a pedagógia, a
neveléstudomány) szakértõjének; médiareprezentációkban például védekezõ attitûdbe kényszerülõnek mutatkozó; elméletei esetenként naivak, vélekedéseken
alapulóak; a tanárkép láttatása aránytalan és torz.
Ahhoz, hogy a pedagóguskép és ezen keresztül a pedagógusok megítélése változzék, egyetérthetünk azzal a
szakirodalmi állítással, hogy „a pedagógus identitása szempontjából” az ideális pedagógusmunka „hátterében tudatos
érdeklõdés van a társadalom általános problémái, illetve az
azokban érvényesülõ tendenciák iránt, s ez folyamatosan
megújuló tájékozottsággal jár együtt.” Kulcsfontosságú lenne, hogy „a pedagógusok gondolkodjanak a társadalmi koordináció kérdéseirõl, s álláspontjukat, pedagógusi identitástudatuk alakításában szerzett ez irányú tapasztalataikat folyamatosan mérlegeljék.” (Surányi, 1997)
Meglátásunk szerint hatalmas hivatásbéli kohéziós
potenciál rejtezik a pedagógusközösségben, amint azt
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a 2009. évi TALIS-kutatás eredményei is mutatják
(TALIS), amely abban is megnyilvánul - egyebek között
-, hogy a tanárok képesek összefogni – ugyanakkor gyakorta nem proaktívan, hanem defenzíven: valami ellen2
és sikertelenül. Ezt a kétségtelenül rendelkezésre álló
energiát lehet, és egészen biztosan megtérülõ innovációra, cselekvésre fordítani.
Súlyos probléma a diplomák közötti különbségtétel –
gyakorta az azonos képzési idõ ellenére. Ezt tovább súlyosítja, hogy a pedagógusszakmán belül is egyenlõtlenek a viszonyok: a tanítók és tanárok eltérõ bérezése
vagy szakmai elõmenetele kérdései, a doktori képzésben
részvételhez hozzáférés egyenlõtlenségei. Ez az anomália
ismételten ellenében hat annak, hogy a tanári professzióra úgy tekintsen a társadalom, mint más, diplomás professziókra (orvosira, jogira, közgazdaságira).
Szükséges azon kutatások számának növelése és eredményeik közzététele, amelyben maguk a pedagógusok
hallatják hangjukat3 (teachers’ voice), azaz a tanárokról
szóló kutatások mellett a tanárokkal folytatott kutatások elõtérbe helyezése egyaránt.
A tanítóképzés hányattatott sorsa (Koós et al., 2014;
Baska et al., 2001., Kelemen, 2007.; Donáth, 2008),
amely úgy jellemezhetõ, mint „egy több évtizedes oktatáspolitikai küzdelem, mely a 19. századi középfokúsítással kezdõdött és a tanítóképzés felsõoktatásra kerülésével ért véget”
(Nagy, 2004:251) – ellenére a 10 éves életkorig világszínvonalú eredményeket produkál, „nemzetközi helyezésünk általában jobb az IEA-felmérésekben (PIRLS és
TIMSS)” (Csapó, et al. 2014:127)
Fontos lenne a (reális külsõ-belsõ elvárásokon alapuló)
önértékelés elõtérbe helyezése, és az önreflexiónak nem
csupán elvárásként megfogalmazása, hanem folyamatos
támogatás nyújtása ebben a pedagógus számára. Ennek elengedhetetlen, kiinduló eleme az öndefiníció, valamint az
alkotó gondolkodást és elõretekintést megakadályozó sémákkal, naiv nézetekkel, pedagógiai közhelyekkel vagy
hiedelmekkel szakítás. Fontos lenne az elavult vagy tévesen rögzült közelítésmódok revíziója. Jó példa erre a
paidagógosz szó4 jelentése félreértelmezése, és az ebbõl kiinduló téves hivatásértelmezések (Fejes, 2013).
A praxis számára megfogalmazható javaslat, hogy fontos lenne a tanári szakma felõl megmutatni a valódi, reális tanárképet. Az egyoldalú, helyenként torzító láttatások ellensúlyaként szükséges lenne, hogy a pedagógiában tevékenykedõk maguk megmutassák, láttassák az intézményes nevelés során végzett tevékenységüket, azaz olyan, saját, szakmai fórumok és eszközök
biztosítása és tanárok általi kimunkálása - egy folyamatos tanári proaktivitás mellett -, amely közelebb viszi a
társadalomhoz az egyébként abba beágyazott iskolát (és
szereplõit), valamint reális színben tünteti fel azokat.

Kinek az érdeke a nevelés?
Egy következõ kérdés, hogy ki az, akit nevelünk? Vajon mindig a gyermek érdeke érvényesül – s ha nem, miért nem érvényesül mégsem mindig a gyermek érdeke?
Milyen tényezõk veszélyeztetik a gyermek érdekét? A
következõkben néhány okot sorolunk, amelyekre visszavezethetõ, hogy nem érvényesül a gyermek érdeke. Ilyen
ok a gyermekkor értelmezése(i) különféle változatai a

„kicsinyített felnõtt”-tõl (Rousseau, 1762) a „gyermek
évszázadá”-n (Key, Ellen, 1976) keresztül a „gyermekkor
halálá”-n (Buckingham, 2002) át a „cselekvés önszabályozó alanyáig, tevékenységeinek beavatott ismerõje és szervezõjéig, a társas kapcsolatainak irányítójáig, az iskolai döntéshozatal beavatottjától a sorsát alakító Én”-ig (Zsolnai, 1996)
- mi ma a gyermekkép, gyermekszemlélet (Pukánszky,
2013), s az ebbõl levezetett tanulókép? Hozzátehetjük, a
gyermekszemlélet metaforái gyakran megakadályozzák a
cselekvõ gondolkodást és megzavarják a gyermek mint
olyan (azaz az értékén való, nem degradáló és nem idealizáló) szemlélését.
Egy következõ állításunk, hogy nem elkülöníthetõk,
összeolvadnak a felnõttes és gyermeki magatartás- és viselkedésformák: a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a
droghasználat, a kriminalitás, de a felelõsségvállalás, a
vagyonnal rendelkezés, a családi döntésekbe beleszólás
nagy mértéke – mint a felnõtt lét attribútumai, már gyermekkorban megjelennek (Mrázik, 2015). Perdöntõ,
hogy e gyermekszerep-változást milyen módon követjük és építjük a tanítás-tanulás folyamatába. Gyakorta
a médiahatás figyelmen kívül marad, miközben a tanuló
értékválasztását döntõen befolyásolja, és megváltozott
az információhoz való viszony: több csatornán érkezik,
divergens természetû – s az iskolában inkább konvergens
módon érkezik a tudás. E „kicsinyített felnõttek” – immár 21. századi megközelítésben egy másfajta gyermekfelfogást és ehhez igazodóan másfajta tanítói szerepfelfogást követelnek.
A tanulószerep nem önként vállalt, hanem kényszerszerep, ebbõl következõen a nem hatékony, a méltánytalan és az eredménytelen pedagógia e nem önként vállalt
szereppel visszaélés. A pedagógusszerep metaforikus felfogása („hatalmiként”, „vezetõként”, tekintély-birtokosként) és az ebbõl következõ lenézése a gyermeknek, az értékén kezelése, a tisztelete helyett újabb szereptévesztést
jelent. Ugyanígy káros, ha pedagógiai problémát mint
nem-pedagógiait tekintünk, eltereljük (nevelési probléma jogi, szociológiai, egészségügyi, kriminológiaiként azonosítása.) A hagyományos pedagógia csõdje (Nagy,
2005) okozta mûhibák, az agresszió és az erõszak kérdései, amelyek nem elõzmények nélküliek, gyakorta mint a
tanulói agresszivitás kérdései jelennek meg – az elsõ agresszív megnyilvánulás ugyanakkor az iskolában a pedagógustól érkezett: a „körmös”, a „vesszõzés”, a verbális agresszió. Az iskola szereptévesztése még a „hagyományos
értékek” közvetítése, amelyek azonban gyakran túlhaladottak: az iskola gyakran izolált entitásként viselkedik,
nem vesz tudomást a társadalmi beágyazottságról és a pozitív pszichológia (pedagógia) esélyeinek kizárása törté„A
mai napig tartja magát az a
felfogás, hogy az az igazi tanulás, ha a
gyerekek csendben dolgoznak, a légy zümmögése is hallatszik, és mindenki koncentráltan, a
többiekkel egy ütemben dolgozik.”
K. Lányi Marietta–V. Kereszty Zsuzsa
Történetek a Gyermekek Házából,
Mûszaki Könyvkiadó 2016
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nik. Végül a pedagógusszakmai kommunikáció tökéletlenségei: még mindig a tanár kommunikál a legtöbbet az
osztályteremben, és ez fõként kérdésalakzatokban fejezõdik ki. Ugyanakkor gyakran a hatékony kommunikáció
gátjait alkalmazzuk a nevelõmunka során, és kérdezéstechnikánk még mindig inkább esetleges, mint tudatos.
A gyermekszerep megélése csaknem lehetetlen a tanulói munkateher és a megváltozott elvárások miatt: a „siettetett” gyermek (Vajda, 2009) aki egy meglehetõsen magas demokráciafok és alacsony kontroll mellett, anyagi
javak felett diszponáló személy, aki a mindennapok hangos, sokszínû világából az iskola meglehetõsen unalmas
világába érkezik, ahol azonban alacsony demokráciafok
mellett magas kontroll kiterjesztésével találkozik. A két
világ között gyenge az átvitel, széles a szakadék.
Napjainkra a definiálatlan gyermekkor és a felnõttlétgyermeklét közötti határvonal elmosódása elvezetett
oda, hogy a felnõttek, szülõk egyfajta védekezésbe
kezdtek ez ellen a meghatározhatatlan entitás ellen,
amelyet jószerivel saját maguk állítottak elõ a gyermekkor komprimálásával, deklarált nézeteikkel (így
például nem tartják fontosnak, hogy a gyermek az iskolában játsszék, idézi Lénárd, 2003.) Nem lehet elmenni azok mellett az elutasító trendek mellett a nevelésben, amelyek a történeti elõzményeken és a negatív
pszichológiai hagyományokon nyugvó „fekete pedagógia” (Pukánszky, 2005) talaján, ártó vagy mérgezõ (poisonous) pedagógiaként jelennek meg a hazai és nemzetközi szakirodalomban és a közvélekedésben. Ez utóbbiak
közé tartoznak olyan „anti-blogok” mint a gyermekvállalás elleni érveket felhozó „11 ok a gyermekvállalás
ellen5”; a nevelési tanácsokat és egyben a gyermek elleni
védekezésre berendezkedést segítõ „Szülõség tudománya” weboldal6; és a népszerû közösségi oldalon az
„Anyúzda7”, saját meghatározása szerint az „anyakiképzõ”, de idesorolhatók a Hogyan neveljünk zsarnokot –
kötetek (M. Winterhoff).
Kérdésünk tehát, hogy valóban mindig a gyermek
érdeke a nevelés célja? Vajon idõnként a nevelés nem
a szülõ, a nevelõ komfortját szolgálja? Ha nyitottan és
õszintén próbálunk feleletet adni – elsõsorban önmagunknak – ezekre a kérdésekre, a válaszok mellett a megoldást is ott fogjuk megtalálni.
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Sajátos, hiszen az iskola mással nem összetéveszthetõ entitás, rá jellemzõ sajátos tevékenységekkel.
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Elsõként az Átlátszó Oktatás számolt be a Hívatlanul csoporthoz kötõdõ kezdeményezésrõl, melynek keretében a közoktatásban dolgozó tanárok által elkészítendõ portfólió bojkottjára hívnak fel. http://atlatszooktatas.cink.hu/mar-191-tanar-bojkottalja-a-portfoliot1531208483 [a letöltés ideje: 2015. augusztus 11.]
3
Példa erre Buda András (2015): Tanárjelöltek bakancslistái, Mrázik Julianna: Bevezetõ esszék és értelmezési kereteik. HERA Évkönyv, Budapest. 27-35., és 127-136., valamint Mrázik Julianna (2010): A tanárok
hangja. Ad Librum Könyvkiadó, Budapest., valamint a PTE BTK folyó,
tanáriportfólió-kutatások (Pedagógusképzést segítõ hálózatok továbbfejlesztése a Dél-Dunántúl régióban, TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-20130014, Huszár Zsuzsa vezetésével.) Másutt, Bognar, B. (2013): Initiating
teachers’ action research: Empowering teachers’ voices. In: Educational
Journal of Living Theories, 6. évf. 1. sz. 1-39. http://ejolts.net/files/
Bognar6%281%29_0.pdf
4
Az õ feladatuk volt a gyerekeket az iskolába, illetve onnan hazakísérni,
illetve otthon is segítette a gyermeket a tanulásban. A ’gyerekvezetõ’ tehát nem képletesen értendõ: a paidagógosz egy rabszolga volt, aki nem a
tudás világába vezette a gyerekeket, csupán az iskolába.
5
http://oriblog.blog.hu/2014/09/23/11_ok_a_gyerekvallalas_ellen
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Ha újra tanító lennék

Ha újra tanító lennék, minden bizonnyal újra azt kérdezném magamtól – ahogy kérdeztem kezdõ tanító koromban –, hogy mit is használhatok föl az eddigi pedagógiai tanulmányaimból? És újra szomorúan állapítanám
meg: keveset.
Semmiképp sem szeretném lenézni a pedagógiát. Már
csak azért sem, mert évtizedek óta a kutatója vagyok, ráadásul ma már a Magyar Tudományos Akadémia doktora is – ugyancsak pedagógiából. Egész pályafutásom a pedagógiához kötõdik, de fogalmazhatnám úgy is, hogy pályafutásomat a pedagógiának köszönhetem. Nem a történelemnek vagy az irodalomtudománynak – amelybõl
egyetemi diplomát szereztem –, és nem a teológiának, elsõ menekülésemnek és elsõ szerelmemnek. S hogy a sort
folytassam: nem a szociológiának – pedig sokáig szerettem volna „igazi” szociológus lenni –, vagy a nyelvészetnek, amelybõl egyetemi doktorátusomat szereztem. Ezek
végül is kitérõknek bizonyultak a pedagógiához képest.
Sõt, ma már, ha minderre visszagondolok, leginkább tanárnak tartom magam, aki kipróbálta a tanítóságot, az
általános és középiskolai tanárságot, majd a fõiskolát,
végül az egyetemet. Semmi okom tehát, hogy lenézzem a
pedagógiát mint tudományt.
De akkor miért vagyok – sok-sok kollégámhoz hasonlóan – kiábrándult és szomorú, ha a pedagógiáról mint
tudományról hallok? Hozzáteszem, hogy szomorúságom
nem most kezdõdött. Elsõ találkozásom a pedagógiával a
budai képzõben, ahová jártam, még bizalomra adhatott
volna okot. Igaz, hogy Kardos Lajos lélektankönyvébõl
valami nagyon-nagyon száraz levegõ áradt, a neveléselmélet tankönyv szövegét pedig, bármennyire erõltettem
is – kék-piros jelzésekkel a lapszéleken – csupán addig
tudtam megjegyezni, ameddig a képzõbe nem értem.
(Jobban élveztem a szovjet Makarenko regényét, az Új
ember kovácsát, az legalább élettel volt teli – még nem

* Professzor emeritus, Debreceni Egyetem Humán Tudományok
Doktori Iskola

tudtam, hogy a végsõ változatot már nem is Makarenko
írta.) Ráadásul neveléstörténetbõl országos tanulmányi
versenyre is jelentkeztem.
Az egyetemi pedagógia tanulmányaim már nem voltak ennyire felhõtlenek. Történelmi és irodalomtörténeti stúdiumaim után, bevallom, kissé semmitmondónak
találtam a neveléstörténetet, komparatisztikát (összehasonlító pedagógiát) pedig akkor még nem tanítottak. Az
a neveléselmélet tankönyv, amely egyetememen akkor
(1960-as évek) elfogadott volt, bár találtam benne érdekes részleteket, nem volt fogható teológiai tanulmányaim emelkedettségéhez. Csak késõbb jöttem rá, hogy ami
igazán megfogott belõle – a család, a gyerek környezete,
az iskola és társadalom kapcsolata – igazából nem tartozott a szorosan vett pedagógiához, inkább a határterülete volt.
Ezek a határterületek késõbb egyre jobban izgattak.
Amikor magam kezdtem tanítani pedagógiát – elõször
óraadóként a Budapesti Mûszaki Egyetemen – vettem a
neveléselméletet, és megpróbáltam „modernizálni”. Vagyis lényegében mindazt elmondani, ami a pedagógia elméletében szerepelt, de a korszerû (akkor korszerûnek
számító) szociológia szavaival. Így bukkantam rá egy új
tantárgyra a pedagógia, pszichológia és szociológia határán, amelyet nevelésszociológiának neveztem el.
Ha valaki – mint például e lap szerkesztõje és olvasói –
azt kérdezi tõlem, mit tartok a leglényegesebbnek kutatásaimból a pedagógusok számára, ma is csak azt mondanám, amit akkor találtam ki, vagyis a nevelésszociológiát. (A tantárgyi módszertanok mellett, természetesen.)
Vagyis a gyerek, a szülõ, a pedagógusok, az iskola és az
õket körülvevõ társadalom összefüggéseit. Önmagukban nem látszanak különösebben gyakorlatiasnak;
nélkülük azonban a tudatos tanító nem ismeri föl az
osztálytermi, az iskolai jelenségeket, vagy a gyerek, a
szülõ és a pedagógus kapcsolatát.
Nevelésszociológiát persze ma már nem úgy tanítok –
már amikor tanítom még (sokan mások teszik ezt mellettem, helyettem) –, mint negyven-ötven éve. Ma már belátom, hogy nem elég, amit egykor magam elé tûztem a
13
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tanítás céljául, hogy az osztálytermi és iskolai jelenségeket a pedagógus tudja a társadalomtudomány szemüvegén át látni és fogalmaival értelmezni. Ez persze nélkülözhetetlen – de nem elég. Tudni illik, sõt kell, hogy a
nevelõmunka, amelyet mi az osztályban és osztályon
kívül végzünk, egy tágabb, az egész életet és egész környezetünket átfogó folyamat, az ún. szocializáció része. Tudni illik persze, sõt kell is, hogy mindnyájan – gyerek, szülõ, pedagógus – „szerepet” játszunk, jobban vagy
rosszabban, sikeresebben vagy sikertelenebbül. S hogy
társadalmi szerepeink – egyszerre akár kettõ-három is –
idõnként összekeverednek, feszültségeket és összeütközéseket okozva. Tudni illik, sõt kell is, hogy a szervezeteknek – mint amilyen az iskola – törvényszerûségeik
vannak, amik megmagyarázzák a konfliktusokat az iskolában, az igazgató és a tantestület között, az iskola és a
fönntartó között, a türelmetlenséget és a mind hevesebb
vitákat, ha a tanév vége közeledik. És még hosszan sorolhatnám: a nevelésszociológia könyvek meg is teszik.
Amivel azonban a nevelésszociológia adós maradt, az
a gyakorlat, az alkalmazás a mindennapi iskolai életben.
Ma már többet tudok errõl, mint amikor az elsõ könyvemet írtam. A nevelésszociológia telis-teli van olyan szerepjátékokkal és közösségi gyakorlatokkal, amelyeket
nem megtanulni kell, hanem kipróbálni. Osztályteremben, osztálytermen kívül, iskolán kívül, továbbképzéseken. Úgy is mondhatnám: minden adandó alka-

lommal, ahol az elméletet a gyakorlatban tapasztalhatjuk meg és a gyakorlattal egészíthetjük ki.
Ezek a nevelésszociológiai-szociálpszichológiai szerepjátékok és gyakorlatok nélkülözhetetlenek a pedagógussá válásban. Igazából minden pedagógus kipróbálja és
gyakorolja õket az életben – de rendszerint nem tudatosan. Nem tudja, mit is gyakorol, miért is teszi azt, amit
tesz. Könnyen megtanulható és begyakorolható technikák, amelyeket érdemes megérteni, még inkább rutinná
tenni. Mondhatnám úgy is, hogy amelyekkel tudatosabbá tesszük, amit amúgy is gyakorlunk, és kijavíthatjuk hibáinkat és melléfogásainkat. Fõként pedig eredményesebbé tehetjük a tanításunkat és a nevelõmunkánkat.
És örömtelibbé. Errõl, sajnálatos módon, igen kevés
szó esik a pedagógiában, pedig szerintem döntõ jelentõségû. Csak az tud eredményes lenni az osztályban, aki
nem csak tudja a dolgát, hanem szereti is. Örömét leli
benne, megnyugvást és kielégülést jelent neki. Van egy
amerikai mondás: „Have fun!” Azaz: örülj neki. Hát ebben az apróságban tudnám leginkább összefoglalni ennek a hosszúra nyúlt eszmefuttatásnak a fõ tanulságát.
Örüljünk neki, s akkor többnyire megoldódnak a problémák. Minél többet tudunk róluk, annál inkább. És minél jobb kedvvel keressük a megoldásokat – a tudományban is, annak gyakorlati alkalmazásában is –, annál több
és jobb megoldást találunk. Önmagunk és kollégáink –
no meg a gyerekek és a szülõk – örömére.

!!!

Szabó Eszter

Reflexióról reflexióra
Miért szeretnek a másodikosok
iskolába járni?

A februári számban megjelent Karácsony Sándorról szóló cikket – szerzõje Nanszákné dr. Cserfalvi Ilona – nagyon aktuálisnak tartom, mert Karácsony Sándor tanításai – bármily régen is fogalmazódtak meg – ma is idõszerûek.

„A muszájt” a „szabad” váltsa fel, hogy pedagógus és tanítványa szót érthessenek egymással!” Vagy: „Legtöbbször azért
»rossz« a gyerek, mert játszani akar, és nem engedjük, vagy
éppen játszik és megzavarjuk…” (Karácsony Sándor: Demokrácia és pedagógia. Budapest: Exodus, 1946. 13. p.)
14

Örömmel olvastam a márciusi Tanítóban megjelent
eszmecserét, mert sok rokon gondolatot találtam a cikkek írójával az idõhiány, a tanulásszervezés, a házi feladatok túlzott mennyiségével kapcsolatban. A versenyt,
az értékelést, a motiválást viszont nagyban támogatom,
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mert hasznos a gyerekeknek, érdekeltté teszik õket a
munkában.
Abban is biztos vagyok, hogy a gyerekek megérzik,
hogy az alsós tanítók hogyan viszonyulnak hozzájuk,
mennyire értik meg õket. Kívánom, hogy minél több
olyan nevelõvel találkozzanak, akik a nehéz társadalmi
helyzettõl függetlenül is képesek nyitottan, megértéssel
feléjük fordulni.
Mostanában sajnos sokat lehet hallani arról, hogy általában a gyerekek nem szeretnek iskolába járni, már az
alsósok, sõt az elsõ osztályosok se. Talán a korai felkelés,
a megnövekedett tananyag, a nem szimpatikus tanító
néni miatt. Sok helyen érdeklõdtem, más iskolák gyerekeivel beszélgettem, és bizony szomorú kép rajzolódott ki
elõttem is: már alsó tagozatban sokan kötelezõ rossznak
tartják az iskolába járást, például mert igazságtalanság
történt, mert nem hallgatták meg, mert a tanár néni kiabál, rosszkedvû, unalmasak az órák, állandóan fegyelmez
és még sorolhatnám.
Én saját tapasztalatom alapján szeretném bizonyítani,
hogy mégsem csak ilyen létezik. Osztályomat második
éve vezetem. Nem én találtam ki, a gyerekek fogalmazták meg, hogy miért is jó nálunk az iskola?
Jó együtt lenni, sok programot valósítunk meg osztályszinten. Családias a légkör, nem nevetjük ki egymást, nálunk
nincs verekedés, van interaktív táblánk, érdekes, játékos feladatokat oldunk meg, hamar elrepülnek az órák, van mesefánk, jó versenyezni egymással, délután sok a szabadidõs
program, színjátszó-, rajzszakkör, teadélután, mindig készülünk valamire, jó ötösöket kapni, fekete pont alig van, szeretjük az osztálytermünket, igazságosak a tanító nénik, szeretjük egymást, segítünk egymásnak.
Persze ahhoz, hogy idáig eljutottunk, sokat kellett tenni már elsõ osztályban. Ki kellett alakítani azokat a viselkedési normákat, melyek segítettek abban, hogy az iskolásdi már elsõben ne vegye el a gyerekek kedvét, ne érje õket feldolgozhatatlanul sok kudarcélmény, ami
miatt reménytelen küzdelemként élik meg a tanulást.
Természetesen nagy szerepe van a szülõi háttérnek is.
A szülõi értekezleten a szülõket sikerült igazi partnerként megnyerni, ezért nemcsak a problémáikat vetették
fel, hanem a megoldást keresõ ötleteiket is szívesen megfogalmazták.
Így, közös erõvel sikerült elérnünk, hogy az elsõ osztály nem nyûg volt a gyerekek számára, hanem öröm.
Például, ha új betût tanultunk, örömujjongás tört ki az
osztályban. Amikor már összeolvastunk, volt, akinek
könnyen ment, volt, akinek kevésbé. Aki nehezebben
vette az akadályt, õ se úgy állt hozzá, hogy nem szeretem
ezt csinálni, hanem – mivel tudta, hogy minden támogatást megkap, s érezte a türelmet is –, mintha azt
mondaná; nekem még gyakorolni kell, mert még nem
megy úgy, ahogy a többieknek. A munka szeretetére kell
megtanítani a gyerekeket, és akkor nem kedvüket szegi
a kudarc, hanem kihívásként élik meg az újabb próbálkozást.
Szeretnék még szólni a Mesefánkról, melyet szintén az
elsõ évben kezdtünk el és most a másodikban már folyamatosan „használjuk”. Mit is jelent ez tulajdonképpen?
Minden irodalomórára jelentkezni lehet olyan mesével,

amit a tanuló mutat be az osztálynak. Ezt követõen a többiek értékelik az ismertetõt, s õ is önkritikát gyakorolhat,
elmondhatja, hogy szerinte mi volt a jó és kevésbé jó. A
mese címe és a mesét bemutató tanuló neve egy falevél
formájában felkerül a Mesefára. Félévkor és év végén
összeszámoljuk, hogy kinek mennyi mesét sikerült ismertetnie, majd értékeljük a kidolgozott értékelési rendszerünk szerint. Ez a fajta tevékenység nagyban elõsegíti az
olvasóvá nevelést, a beszédkészség fejlesztését, a beszédbátorság erõsítését és még sorolhatnám pozitív hatásait.
Ugyanakkor egy bizonyos egészséges versenyszellemet is
biztosít azzal, hogy nem kötelezõ részt venni benne,
„csak” lehet. Talán nem véletlen, hogy osztályunk a szín-

„Az
érdeklõdést elölik, mert nem
táplálják az intelligens elmét jellemzõ
keresõ, felfedezõ ösztönt.
Készen adnak mindent.”
Domokos Lászlóné: Új iskola
In: A gyermek 1914. VIII. évf. 6. szám

játszó versenyen úgy szerepelt elsõsként, hogy akkor még
se írni, se olvasni nem tudtak, játékukkal mégis arany
minõsítést értek el.
Visszatérve a Tanítóban indult módszertani eszmecserére, nagyon egyet tudok érteni Konrád Ágnes reflexiójával is, hiszen olyan problémákat vetett fel, melyek
minden tanító számára gondot okoznak. Gondolok itt a
túlterheltségre, a tananyag „megtaníthatóságára”. Teljes mértékben egyetértek a csoportmunka jótékony hatásával és a tevékenységközpontú tanulásszervezés jelentõségével, hiszen meggyõzõdésem, hogy elsõsorban ez
eredményezte nálam is, hogy a másodikos gyerekeim még
mindig szeretnek iskolába járni. Mindent közösen végzünk, a gyerekek számára nem kötelezõ teher a tanulás,
hanem érdekes elfoglaltság. Érdekesnek találják a különbözõ kutatómunkákat, a felfedezéseket, a gyûjtõmunkákat. Öröm velük együtt dolgozni! Persze ez nem
azt jelenti, hogy frontális munka nem létezik. Ha a helyén van, akkor természetesen nem akadálya, hanem
fontos eleme a hatékony tanulásnak.
Szóval, örömteli élményekkel fejezzük be az elsõ két
osztályt. A gyerekek tenni akarása példaértékû, s õszintén remélem, hogy negyedik osztály végére is ez lesz a véleményem osztályomról. Pedig egyáltalán nem „elit” osztály, sokféle családi háttérrel rendelkezõ csapat, mégis
jól együtt tudnak dolgozni.
Nem szeretnék módszertani ajánlásokat írni, hiszen a
felkészülés során mindenki számára adottak a lehetõségek. Aztán, hogy ki mennyit válogat belõle, az már az
egyénektõl függ. Egy dolgot mégis jó szívvel tudok javasolni, ami egész biztosan megtérül a mi hivatásunkban: a
LELKESEDÉST.
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Osztálynyi élmény a történelem hullámain
– kirándultunk a Neszmélyi Hajóskanzenben
Én még emlékszem azokra az idõkre, mikor az osztálykirándulás nem egy kötelezõ program, hanem
az év várva-várt eseménye volt. Amikor még nem a Wi-Fi Hotspotok keresgélésérõl, hanem egymás
megismerésérõl, az ismeretanyag feltornászásáról és a valódi szórakozásról szólt. Egy kicsit kiszakadva a megszökött környezetbõl, újra átélhettem ezt az élményt, immáron a saját osztályommal.

Ember legyen a talpán, aki képes egy 30 fõs osztálynak olyan kirándulási célpontot találni, ahol biztonságban, jó környezetben, közel a természethez érezhetik jól magukat a gyerekek. Sok-sok év túrái után
azonban idén olyan célpontot kerestem, ahol nem a városi látnivalókat,
nem a végletekig elunt múzeumokat, hanem a természetet és a kikapcsolódást találhatjuk meg. Magyarország telis-tele van olyan helyszínekkel, melyeket a média nem dörgöl az orrunk alá, így megtalálásuk
valódi kutató munka volt. A Neszmélyi Hajóskanzen azonban kielégítette minden elvárásomat, így a nagy kutyafuttában az ottani programszervezõktõl kértem segítséget.
Figler Zoltán, a Neszmélyi Hajóskanzen egyik munkatársa készséggel ált rendelkezésemre. Meg kell mondjam, utólag visszagondolva
nem lehetett könnyû dolga, mert egy ekkora csapatnak nehéz olyan
programot kínálni, ahol egyszerre tanulnak, játszanak és pihennek a
gyerekek.
Ennek ellenére rengeteg lehetõséggel találtam szembe magam;
matróztanfolyam, vízitúra, piknik, hajótörténeti kiállítás, kalóztanya,
interaktív kapitányi állás, és még sorolhatnám hasábokon át.
Gyors levélváltásba kezdtünk Zoltánnal, amibõl kiderült, hogy kifejezetten olyan osztályokat várnak, akik nyitottak valami új és felejthetetlen élményre amellett, hogy nem zárkóznak el a múlt homályaiból
vissza-visszacsillanó hajózás történelmi korszakaitól sem. Könnyû dolgom volt, hiszen a Skanzen hajói nem csak látnivalóként, de múzeumként, sõt, szállásként is várják a látogatókat, így a két napos kirándulás egészét Neszmélyben, a Szent Ilona öbölben tölthettük.

A régi korok vontatóhajóinak 4 fõs matrózkabinjai, kapitányi kabinjai és kalóztanyájalett az otthonunk erre a két napra, amit nem csak a
gyerekek – de be kell valljam – én is és kollégáim és élveztek. A hajó
gyomrában álomra hajtani a fejünket nem csak remek élmény, de ha
képesek vagyunk elképzelni, hogy 80-100 éve ezek a gõzösök még Magyarország legerõsebb vontatóhajói voltak, akarva akaratlanul elönt a
nosztalgia.
16

Szerencsére a programokból sincs hiány, hiszen a matróz tanfolyamon
a gyerekek megtanulhatták a vízi mentést, elsajátíthatták a különbözõ
csomók kötési technikáit és megismerhették azt is, milyen volt a régi korok hajósainak élete. A szakképzett személyzet nem csak készséggel, de
rengeteg kedvességgel válaszolt a gyerekek minden kérdésére.
Egészen érkezésünk pillanatáig féltem attól, milyen veszélyek várnak majd a lurkókra, de nagy meglepetésemre a Szent Ilona öböl mozdulatlan vize, a hajók korlátjainak biztosítékai és a szakképzett segítõk
olyan biztonságot teremtettek, mellyel szemben a Nemzeti Múzeum elkopott márványlépcsõi bõven alulmaradnak. Az autóutaktól messze, a
lezárt területen, olyan szabadon érezhették magunkat a gyerekek,
amennyire az csak lehetséges – nem beszélve arról, hogy ez jóval megkönnyítette kollégáim munkáját is. Az étkezés, a folyamatos programok és a kiállítások biztosítása mellett úgy kapcsolhattuk össze a történelmet, a földrajzot és az irodalmat, mintha magunk is szereplõi lennénk A Dunai hajós címû filmnek. A teljes ellátásban a szállás, a kiállítás, a matróztanfolyam, az étkezések mind-mind helyet kaptak, mi pedig a program végeztével úgy éreztük, az év egyik legjobb befektetésére bólintottunk.

Egy pedagógusnak a gyerekek arca a mércéje – öröm volt látni, hogy
hetekkel a kirándulás után is fel-felsejlik egy-egy emlék a gyerekekben, melyekbõl aztán fogalmazások, házi dolgozatok és ígéretes rajzok
készültek. Meggyõzõdésem, hogy a hatékony tanulás kulcsa az, ha az
elsajátított ismereteket azonnal használjuk. Így esett meg, hogy a
Neszmélyi Hajóskanzenben töltött két nap után az egész osztály tudott
csomózni, ismerte a leghíresebb Duna-járó hajókat, és ami talán a legfontosabb: egy legénységként, egy csapatként térhettek vissza azokba
az iskolapadokba, melyekbõl majd írók, közgazdászok, építészek, vagy
talán kapitányok léphetnek ki.
A tábor elérhetõségei:
www.hajoskanzen.hu
Kovács Gábor, osztályfõnök
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C. Neményi Eszter

Tanulás, memória,
kreativitás
„Mindenek fölött játszódjék és nõjjön a gyermek:
a szûnetlen való tanítás el-nyomja a növés erejét,
s az eszet, mint az ország-út, olyan meddõvé teszi:”
(Bolyai Farkas)

Bevezetõ gondolatok
Kérdezzünk meg 100 magyar embert arról, hogy kinek
a képe van az 1000 Ft-os pénzen, a 2000-esen, 5000esen… – közülük talán tízen, ha meg tudják mondani.
Kérdezzük meg a Móricz Zsigmond téren naponta közlekedõ utasokat, hogy hány ember van a Szent Imre-szoborcsoportban – különös, hogy milyen kevesen fogják
tudni. A munkánkba vezetõ úton hány utcasarkot érintünk? Lehet, hogy ujjaink nem is tudatos nyitogatásával,
mozdításával fogjuk számba venni ezeket. A mai gyerekek közül igen sokan nem tudják a kisegyszeregyet 6–8.
osztályos korukban, a még 3–4. osztályban is folytonosan
gyakorolt szorzatokat sem képesek felidézni. Hova tûnik
2-3 hét alatt sok tanuló fejébõl a kötelezõen megtanult
és kiválóan elmondott vers? Sokszor még segítséggel sem
sikerül felidézniük. És vannak 80 év fölötti emberek, akik
most is örömmel mondják akár csak magukban is az 5-6
évesen elõször hallott és lelkesen megtanult verset:
„A nap tüze, látod,
a fürge diákot
a hegyre kicsalta: a csúcsra kiállt.
Csengve, nevetve
kibuggyan a kedve
s egy õs evoét a fénybe kiált.”
(Áprily Lajos: Március; részlet)
Hogyan lehetséges, hogy a nagyon sokszor átélt, tapasztalt észleletek, információk ilyen kevéssé vésõdnek
be az agyunkba? Hogy lehet, hogy nem tudjuk felidézni,
amit százszor, ezerszer láttunk, hallottunk? Ilyen gyenge
lett a memóriánk? Vagy a figyelmünk vált ilyen szórttá?
Netán a tanulásunk hibás voltában van a felejtés oka?
Sokszorosan megtapasztalhattuk magunk is, hogy az
érdeklõdés nélküli észlelés, a motiválatlan tanulás csak
felszínes, rövid idõ alatt kitörlõdõ ismereteket eredményezhet. De tudós agykutatók is igazolták, hogy csak az
érzelmileg is motivált ismeretszerzés égetõdik be az

agyunkba maradandóan. A katartikus élmények teszik
képessé az agyunkat arra, hogy hosszú távon megõrizze, s
bármikor felidézhesse a tapasztaltakat, ismereteket. Errõl vallott a Mindentudás Egyeteme elõadásában évekkel ezelõtt Hámori József professzor, ezt elemezte és magyarázta Freund Tamás „Agy-díjas” kutató több ismeretterjesztõ mûsorában (legutóbb a Duna World július
22-i adásában1). Saját életük példájával is alátámasztják,
hogy a mûvészetekkel való folyamatos töltekezés, az esztétikai, érzelmi motiváltság tudományos életüknek is
alapvetõ támasza.
Igazolták, hogy belsõ világunk gazdagsága és tudatos
gazdagítása teszi agyunkat fogékonnyá az újabb ismeretek befogadására alkalmassá ezek, egyedi-egyéni feldolgozására kreatívvá új és új felismerésekre, felfedezésekre.
Ezért figyelmeztetnek mindnyájunkat – és most kiemelem a tanítók, tanárok és az oktatás-nevelés irányítóinak
nagy felelõsségét –, hogy érzelmeink, motivációink, általános élettani állapotunk döntõen meghatározzák a bevésés és tárolás hatékonyságát, fokozzák az elõhívhatóságot. „Feladatunk tehát az igény alakítása és a feltételek
biztosítása arra, hogy maradjon idõ és agyi kapacitás a belsõ
világ részvételére a tanulási folyamatokban” – fogalmazott
Freund Tamás elõadásában.
Mindkét tudós döntõen fontosnak tartja a mûvészetek – zene, képzõmûvészet, szépirodalom, néptánc –
szerepét a belsõ világunk fejlesztésében. Abban, hogy
növekedjen az érzelemgazdagság, a motiváltság, a megismerni vágyás, az erkölcsiség, és hogy jobb hatásfokkal
örökítõdjenek át a kulturális hagyományok.
Rámutatnak a korlátozatlan internethasználat súlyos veszélyeire. Arra, hogy a szelektálni még nem tudó
gyerekek számára szinte követhetetlenül szerteágazó információtömegben szükségszerûen felületessé válik a befogadás, elvész a keresett ismeret iránt eredetileg még

1

„Egy este Freund Tamás agykutatóval”. Egy korábbi, még részletesebb elõadása elérhetõ a tanitonline.hu Filmtárának Elõadások
címû gyûjteményében: „Agyhullámok – memória – kreativitás”.
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meglévõ motiváció, az érzelmi kötõdés. És ennek hihetetlenül káros következményeit is számba veszik. Ide sorolják az agykárosodást, az adaptációs nyomás elõl való
menekülési stratégiák zsákutcáit (drogok, alkohol), a
személyes kontaktusok drasztikus csökkenése miatti érzelmi, lelki elsivárosodást, a szellemi, fizikai leépülést, a
kis közösségek eltûnése miatt az önzés fokozódását. A
megoldást természetesen nem a tudományos-technikai eredmények elvetésében, hanem értelmes felhasználásuk megtanulásában láttatják. Felhívják a figyelmünket a kis közösségek hatékony szerepére.
Amikor megkísérlem megfogalmazni néhány szakmai,
szakmódszertani gondolatomat az alsó tagozatos gyerekek matematikatanulásával kapcsolatban, a fenti, agykutatási eredményekre támaszkodó meggyõzõdésemet
állítom középpontba. Egyrészt azt, hogy a matematikatanulásban – éppúgy, mint bármilyen elemi vagy komplex
tanulási folyamatban – az érzelmi ráhangoltságnak, az
érdeklõdésnek, a motiváltságnak és az alkotásnak mindig alapként kell jelen lennie. Másrészt azt, hogy a kis közösségeknek – az osztálynak, a tanulópároknak, kisebbnagyobb csoportoknak – igen nagy szerepe lehet nemcsak az információszerzésben, tudatosításban (viták, érvelések, egymás gondolatainak megértésére törekvés),
hanem a belsõ világnak a személyes kapcsolatok építése
és mûködtetése által való gazdagításában is. Ezzel együtt
fontosnak tartom tudatosítani azt is, hogy minden ember, minden kisgyerek maga építi be agyába a tudást a
kezdõ impulzusoktól kezdve a legösszetettebb ismeretekig, ezért idõben, eszközökben, segítségadásban, ellenõrzésben, elfogadásban kinek-kinek másra lehet szüksége,
tehát fejlesztenünk kell magunk számára a differenciálás nehéz mesterségét, alkalmas technikáit!
De hogyan lehet ezt a nagyon elvont, sokak számára
egészen „száraznak” tudott világot, a matematikát úgy
tanítani kisiskolásoknak, hogy ezt érzelmileg is motiváltan, érdeklõdéssel fogadhassák?
Ennek egyik, talán legfontosabb feltétele, hogy mi magunk találjunk örömet benne! Találjuk meg a gondolati rend szépségét, fedezzük fel a sok egyedi ismeret kapcsolódásait, éljük át a megértés izgalmát és örömét – és
tudjunk lelkesedni a gyerekek fejlõdése láttán! A gyerekeknek továbbra is szükségük van példaképekre, még
akkor is, ha mostanában nem nagyon szokták ezt felismerni! Pedig az elsõ igazi, tudatosíthatóan is választott
példakép a jó tanító lehet! Ha mi száraz, szavakban közölhetõ adathalmazt látunk a tanítandó anyagban, a gyerekek is többnyire azt fogják érezni, hogy unalmas, fölösleges, tõlük idegen világ ez. Ha mi örömmel, izgalommal
készülünk a fejlesztõ, nevelõ munkánkra, ez megalapozza a kedvezõ légkört az igazi tanulásra. „Te is szeretsz tanítani?” – kérdezi könyvében Fábosné Zách Enikõ,
amelyben több mint 40 éves tanítói munkájának sok gyönyörû anyagát megírta. És az elsõ mondata ez: „Én nagyon!” Bizonyára sokan bólintunk rá: én is nagyon! És ez
sok generáció gyermekeinek adhat kiváló indítást további életéhez!
A pozitív hozzáállás természetesen azt is jelenti, hogy
magunk is folyamatosan tanuljuk a tárgyat. Magunk is
állandóan készek vagyunk továbbfejleszteni belsõ világunkat, szaktudásunkat, képességeinket, és élõ kíván18

csisággal követjük, tervezzük és szervezzük növendékeink egyedi formálódását. És egyre jobban megismerjük az
általánosítható „gyermekit”. Egyben az információk tömegének továbbnövelése helyett az örömszerzõ, elmélyült, jó hangulatú, biztonságot adó légkört, tanulási lehetõségeket biztosítjuk minden ránk bízott gyerek számára.
Feltehetjük a kérdést: hogyan lehetséges ezt megvalósítani, amikor a tanterv, a tanmenetjavaslatok annyi ismeretet, olyan feszített tempót kényszerítenek a pedagógusra? Szabad-e szelektálni a tananyagban a növendékeink igényeinek, adottságainak megfelelõen? Megtehetjük-e, hogy az egyik gyereknek többet, mást adunk, mint
a másiknak saját osztályunkban vagy más iskolák tanulóihoz viszonyítva? Nem vétünk-e az esélyegyenlõség biztosítása ellen?
Hiszem és vallom, hogy nemcsak megtehetjük, de kötelességünk alkalmazkodni a különféle igényekhez,
adottságokhoz, képességekhez, korábban megszerzett ismeretekhez! Kötelességünk, hogy ki-ki onnan építhesse saját világát tovább, ahol éppen tart! Hogy a tanulás
valóban átélt, örömszerzõ alkotómunka lehessen mindenki számára!

„Tanulás-játék2”
Az iskolának közelítenie kell az óvodához abban, hogy
jobban elfogadjuk a gyermeki világot! Az óvónõknek a
szabad, öntevékeny játéklehetõség biztosítása az egyik
legfontosabb feladata. A játékokba – a mindennapi teendõk (öltözködés, étkezés, délutáni pihenés…) végzése
mellett – folyamatosan beépül a gyerekek viselkedésének, szokásainak formálása, képességeik fejlesztése, ismereteik tapasztalati alapozása is. A játéktevékenységek
biztosítják ebben a korban a tanulás, fejlõdés legtöbb és
legintenzívebb módját; s ez az iskolakezdés egy-két évében továbbra is óriási lehetõséget kínál.
Játékot mondok, de valójában kicsit másra gondolok.
Többre is! Nem az öncélú játszadozásra, vagy bármi haszon megszerzésére irányuló tevékenységre (pl. szerencsejátékok). Olyan tevékenységre, amit a kisgyerek – és
késõbb az okos felnõtt éppúgy – örömmel, saját választása alapján végez, és amik belsõ értékek (tudás, képességek, esztétikai élmények vagy etikai értékek) megszerzését, illetve növekedését eredményezik. Tehát ide sorolom a festést, rajzolást, gyurmázást, zenélést, éneklést,
táncot, a sportokat, a tudatos megfigyeléseket, kísérletezést, a kis kutatásokat, de akár a saját céllal vállalt gyakorlást is! Mondhatjuk talán tanulás-játéknak: ami önmaga motivál és önmaga értékel: eredményeivel igazolja
vissza a tevékenység „jóságát”.
Játszani éppúgy meg kell tanulni, mint ahogy mindenféle tevékenységet tanul a kis ember! Egyéni játékai saját
mozgásos és egyéb érzékszervi tevékenységeinek örömszerzõ élményébõl kezdenek formálódni. Abból az öröm-

Ilyen címmel készült az 1990-es években egy videosorozat óvodapedagógusok számára a matematikai fejlesztõ tevékenységekrõl. Hozzáférhetõ az ELTE TÓK videotárában.
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bõl, amit maga a mozgás idéz elõ, abból a belsõ motivációból, hogy „többé, nagyobbá, ügyesebbé, okosabbá” szeretne lenni, a világ megismerése és a szépség utáni vágyódásból. Ez a belsõ motiváció teszi olyan végtelenül hatékonnyá a kisgyermekkori, óvodás- és kisiskoláskori
„tanulást”.
A társakkal való játék lényegesen nehezebb, hiszen
ott a másikhoz is alkalmazkodni kell. Nem biztos, hogy
ugyanazt szeretné a másik kisgyerek, mint én, nem biztos, hogy ugyanúgy tenné, ahogy én. Lehet, hogy neki is
éppen az a tárgy kellene, mint nekem! A konfliktusokat
átélni, kezelni is meg kell tanulni – sokszor fájdalmas tapasztalatok révén! De a társas lét egyúttal örömszerzés
forrása is. A személyes kapcsolatok, személyes érzelmek
megélése szintén a belsõ világot gazdagítják, éppúgy,
mint az egyéni, a világ és én kapcsolatának megtapasztalására irányuló aktív, motivált tevékenységek.
Amikor a játékokba belép egy külsõ, irányító személy,
aki megmondja, hogy hogyan „kell” játszani, újabb nehézséggel kerül szembe a kisgyerek. Azzal, hogy szabályt
kell követnie, s nemcsak a társhoz, társakhoz, de ehhez
az elõíráshoz is alkalmazkodnia kell. Ezt az „irányított játékot” tulajdonképpen a játék megtanulásának tekinthetjük, ami akkor válik valódi játékká, amikor már öntevékenyen, örömmel is elõveszik a gyerekek. A jó óvónõ
sok-sok játékot megismertet a gyerekekkel, akik esetleg
sokáig hívják társként õt (hogy biztonságot adjon a szabályok megerõsítésével, és a jó légkör fenntartásával).
Mozgásos játékokat (mászókázás, különféle fogójátékok,
labdajátékok, ugrálók, építõ-alkotó játékok…), szerepjátékokat (vásárlás, méregetés, orvosi teendõk, babaápolás…), társasjátékokat, szellemi-logikai játékokat.
Ezeket fejleszthetjük tovább az iskolában, folyamatosan
gazdagítva a tartalmaikat. És engedhetjük variációk kialakulását a játékok által is egyre kreatívabbakká váló
tanítványainknak.
5-6 éves korra általában az az igénye is kialakul a kisgyerekek többségének, hogy valami új lépjen az életükbe. Hogy feladataik legyenek, amiket jól akarnak teljesíteni. Ha „csak” játszanánk velük, hamar fellázadnának.
Tanulni, teljesíteni is akarnak. Akkor járunk el tehát helyesen, ha jól megismerve testi, szellemi, akarati adottságaikat, felkészültségüket, fokozatosan terheljük õket,
miközben az igazi játszás iránti igényüket is folyamatosan
kielégítjük és továbbfejlesztjük. Lehet, hogy ezt a feladattudat-formálódást, a tudatos tanulás iránti vágy növekedését hasznos és célszerû lenne már ebben az idõben, az óvodás lét utolsó évében kicsit jobban, tudatosabban felhasználni!
Attól tartok, hogy gyerekek sokasága számára okoz jóvátehetetlen károkat az óvoda és iskola között máig tapasztalható hatalmas szakadék. Ezért gondolom, hogy
miközben az elsõ iskolás idõszakban az óvodához kellene közelíteni, ugyanakkor az óvodában is meg kellene próbálni az iskolába való átmenet nehézségeinek
enyhítését! Egyáltalán nem hiszem, hogy korai lenne 56 éves gyerekek számára az akár mindennapos 15-30 perces „kötelezõ” foglalkozás fokozatos visszaállítása! Az
óvónõ által kötelezõen megtervezett és megszervezett
foglalkozásé, amelybe megfelelõ motivációkkal fokozatosan becsalogatva a gyerekeket, egyre alkalmasabbá tehetnék õket a tanulás-játékokban való részvételre. Az

ilyen egyre teljesebb részvétel során felderített további
szükségletek szerint tervezhetné és folytathatná az óvónõ az egyéni fejlesztéseket. A tudatos és akaratlagos figyelem sem képes önmagától máról holnapra megteremtõdni. Kialakulásához hosszabb idõre van szükség. Ezt
segítheti az óvónõ egész évre megtervezett foglalkozási
rendjében. Sajnos a kötelezõ foglalkozások eltörlése (valamint a matematikai foglalkozás integrálása a környezet
megismerése nagy egységébe) néhol „felmentést” eredményezett a matematikai képességek és ismeretek tervszerû fejlesztése alól. Hasznos lenne újragondolni e téren
a lehetõségeket, teendõket! Mégpedig úgy, hogy a tanulás-játék továbbra is megõrizhetné örömszerzõ bázisát!
Az iskolában a fejlesztést, ismeretalakítást már nagyon határozottan megfogalmazott célok, pedagógusfeladatok írják elõ. Sok tanító számára megoldhatatlannak látszik ezeket teljesíteni, hiszen az óvodában
kialakított szokásrend alapján sokszor a gyerekek
nagy része feladattudat nélkül, igen-igen kevés ismerettel érkezik iskolába. Ha az óvodában töltött utolsó
évben az 5-6 éves gyerekek több „feladatot” kapnának,
amiért õk a felelõsek, amiknek teljesítése szintén örömszerzõ tanulás-játék, ez segíthetné az átmenetet az iskolai életre. Ugyanakkor a tanítóknak mindent el kell követniük annak érdekében, hogy az iskolai tanulás ne
váljon már néhány nap, néhány hét után unalmassá
vagy éppen frusztrálóvá az óvodából érkezõ gyerekek sokasága számára.
Készséget fejleszteni csak gyakorlással lehet – mondják a hozzáértõ pszichológusok. Nem kérdõjelezem meg
a megállapítást, magam is ezt tapasztalom. De a gyakorlásnak meg kell találni azokat a módjait, amelyek nem
az unalmat fokozzák, amelyek nem eredményeznek
határtalan ellenérzést a gyakorolt tudásanyaggal és tevékenységgel szemben. Az akár hibátlanul elvégzett 24
gyakorlófeladat készségfejlesztõ értéke nem mérhetõ öszsze azzal a károsítással, amit a tárgy iránti negatív attitûdben, a szellemi és fizikai kifáradás mértéktelen fokozódásában, az alkotó, építõ tevékenységektõl, a társas
élettõl való elszakadásban eredményez a „lélektelen”
gyakorlás.
Az alábbi történet nem kitalált esemény, hanem egy
valódi készségfejlesztõ gyakorlás leírása, melyet egy nagymama (egyébként nyugdíjas tanítónõ) mesélt nekem.
„7 és fél éves unokám délután 4 után került haza az iskolából. Azzal állított be, hogy a matekot még nem tudta megcsinálni, ezeket a feladatokat most még ki kell számolni! –
mutatta. Elszörnyedve láttam, hogy 24 nem is könnyû számfeladat – összeadások és kivonások – elvégzése vár szegényre,
miután reggel 8-tól délután 4-ig (1 órás ebéd- és játékszünettel) folyamatosan tanították. Elõször (eltitkolva elõtte feldúltságomat) engedtem, hogy lásson a munkához egy kis jóízû uzsonnázás és beszélgetés után, de a nyolcadik feladat
után azt mondtam: hagyd abba! Most én fogok számolni, és
te csak ellenõrzöd, hogy jó-e az eredmény! Elõbb kicsit meghökkent a „csalás” ötletén a tisztességre nevelt és szoktatott
kislány. De aztán beletörõdött az újfajta „játékba”.
25+12? – kérdezte.
Az 38 – mondtam kapásból a választ. Majdnem beírta, de
aztán kicsit elgondolkodva, bizonytalankodva azt mondta,
19
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hogy az nem lehet, mert 5 + 2 az 7. Nem 8. És már írta is
a helyes 37-et az = jel után. (Nem kérdeztem rá, hogy biztos-e benne.)
35–16? – érkezett az újabb kérdés.
Az 21, mert 30-ból 10 az 20 és 6-ból 5 az 1 – mondtam az
újabb eredményt, most már indoklást is fûzve hozzá. Erre
már elnevette magát Kata, hogy milyen butaságot beszélek.
Elkezdte magyarázni, hogy „Nem a 30-ból kell elvenni, hanem a 35-bõl! És elõbb a 10-et vedd el, és aztán még a 6-ot
is! Nem a 6-ból kell elvenni az 5-öt, hanem fordítva.
Értetlenül néztem rá, és kértem, mutassa meg valahogyan.
Az óvodás korában kapott golyós számológépet vette elõ,
és ezen játszotta el az egy egész tízes sor elvételét, aztán a 6
visszatologatását: az 5, aztán még az 1 elvételét. Közben figyelte az arcomat, értem-e, amit beszél.

46+26? – volt a következõ kérdés. Ezt „véletlenül” jól
számoltam ki. Meg is kaptam Katától a dicséretet. De a biztonság kedvéért õ is elmondta a számolás lépéseit: 46+20 az
66, és 66+6 az 72.
…
Nem mondom, hogy nagyon gyorsan lett kész a házi feladat, de az újszerû teendõ, ami az én ellenõrzésemet jelentette és az eszközzel végzett magyarázatok mégis jókedvet vittek
a munkába.
De azért nem embertelen dolog ennyi házi feladatot adni
egy kisgyereknek? Ahelyett, hogy az udvaron labdázhatna,
fogócskázna a társaival, vagy elvonulna kedvenc babáját dédelgetni”! – dohogott tovább a nagymama.
Bevallom: amellett, hogy nagyon egyetértettem a
nagymamával a véleményében, elcsodálkoztam ötletességén és a módon, ahogyan úrrá tudott lenni a kritikus
helyzeten!
Egyszerû, mégis meggyõzõ bizonyítékát adta annak,
hogy gyakorolni is lehet alkotó módon, örömmel, új,
érdekes mozzanatokat tartalmazó tevékenységgel, ha
a tanító kész és képes a kisgyerekek igényeihez alkalmazkodni!
A következõ cikkben további ötleteket szeretnék bemutatni a gyakorlás – sok kitûnõ tanítótól ellesett –
örömszerzõ és több területet fejlesztõ módjából.

!!!
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Fejér Zsolt

„A jó iskola1 nem álom”
– de nem is egy TÁMOP-projekt

Nehezen változtatunk. Hiába érezzük sokan és régóta,
hogy pusztán a hagyományos tanítási módszerek alkalmazásával nemhogy az új, de még a régi, az 1990-es évek
eleje óta egyre feszítõbb kihívásokkal sem nagyon tudunk megbirkózni. Pedig – ahogyan Csépe Valéria nekünk szóló üzenetében fogalmaz2– „a kognitív fejlõdésre
vonatkozó ismereteink ma már az oktatás tartalmának és
módszereinek céltudatos tervezését és az erre épülõ, egyénre
szabott oktatás elterjedését” is lehetõvé tennék. Azt is hozzáteszi persze, hogy „ez 30-32 fõs, egytanítós osztályokban
igencsak nehezen sikerülhet”. Joggal vethetõ fel a kérdés; a
tudományos felismeréseken túl hol vannak ehhez a feltételek? Igaz, a mindenkori oktatáspolitika kötelessége
ezek megteremtése, s mily üdvös volna, ha…
No, de addig is, mi nem törekedhetnénk a ma már a
tudomány által is igazolt jobb megoldások professzionális alkalmazására? Nem volna lehetséges, hogy az akadályok számbavételét követõen megvizsgáljuk saját, személyes lehetõségeinket, s aminek lehet, legalább annak
nekiveselkedjünk? „Aktívan, alkotóan”3, egymással
együttmûködve és egymást támogatva, legjobb tudásunk
szerint…
Hogy mindez hogyan valósítható meg – hogy a változtatás-változás folyamatát hogyan élik meg azok a kollégáink, akik már régen belevágtak, hogy a saját gyakorlatunkra való önkritikus reflexió hogyan válhat szakmai
fejlõdésünk motorjává, hogy szemléletünk alakulásával
a korábban megoldhatatlannak tûnõ feladatok hogyan
válhatnak mindennapjaink szerves részévé – ennek hiteles és egyedi példáját mutatja be az immár 25 esztendõs
Gyermekek Háza történetét összegzõ kötet. Mondhatnánk persze, hogy az utóbbi évtizedben egy-egy projekt
vagy pályázat erejéig már sokan belekóstoltunk valami
hasonlóba, de itt azért valami egészen másról van szó.
Ahogyan a fogyókúrába is idõrõl idõre belevágunk,
amint hallunk valami új, hihetetlen eredményekkel kecsegtetõ diétáról, éppígy keressük folyamatosan a csodatévõ pedagógiai módszereket. Kipróbálunk ezt-azt, az
esetek többségében végül mégis némi csalódással állapítjuk meg, hogy ezúttal sem nagyon jutottunk elõrébb, s
szép lassan mindig visszatérünk a régi kerékvágásba. A
„90 napos” véget ért, a TÁMOP lezárult, felejtsük el…
Pedig, ahogyan a dietetikusok régóta mondják, hogy

életmódváltás nélkül nem lehet a testünket átformálni,
épp így szajkózzák az oktatáskutatók, hogy szemléletváltás nélkül nem lehetséges az oktatás, s benne a legfontosabb tényezõ, a pedagógiai módszereink korszerûsítése.
A Gyermekek Háza történetébõl kiderül, hogy a szemléletünket alakítani tényleg nem annyira egyszerû, mint az
ázott ruhát lecserélni, vagy akár papíron sikerrel zárni
egy TÁMOP-programot, ugyanakkor a figyelmes olvasó
számára az is nyilvánvalóvá válik, hogy mégiscsak lehetséges. Ahogyan Lénárd Sándor, az ELTE PPK oktatói és
hallgatói nevében fogalmaz: „Ti hitelesítitek a létetekkel,
hogy a jó iskola nem álom.” Nem véletlen az sem, hogy
Vekerdy Tamás ezt a könyvet adná elsõként minden leendõ tanító kezébe. Meggyõzõdésem, hogy elsõsorban
mégis nekünk, tapasztalt, gyakorló pedagógusoknak szól,
mert egy olyan szakmai út bejárásának lehetünk tanúi,
mely mindannyiunk elõtt régóta nyitva áll, legfeljebb
még nem merészkedtünk rajta egy-két lépésnél tovább.
Nem haszontalan olvasmány még akkor sem, ha úgy döntünk, továbbra is minden marad a régiben…

Lányi Marietta–
Kereszty Zsuzsa:
Történetek
a Gyermekek Házából4
Így született a Gyermekek Háza
(szemelvények)
A Gyermekek Háza történetéhez szorosan hozzátartozik, hogy mi, akik alapítottuk, milyen utat jártunk be,
hogyan alakult ki az a szemlélet, gyakorlat, amely az iskolát ma is meghatározza.
Gyerekként, kezdõ tanítóként olyan iskolatípusban
nõttünk föl, tanítottunk, amely nagyon kevéssé hasonlít
ahhoz, amelyet megvalósítunk.
A Gyermekek Háza 1991-ben indult. … Gyakorló pedagógusként többen úgy éreztük, másfajta iskolát szeret21

FejØr.qxd

2016.08.23.

13:02

Page 22

nénk. Könnyû volt eldöntenünk, hogy olyan iskolát,
amilyenben felnõttünk és a nyolcvanas évek végéig tanítottunk, nem akarunk.
Nem szerettük, hogy az iskola mindenkitõl mindent
egységesen követel, központi a tanterv szabályozza azt is,
mit mikor kell tudni. A tantervet tanmenetre kellett lebontanunk, ebben minden napra, minden órára meg volt
szabva, hogy mikor, mit tanítunk.
A gyerekek valahogy úgy jelentek meg akkor, az én tudatomban is, mint kellékek, statiszták ahhoz, hogy a tanító szép, színes órákat tudjon tartani.
A mai napig emlékszem, hogy a vizsgatanításomon a
nagyravágyó békáról tanítottam, talán másodikosoknak.
Otthon elpróbáltam, mit fogok mondani, kérdezni,
hova fogok lépni, hol lesz a béka, hol az ökör képe, mindent gyönyörûen megterveztem.
Emlékszem az órám minden mozzanatára, egyetlen dologra nem emlékszem, arra, hogy kiknek tartottam ezt az
órát, kiket tanítottam. Egybefüggõ fekete massza van elõttem, egyetlen arcot, egyetlen tekintetet sem tudok felidézni. Magamat látom, ahogy szépen sétálok, és meghatóan
beszélek a nagyravágyó béka szomorú történetérõl.
Mindannyian éreztük, hogy ez így nem jó, hogy sokkal
jobban kéne figyelnünk az iskolát használókra, a gyerekekre, a szülõkre és a pedagógusokra is. Idõnek kellett eltelnie ahhoz, hogy megértsem, nem a nagyravágyó békát, hanem Katit, Lacit, Petit és a többieket kell tanítanom.
Fiatal, kezdõ tanító koromból van egy nagyon rossz élményem.
Egységes tantervû iskolában kezdtem tanítani, elsõ
osztályosaim voltak. Az osztályomba járt Gyurika is, aki
nagyon lassan haladt a betûtanulással. A diszlexiával az
1980-as évek közepén még nem foglalkoztunk. Annyi
látszott, hogy ennek a kisfiúnak az olvasás nagyon nehezen megy. Csillogtak a szemei, nagyon szeretett volna olvasni, mindent megtett, próbálkozott, de a k-g, és a d-b
betûket keverte. De én haladtam szépen sorban a betûkkel úgy, ahogy ezt tanultam, ahogy a tanmenetben volt,
ahogy elvárták.
Félévkor jöttek a különbözõ mérések, ellenõriztek,
hogy vajon a tanterv szerint haladok-e, ott tartunk-e,
ahol kell. Bejött az igazgatóhelyettes, s minden gyereket
meghallgatott olvasásból. Ettõl persze mindannyian szorongtunk.
A mai napig emlékszem, ahogy ültem Gyuri mellett, õ
nagy szemekkel, bizakodva nézett rám, és most mintha
egy számára vadidegen Marietta ült volna mellette.
„Hányszor mondtam már Gyuri, hogy ez a g, jegyezd már
meg végre, hogy ez a g, na, mondjad, hogy ez a g!” Elõttem
vannak Gyuri könnyes szemei.
Ekkor éreztem meg, hogy itt valami nagyon nagy baj
van. Ekkor gondoltam életemben elõször arra, hogy nem
kellene Gyurinak könnyes szemekkel ülnie az elsõ évfolyam januárjában az iskolában, helyette megkaphatná
azt a biztonságot, elfogadást, amire minden kisgyereknek szüksége van.
…
Az iskolának az a dolga, hogy a gyerekekhez igazítsa a
tanulási környezetet, a nevelési helyzeteket, mert hitünk
szerint – sõt, ma már biztosan tudjuk is – a gyerek egyéni
szükségletei a meghatározóak.
22

Amikor a Gyermekek Házát alapítottuk, nem éreztük
a változtatás nagyságát. Annyit tettünk, hogy az egységes tananyag helyett a sokféle gyereket helyeztük iskolánk középpontjába. Abban a pillanatban, amikor ezt kimondtuk, az egységességet, gyakorlatilag azt az iskolát,
amelyben felnõttünk, el kellett felejtenünk.
Ahhoz, hogy minden egyes gyerekhez eljussunk, hogy
ne az egységes tananyag, hanem a sokszínû gyerek határozza meg az iskolánk mûködését, egészen más nevelési
helyzeteket, módszereket, tanulásszervezést kellett alkalmaznunk.
…
Mi is öntöttük ki a fürdõvízzel a csecsemõt, estünk le
a ló egyik oldaláról, hogy visszakapaszkodhassunk, és a
másikon essünk le. Nagyon sok próbálkozás jellemezte
az utat, amelynek során iskolánk kialakult.
Eleinte elvetettük a frontális osztálymunkát, azt
mondtuk, az nem alkalmazható. Ebbõl komoly belsõ
szakmai vitáink is voltak, haragudtunk arra, aki egy kicsit is frontálisan tanított. Aztán rá kellett jönnünk, hogy
a frontális tanításnak helye van az oktatásban, csak tudnunk kell, hol, mikor használható, valamint látnunk kellett, hogy egyéni fejlesztésre kevéssé alkalmas5. De bizony vannak olyan helyzetek, ahol ez a munkaforma, ez
a tanulásszervezés eredményes.
…
A tanárszerep változott meg leginkább. Az elõadó,
mindentudó tanárból a gyerekek munkáját segítõ,
együttmûködõ társsá váltunk, akitõl kérdezni lehet, aki
kétkedhet, akinek a tudását fölhasználhatják a gyerekek, aki nem ítélkezik, hanem kezet nyújt és segít. Ennek
az elfogadása, átélése, belsõvé válása volt talán a legnehezebb.
Rá kellett jönnünk, hogy nagyon mélyen mindannyiunkban ott van, hogy a jó, a kiemelkedõ teljesítmény az
igazi. Bizony nagyon gyakran elõfordult, hogy rossz helyzetekbe kerültünk, mert olyan iskolában, olyan rendszerben, olyan világban nõttünk fel, amely a jó teljesítményt preferálta, a hozzáadott értéket kevésbé.
Nagyon sokat kellett azon dolgoznunk, hogy meglássuk az értéket azokban a gyerekekben, akik esetleg sokkal többet tettek azért, hogy valamit megtanuljanak, jól
teljesítsenek, mint azon társaik, akiknek ez könnyebben
ment. A mai napig kiszaladnak a szánkon rossz mondatok, ez is jelzi, milyen mélyrõl fakadó dologról van szó.
…
A megváltozott tanárszerepre való átállás nem ment
könnyen, nem volt zökkenõmentes, hiszen tényleg egészen más helyzetekben kellett helytállnunk.
Az iskola mûködésének harmadik–negyedik évében
történt, hogy Montay Bea kolléganõm egy napon feldúlt
arccal lépett be a tanáriba. A kezében ott volt a grízestál,
különbözõ könyvek, füzetek, gyurmák és még más, sokféle eszköz – mindaz, amit az elõzõ órán használt. Megállt
elõttem a tanáriban, letette elém az összes holmit, nagyon komolyan rám nézett, és ennyit mondott: „Marietta, ez nem tanítás, ez bonyolítás.” Értettem, amit mond, így
igaz, ez tényleg bonyolítás. Hiszen komoly szervezési feladat végiggondolni, hogy mikor, ki, mit, mivel csináljon.
Egészen más, mint a korábbi, klasszikus tanárszerep. Bea
hamar belejött, nagyon jó „bonyolító” a mai napig.
…
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A mai napig tartja magát az a felfogás, hogy az az igazi
tanulás, ha a gyerekek csendben dolgoznak, a légy zümmögése is hallatszik, és mindenki koncentráltan, a többiekkel egy ütemben dolgozik.
Ha belépünk a Gyermekek Háza valamelyik termébe,
nem ezt látjuk.6
Évekkel ezelõtt a Fogyatékos Tanulók Felzárkóztatásával Foglalkozó Közalapítvány – annak érdekében,
hogy az integrációt támogassa – nálunk tartott sajtótájékoztatót. A sajtótájékoztatón részt vett az akkori oktatási miniszter. A sajtó képviselõi – a tévé, rádió munkatársai – órarészletet is szerettek volna bemutatni. A miniszter beült az egyik osztályterem közepére, hogy megnézze,
hogyan folyik a tanítás. Csakhogy a mi gyerekeink megtanulták „használni” a felnõtteket, úgyhogy két perc
múlva Vencel, az egyik hallássérült kisgyerek, már ott
állt a miniszter mellett, és mindenáron tõle akarta megtudni, mit jelent a „portéka”szó. Szerencsére vendégünk
számára ez a helyzet nem okozott problémát, gondosan
elmagyarázta Vencelnek a szó jelentését. Közben egy kupac gyerek a szõnyegen olvasott, egy másik gyerek egyedül írt a számítógépen, ketten párban dolgoztak.
Ebben a pillanatban lépett be az M1 operatõre, aki arra készült, hogy körbefut a kamera a termen, majd megáll a miniszteren. Milyen szép kép lesz – gondolhatta.
Belépett, és számára kavalkádnak tûnõ képet látott a
terem közepén a miniszterrel, aki épp egy hallássérült
gyereknek mutogat valamit. Az operatõr leengedte a ka-

merát, csodálkozott, nem hitt a szemének, hogy ilyen
„összevisszaság” lehet egy teremben, amikor itt van a miniszter, majd elkiáltotta magát: „Te úristen, mi folyik
itt?” A stábbal érkezett egyik vendég reagált: „Nyugodjon meg, ez itt egy tanítási óra!”
Tényleg, annyira más minden, annyira más az összkép, a gyerekek, a felnõttek mozgása, a teremberendezés, minden más. Ez bizony azt is jelzi, hogy nagyon-nagyon másképp kellett gondolkoznunk az iskolai lét egészérõl.

Jegyzetek
A jó iskola jellemzõirõl kiváló szakemberek fogalmazzák meg véleményüket a www.tanitonline.hu oldal Filmtárának Jó iskolát! címû
interjúgyûjteményében.
2
Csépe Valéria: Iránytû a kisiskoláskori kognitív fejlõdéshez, Tanító
2016/6. június
3
Csépe Valéria: Iránytû a kisiskoláskori kognitív fejlõdéshez, Tanító
2016/6. június
4
Lányi Marietta–Kereszty Zsuzsa: Történetek a Gyermekek Házából,
Mûszaki Könyvkiadó 2016.
5
Kereszty Zsuzsa–Lányi Marietta: Könyv a differenciálásról címû
módszertani segédlete elérhetõ a www.tanitonline.hu oldalról is:
Könyvtár › Gyakorlat, módszertan › Módszertanról általában.
6
A Gyermekek Háza pedagógiai munkáját bemutató dokumentumfilm megtekinthetõ a www.tanitonline.hu oldal Filmtárának Reformpedagógiák címû gyûjteményében.
1

!!!

ADHD-Magyarország Alapítvány

10. születésnapi konferenciája 2016.október 8-án 9 órától
2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 28. NIMRÓD Fogadó
(telefon: 06 (70) 776-7757)
A hirdetés bemutatójának + kedvezmény (intézményeknek is)!
Jelentkezés és program: www.adhd-magyarorszag.com
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D. Kenedli Eszter

Anyanyelvi figyelõ
Szavaink, kifejezéseink világa és változása

Vannak szavaink, szószerkezeteink, melyek búvópatakként egy rövid idõre eltûnnek, talán csak azért, hogy késõbb mint régi kedves ismerõsöket
újra köszönthessük õket. S vannak, lesznek olyanok is, melyek nyelvhasználatunk nemkívánatos elemeiként furakodnak be nyelvünkbe. Olyan szavak, kifejezések, melyek ott is elõkerülnek, ahol semmi helyük sincs; értékes szavaink, szószerkezeteink jelentésének megváltoztatói. Ám csak akkor, ha nem figyelünk rájuk! Ha felkutatjuk eredetüket, egyértelmûsítjük
jelentésüket, akkor - nyelvi szerepüket visszanyerve, helyüket megtalálva
– gazdagítják nyelvünket, benne szó- és kifejezéskészletünket… S egy szó
erejéig még visszapillantunk a lassan elmúló nyárra.

„Hiszen pályadíjul
ez nem volt kitûzve…”
A címbeli Arany-idézetet1 jól ismerjük.
Helyesen van ez írva és mondva magyarul? Igen: helyesen! De ugyanígy hibátlanok a „Be van fejezve a nagy
mû”2, a „Nincs veszve bármi sors alatt”3 vagy a „Multunk
mind össze van torlódva”4 versidézetek szavai. A feltett
kérdésre kézenfekvõ válasznak tetszhet a költõk biztos
nyelvi tudására történõ hivatkozás. Ám tudjuk, hogy az
idõk folyamán helyesírásunk szabályai változtak, továbbá azt is, hogy szépíróink érzelmeik, gondolataik kifejezésére, nyomatékosítására gyakorta tértek el az éppen érvényben lévõ szabályzatban foglaltaktól. A felsoroltak
miatt az olvasni szeretõk bõven találkozhatnak a ma érvényben lévõ szabályzattól eltérõ írású, helyesírású szavakkal. Fenti idézetek közül ezek sorába tartozik József
Attilának a Hazám címû költeményében olvasható
„Multunk” szó is.
Hasonló nyelvi alakzatokat ugyan köznyelvünkben is
hallunk néha-néha, de mind ritkábban. E nyelvi jelenség
oka pedig nem más, mint az egyik, gyökeret vert, széles
körben elterjedt nyelvi babonánk, mely szerint a lenni
igének és a -va, -ve képzõs határozói igeneveknek a fenti példákban is látható kapcsolata magyartalan. E téves
felfogás a XIX. század második felében kapott lábra, majd
terjedt el mind szélesebb körben, s mint idegen nyelvi
hatást, germanizmust igyekeztek a nyelvhasználatból kiiktatni. E hibás felfogás ellen a kor kiváló nyelvészei
emelték föl szavukat, melynek következményeként az
alaptalan ’nyelvi hadjárat’ alábbhagyott, de romboló hatása napjainkig tart.
De lássuk, miféle nyelvi tényrõl van szó!
Elöljáróban: a nyelvtudományi kutatások egyértelmûen megállapították, hogy a sokak által hibásnak tar24

tott nyelvi kapcsolat egy igen régi, még ugor kori gyökerû nyelvi szerkezet, melyet megtalálunk legközelebbi rokon nyelvünkben: az ugorban is, de ugyancsak föllelhetõ
már a legrégibb összefüggõ nyelvemlékeinkben, késõbb
pedig a népnyelv, a népköltészet természetes kifejezésmódjai között találjuk.
Vegyük számba, hogy milyen nyelvi helyzetben, milyen módon és mely jelentésben élhetünk e szerkezettel!
! állapotjelzésre (pl.: ki van mosva; el van sápadva);
! a mondanivaló tömörítésére ( pl.: a szeme vörösre
van kisírva);
! állandó kifejezések, szókapcsolatok szerkesztésére
(pl.: ebben a helyzetben csak találgatásokra vagyunk
utalva);
! a mozgás bejezettségének kifejezésére (pl.: ezt a szép
körtét itt találtam, le volt esve);
! a cselekvés eredményességének hangsúlyozására (pl.
amit én elvégzek, az el van végezve!);
! személytelen mondatszerkesztésre (pl.: ez a tudományos tétel már régen be van bizonyítva);
! az e típusú szerkezetekben a lenni ige valamennyi
alakja szerepelhet (pl.: ez a szög abba a gerendába lesz beverve);
! a szerkezet lehet ún. csonka is, hiányozhat belõle:
– a lenni ige megfelelõ alakja (pl.: „Betöltve éltem hívatása! -”5);
– esetenként az igenév (pl.: Öntözd meg a virágot!
Már meg van [öntözve]).
Végezetül néhány nyelvhasználati tanács.
Éljünk bátran a -va, -ve képzõs határozói igeneves
szerkezetekkel, ha a cselekvést lezártságában kívánjuk
szemléltetni, azonban ha a cselekvést végzõ személye
vagy a cselekvés dinamizmusa a kiemelendõ, akkor ragozott igét használjunk (pl.: ’Meglátogatta a barátját.’; ’Egy
ugrással a túlsó parton termett.’).
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Ne használjuk:
– állítmányként a határozói igeneves szerkezetek „helyettesítésére” (pl.: ’tetszésünkre bízott’; helyesen: ’tetszésünkre van bízva’);
– ige helyett a -t, -tt képzõs befejezett melléknévi igeneveket, mert az valóban magyartalan (pl.: ’ha a megelõzendõ jármû állati erõvel vont’; helyesen: ’ha a megelõzendõ jármûvet állati erõ vontatja’).

Addig! De meddig?
„Addig jár a korsó a kútra, míg el nem törik [míg eltörik v. táj: míg füle v. nyaka szakad; Addig megyen a korsó a vízen, míg egyszer elmerül] = a veszélye próbálkozásokra v. a sorozatosan elkövetett csínyekre, bûnökre
elõbb-utóbb ráfizet az ember.”6
„Addig üsd, [verd] a vasat, amíg meleg [tüzes; táj: Hevenyében kell a vasat verni] = addig kell vminek a megvalósításán fáradozni, amíg kedvezõ a helyzet; a kínálkozó alkalmat ki kell használni.”7
S egy napjainkban elhangzott mondat:
’Míg nem is olyan rég az ipari termelésen volt a hangsúly, addig napjainkban a szolgáltatások szerepe nõtt
meg.’ A beszélõ valószínûleg a társadalmi termelés szerkezetváltozására kívánt utalni, nyelvi szempontból – sajnos – pontatlanul, ugyanis az addig-míg szópár helyett a
pedig, esetleg az azonban kötõszók egyikének használatára lett volna szükség: ’Nem is oly rég az ipari termelésen volt a hangsúly, napjainkban pedig/azonban a szolgáltatások szerepe nõtt meg.’
Mi a hiba oka?
Az addig-amíg szópár nem ellentétet vagy különbséget fejez ki, hanem idõbeli kapcsolatot, összefüggést, azaz különbözõ cselekvések, események idõbeli egybeesését. Mivel példamondatunkból nem idõbeli összefüggés,
hanem egyértelmû idõbeli eltérés olvasható ki, ezért az
addig-amíg szópár használata ebben s az ilyen típusú
mondatokban mindenképp kerülendõ.

dat akkor, ha a beszélõ - az egybevetett jelenség folyamatos jellegét hangsúlyozandó - az eközben, közben, ezalatt
szavaink valamelyikét használta volna.
! Helyes-e az ugyanakkor szavunkat olyan szembeállítások jelölésére, amelyekben az egyidejûség nem hangsúlyos? Pl.: ’Azt kell elérnünk, hogy az emberek elõtt példa legyen a szolidaritás, a segíteni akarás, ugyanakkor
forduljanak el az ezekkel ellentétes magatartásformáktól.’ Ilyen s az ehhez hasonló nyelvi helyzetben helyesebb
az odaillõ ellentétes kötõszók közül kiválasztani a leginkább megfelelõt.
! Gyakorta tapasztaljuk, hogy ugyanakkor szavunk
galibát okoz az egyrészt-másrészt szópárunk használatában is: másrészt szavunk kárára, pl.: ’Egy értékes könyv
olvasása egyrészt hasznos idõtöltés, ugyanakkor gazdagító is.’ Helyesen: ’másrészt gazdagító is.’
Az ugyanakkor szavunk szókincsünk pótolhatatlan
tagja, de csak akkor, ha jelentését pontosan körülhatárolva használjuk.

Ezt a kánikulát!
Hányszor sóhajtottunk föl így a legnagyobb forróság
idején!
Már búcsúzóban a nyár, de az idõjárás-jelentésekben
azt ígérik, hogy jönnek még szép napok, lesz még kellemes melegben részünk, de a kánikula már nem jön viszsza. Kánikula! A nyár legforróbb, legmelegebb idõszaka.
De vajon honnan ered ez a ma már közismert, szókincsünkbe betagozódott, latin eredetû szó? Eredetét a napi
idõjárástól – szó szerint is - távolabb kell keresnünk. A
latin ’canis’ szó magyar jelentése: kutya; a Nagy-kutya
csillagkép egyik csillagának a neve pedig ’canicula’: kutyacsillag vagy Sirius. Eleink úgy tartották: akkor kezdõdnek az év legforróbb napjai, amikor az adott esztendõben ez a gyönyörû, élénk kékes fényû csillag elõször jelenik meg a hajnali égbolton.
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Biztos, hogy mindig
ugyanakkor?
Az ugyanakkor szavunk mellérendelést és egyidejûséget is kifejez, helyes használatának számtalan buktatója
van, érdemes és hasznos összegyûjteni õket.
! Nem helyes, ha a határozószóból kötõszóvá váló
ugyanakkor éppen az oly fontos egyidejûséget nem jelöli, pl.: ’Korábban erre a célra 3 millió forintot költöttünk,
ugyanakkor ebben az évben már jóval kevesebbet.’
! Határozószói szerepben nem annyira idõtartamot,
mint inkább idõpontot, esetleg igen rövid ideig tartó folyamatot jelöl. Helyén, helyesen használta-e a beszélõ kiemelt szavunkat az alábbi mondatban? ’A felvételizõ diákok közül sokan jelentkeztek közgazdasági képzésre,
ugyanakkor kevesebben a hiányszakokra.’ Nemcsak helyesebb, hanem árnyaltabb jelentésû is lett volna e mon-
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G. Gõdény Andrea

Világokat igazgatnak,
üveggolyókkal játszanak…
Literalitás, kreatív írás az alsó tagozaton (5.)
„A játék a szabadság és az érdek nélküli öröm birodalma,
az ember egyik legbiztonságosabb szentélye marad ebben a világban...
Ez az egyetlen pont, ahol tökéletesen megvalósul az esélyek eszményi
egyenlõsége.”
Hankiss Elemér
„… aki beszélni tud, az még nem tud írni, aki azonban írni tud,
az gondolatait, érzéseit beszédben is megfelelõ módon közölni tudja”
Lénárd Ferenc

Az ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola
3. b osztályának alkotómûhelyében egy mesekönyv is létrejött a 2014/15-ös tanévben. Az ELTE TÓK magyar
mûveltségterületi képzésének akkor másodéves hallgatói Mesekönyv-alprojekt1 szervezésével kapcsolódtak be
a karon évek óta népszerû projekthét eseményeibe.
A projektoktatásnak Magyarországon nincsenek nagy
hagyományai, ahogy nem állítható az sem, hogy napjainkban az oktatás bármely szintjén jelentõségéhez mérten elterjedt volna ez az oktatási forma. Pedig a mûveltség- és tudáselemek integrációját, a világ holisztikus
szemléletét biztosító tematikus oktatás a tudásépítés és
képességfejlesztés kiváló módja, amely lehetõséget ad
inkluzív nevelésre úgy, hogy nem teszi nyilvánvalóvá a
kompetenciaszintekben megmutatkozó különbségeket, illetve a különbségeket elsõsorban érdeklõdés,
motiváció, szakértelem kontextusában nyilvánítja
meg; azaz nem frusztrál, miközben érdekeltté teszi a
résztvevõket saját tanulásuk megtervezésében, lebonyolításában és reflexiójában – természetesen évfolyamonként/életkoronként más-más mértékben.2 A projektoktatás elõnyeit felismerve és ezen elõnyök megtapasztalására az ELTE TÓK tavaszi félévének állandó eseményévé lett a projekthét, amely 2015 tavaszán A könyv
téma köré szervezõdött. A projektnapló3 tanúsága szerint a Mesekönyv-alprojekt hozadékait így látták a résztvevõk:
„Nagyon jó élmény volt ez a projekt számomra. Nagy kihívás elé néztünk, mivel senkinek nem volt még könyvkészítésben tapasztalata. Nehéz volt ennyi emberrel együttmûködni, mindenben egy nézõpontra jutni. Az elején semmi nem
ment túl gördülékenyen. Ilyenkor a mentortanárunk segített
összegezni az éppen aktuális feladatokat, hogy jobban átlássuk, éppen hol tartunk. Úgy érzem, a végére már jól össze
tudtunk dolgozni. Talán ebben fejlõdtünk a legtöbbet. Szerencsére mindenki komolyan vette ezt a projektet, hiszen adott
26

idõpontra egy kész mesekönyvnek kellett elkészülnie. Itt éreztem különbséget a középiskolai tanulmányaim és a projekt
között. Hiszen középiskolában még nem vágtuk ekkora fába
a fejszénket. (…) De mindenki elõvette a legjobb tudását, és
így jöhetett létre ez a mesekönyv4 , ami egyébként gyönyörû
lett! Úgy érzem, ez a könyv jó példa arra, hogy mindenre képes az ember, ha valamit nagyon akar! A csoportmunka elõnye pedig az, hogy mindenki hozzátesz egy részt magából, így
jöhet létre egy kerek egész dolog. Jelen esetben A Csodaország
meséi címû mesekönyv!”5
„A középiskolai tanulmányaim elsajátítása és a projektmunka között hatalmas különbséget érzek, nem tudom együtt
említeni a kettõt. A középiskolában ilyen projektmunkára
nem volt példa, most csináltam életemben elõször ilyet. A középiskolai évek még csak „arról sem voltak híresek”, hogy csapatban, együtt dolgozzunk különbözõ feladatokon. A projekt
alatt kicsit betekintést nyerhettünk, milyen is, ha egy osztályban a kreatív írás szinte mindennapos dolog. Mekkora csodákat lehet vele elérni, már ilyen kisgyermekkorban. Ez a projektmunka ebben adhatott az eddigi ismereteinken túlmutató
tudást, hiszen így mi is motiváltabbak lehetünk ebben a témában; talán a mi kezünk alatt is fognak felnõni, fejlõdni egyszer
ilyen kreatív gyerekek…”6
„... sokat fejlõdtem, már tudom, hogyan lehet kisebb mesekönyvet kiadni, a gyerekekkel hogyan érdemes interjút készíteni, és mi érdekli õket igazán. Középiskolában egyáltalán
nem volt szó az olvasóvá nevelésrõl, a könyvek szerkesztésérõl, arról, hogyan érdemes elkezdeni egy ekkora feladatot.
Határozottan érzem, hogy sokat tanultam, már tudom, milyen munkálatokkal jár a gyerekek olvasóvá nevelése (…).
Megfelelõ segítõkkel, társakkal az egész élmény jó „mulatság”, melyben megfelelõ arányban vannak a kihívások, a nehézségek, és túlnyomó többségben a mosoly, az öröm, a gyerekek önfeledt mosolya. Örökre megmarad emlékezetemben
az egész munkálkodásunk. A bemutató sikeressége, a gyerekek nevetése, mikor látták magukat a képeken. Az, hogy kis-
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testvérüknek olvasnak fel osztályuk mesekönyvébõl esti
mesét.”7

Kolláth Erzsébet osztálya számára nem volt ismeretlen
a projektoktatás, hisz a gyerekek elsõs koruk óta,
Csodaország lakóiként, egy négy éven átívelõ olvasásprojekt részesei.8 A második osztályban megvalósult projekt során például egy tündérmese hõseként hamuba sült
pogácsákat gyûjtögetve végeztek feladatokat, harmadikban vándortarisznyával magyar tájakon barangoltak, negyedikben repülõszõnyegen járták be Európát.9 A tanító
szakos hallgatók projektje meseírásra és saját meséjük illusztrálására hívta a gyerekeket, a létrejött alkotásokból
mesekönyvet szerkesztettek, amelynek a kiadását is vállalták a hallgatók; sõt, valódi könyvbemutatót szerveztek az osztály Krémkaktusz címû verseskötete10 és a gyerekekkel létrehozott mesekönyv számára. A könyvbemutatóra a projekthéten, a kari könyvtárban került sor,
a szerzõk és szüleik, nagyszüleik, testvéreik; a gyakorlóiskola pedagógusai, vezetõi; a kar oktatói, a sajtó képviselõi (Csodaceruza, Fordulópont) és számtalan hallgató jelenlétében, 2015 áprilisában. A hallgatók, azon túl, hogy
bemutatták a mesekönyv létrehozásának fázisait dokumentáló werkfilmjüket11 s a gyerekekkel készült interjúkat, amelyekben az írással és könyvkészítéssel kapcsolatos élményeikrõl kérdezték õket; faggatták a szülõket és
a tanítókat arról: mi a titok nyitja, hogy a literális képességek hanyatlását jelzõ világunkban írni-olvasni tudó és
szeretõ gyerekeik vannak. A bemutatón a gyerekszerzõk
felolvastak a versekbõl és mesékbõl, s a közönség megismerhette a Krémkaktusz címû verseskötetbõl készült
hangoskönyvet is.
Az alkotó gyerekek felnõtt környezetét faggató kérdésekre adott válaszok arra világítottak rá, amit a szakma
régóta tud, és az olvasáskutatások egyértelmûen igazolnak, hogy a literális képességek birtoklásának nyitja a
korai és gyakori literációs élmények biztosítása; az élményszerzés egyszerû és természetes módja pedig a
mese- és vershallgatás, versmondogatás. A könyvbemutatón az is kiderült, hogy a gyerekeket körülvevõ felnõttek tudatában vannak a mûvészeti nevelés, kreativitásfejlesztés, valamint a fejlett érzelmi intelligencia je-

lentõségének, ami összefüggésben állhat a gyerekszövegekben gyakran megnyilatkozó érettséggel, érzékenységgel; az osztályban korán és sokféleképpen megmutatkozó alkotóképességgel.12
A meseírás jelentõsége aligha becsülhetõ túl egy
osztály életében, hiszen a mese nélkülözhetetlen része
az emberi életnek. Élni segít már azzal is, hogy örömhöz
és élményhez juttat, miközben élethelyzeteket, magatartásmintákat lesünk el belõle; problémamegoldási módokat tanulunk, világot látunk általa.13 Mindezt a szimbólumok nyelvén közvetíti – életet tanulunk észrevétlenül,
tudattalanul. Ismerjük a mese szorongásoldó funkcióját,
gyógyító erejét, terápiás jelentõségét;14 de EQ-fejlesztõ
hatását is.15 A hallgatott mesének komoly szerepe van
az olvasóvá válásban többek között a belsõ képteremtés
inspirálásával, hiszen a szövegértés, -élvezet alapja a belsõ képalkotó képesség fejlettsége.16 Nem elhanyagolható
a mese, mesélés jelentõsége a szövegfeldolgozó mechanizmusok kiépülésében, a nyelvi kompetenciaképzésben.17 A mesét hallgató gyerek, azon túl, hogy gazdagabb
személyiséggel és esztétikailag fogékonyabban indul az
életben, jóval esélyesebben lép iskolába, hiszen beszédértése, beszédprodukciója sokkal fejlettebb mesét
nem hallgató társaiénál; következésképpen utóbbiakhoz képest jóval könnyedebben felel meg az iskolai kihívásoknak, a beszéd percepciós és produkciós értelemben
vett fejlettségének az olvasás-írástanulás sikerességére
gyakorolt hatása miatt is.18 A mese, mesélés szerepet játszik a kulturális hagyomány átörökítésében, a kollektív
emlékezet fenntartásában, azaz az újabb generációknak
a civilizáció folyamatosságába való bekapcsolásában; így
a Neumann-galaxis emberét láthatóan a Gutenberg-galaxis hagyományaihoz kötheti. Hogy erre a kötõdésre
mekkora szükség volna, jól mutatják a funkcionális analfabétizmus és a nemolvasás járványszerû terjedését jelzõ
felmérések;19 s az az emberi érzékenységben, empátiában, társadalmi szolidaritásban kevéssé bõvelkedõ közeg, amely körülvesz bennünket.20 Létkérdés hát, hogy
az iskola meséljen, s a mese kommunikációja eljusson
az Alfa-generációhoz is, amely már az iskola kapuján
kopogtat, holott még a Z-generáció olvasóvá nevelésére sem dolgozta ki stratégiáját az iskolai praxis.21
Nagy szükség van tehát a mesélõ iskolára, az iskolai mesélésre, ennek megvalósításának pedig egyik jó módja
a mesélés és a kreatív írás összekapcsolása, ami a játék
és alkotás örömének kiaknázásával operál. Különös
ajándék a sorstól, ha az írásprodukciók könyvvé formálódhatnak, s ez a könyv tárgyiasult formában kézbe is vehetõ, tovább is adható.
A verseskötet és a mesekönyv megjelenése s a könyvbemutató jelentõsége nem csak abban áll, hogy olyan élményben részesítette a gyermekalkotókat, amelyben felnõtt szerzõknek sincs minden esetben részük. Legalább
ilyen fontos, hogy az írásfolyamat végsõ aktusát jelentõ
közreadás újabb lehetõségével szembesítette a gyerekeket, akik ugyan már tapasztalhatták (és munkáikban
nyilván hasznosult is a felismerés), hogy a gondolatok
hallgatósággal, olvasóközönséggel való megosztásának távlata gondosabb írást igényel, ami átírásra, finomításra és árnyalásra ösztönöz írót és diákírót egyaránt;
ám a nyomtatott könyv még nagyobb kihívás, hiszen
(szinte) kitörölhetetlen nyomhagyás. Ahogy az is fontos
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tapasztalat, hogy egy kötet mindig több és más, mint a
benne szereplõ szövegek összege; s hogy az írásmûvek
ilyen jellegû publikálása az önközlés sajátos lehetõsége,
ami új távlatokat nyit térben és idõben távoli gondolatok
megismeréséhez és összekapcsolódásához. Ebben a vonatkozásban is szimbolikus jelentõségû a Csodaországlakó Beni példája, aki édesanyja levelének tanúsága szerint a mesekönyv megjelenése óta esténként felolvas a
kishúgának az osztály mesekönyvébõl: „… Nagyon sajnálom, hogy végül nem tudtam elmenni a bemutatóra! A család
mesélte, hogy milyen szuper volt! Azóta esténként Dorkának
Beni olvas mesét az osztály mesekönyvébõl!”22 Például ezt:
Anderson Alexander William: A piros út
Egyszer egy tiszta út így siránkozott:
– Jaj, nekem, jaj!
Éppen arra repül egy tûzmadár. Megkérdezte:
– Mi a baj?
Az út azt mondta:
– Jön Diobléc, a banya, és pirossá akar változtatni! – siránkozott.
Sötét lett az ég, és a víz tükörképe fekete, s jött a Diobléc.
Elõvette a pálcáját és ezt mormogta:
– Piros út, hi, hi, hi, fekete tó, ha, ha, ha, sötét ég nagyon
jó!
És az út pirossá változott.
Mindezt meghallotta a környékbeli királyfi a tûzmadártól,
és fegyvereit kapkodva sietett, hogy segítsen az úton. Susogó
fenyvesek közt, büdös mocsarakon át eljutott a banya házáig.
Berontott az ajtón, és elkezdte fenyegetni a banyát. Diobléc
hirtelen nem tudta, mit csináljon, és végül megadta magát.
Visszaváltoztatta az utat, és bocsánatot kért tõle. Az út pedig
boldog volt, hogy újra tiszta lett.
Ha a királyfi mindezt nem hallotta volna meg a tûzmadártól, az én mesém is tovább tartott volna. Itt a vége, fuss el véle.

A mesekönyvbõl kiolvasható annak a rendszeres meseolvasó-mesemondó gyakorlatnak komplex fejlesztõ
hatása, amiben Csodaország lakóinak része van és volt
családban és iskolában egyaránt. Mûveik mutatják, mire
képes az írásbeliséggel való rendszeres és élményszerû találkozás, s a korán megkezdett kreatív írás. A gyerekek
verseskötete és mesekönyve láthatóvá teszi, hogy a 21.
század gyerekei is motiválhatók olvasásra és írásra, ha ismerjük a kulcsot hozzájuk. A felnõtt felelõssége kulcso(ka)t találni, és képessé tenni a rábízott gyerekeket
„A
gyerekben nem utasításaink
passzív végrehajtóját látjuk (aki „elsõ
szóra” engedelmeskedik), hanem olyan valakit, aki aktív alkotó módon vesz részt a tanulás
folyamatában.”
K. Lányi Marietta–V. Kereszty Zsuzsa
Történetek a Gyermekek Házából,
Mûszaki Könyvkiadó 2016
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az írásbeli kultúra élvezetére és továbbadására, kreatív alakítására.
Nem kétséges, hogy Csodaország lakói jó eséllyel válhatnak olyan felnõttekké, akik alkalmasak a kulturális
hagyomány élvezetére és formálására. Lehet, hogy csak a
maguk és szûkebb világuk örömére írnak majd; de nem
kizárt, hogy mindannyiunkat jobbá tesznek és boldogítanak. Az üveggolyót, amivel játszanak, s miáltal világokat
igazgatnak, minden bizonnyal tovább gurítják
Csodaországba, másokat is maguk után csalva. Nem kétséges, hogy az alkotómunkában való részvétel sokaknak
sok örömet okozhat, hosszú távú hatása pedig felmérhetetlen. Annyi bizonyosan megjósolható, hogy az így iskolázódó diákok között potenciálisan több az olvasó és író,
így boldogabb és sikeresebb ember, mint az Olvasók és
Írók Birodalmán kívül rekedt társaik között…
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Halászné Szakács Éva

Játékos fa(j)ismeret
botanikus kerti módra (1.)
A fák témakörének körüljárása egy botanikus kertben igen kézenfekvõ, hiszen a fák szinte minden gyûjteményes növénykert alapját képezik, egész évben látogatható területen vannak (ellentétben pl. az üvegházi növényekkel), és termetüknél fogva helyhez kötöttebbek, állandóbbak, mint például a
lágyszárúak. Emellett sok esetben a gyerekek fajismerete sajnos meglepõen hiányos, annak ellenére, hogy több honos fafajról tanulnak iskolai keretek között, illetve több fajjal utcákon, tereken, udvarokon, tehát a mindennapokban is találkoznak. Botanikus kerti környezeti nevelõként az alábbi foglalkoztató játékokon keresztül ismertettem meg a gyerekeket
különbözõ fafajokkal.

Mi fán terem…?
– fajok kiválasztása
és célmeghatározás
Botanikus kerti körülmények között döntõ többségben nem honos fafajokkal találkozunk. Annak érdekében, hogy késõbb is felismerjék, elsõsorban azokra a fajokra érdemes a gyerekek figyelmét felhívni, amelyekkel
lakókörnyezetükben nap mint nap találkoznak,. Másrészrõl olyan, kert adta helyi különlegességek mellett
sem mehetünk el, mint pl. egy légzõgyökerekkel rendelkezõ mocsárciprus, vagy az 1941 elõtt csak kövületekbõl
ismert kínai õsfenyõ. A nem honos fajokon kívül azonban a legtöbb honos fafaj is megtalálható a gyûjteményes
kertekben.
Oktatási célok: természetismereti tudás felelevenítése, rendszerezése, új ismeretek szerzése, az iskolában tanultak természetben való megtapasztalása, fajismeretbõvítés és -gyakorlás, valamint az erdõ ökológiájának
korosztályi szintnek megfelelõ mértékû megismerése.
Nevelési célok: a természet szeretetére, valamint az önálló és közös munkára nevelés.
A játékokat és foglalkozásokat ebben az írásban olyan
szempontok és sorrend szerint fûztem láncba, hogy akár

egy sétaprogramterv alapját is képezhetik, de természetesen az egyes játékok külön-külön is megvalósíthatók.
A botanikus kerti séta során ezek a néhány perces foglalkoztatók alkalmasak arra, hogy a játszva tanulás hatékonyságára építve, a fent említett oktatási és nevelési célokon túl a gyerekek motivációja fenntartható legyen, s
közben a kert növény- és állatvilágának bemutatása is
megtörténik. E játékok 8 éves kortól a nehézségi fok vagy
egyéb paraméterek változtatásával a korosztályi spektrum széles skáláján alkalmazhatók. Emellett minden játék és foglalkoztató jelen formájában ugyan botanikus
kertben alkalmazott, mégis átalakíthatók más helyszínekre (az adott területre jellemzõ növény- és állatfajok
megismertetésére), akár tantermi használatra is.

Mivel és hogyan?
– eszközökrõl, módszerekrõl
dióhéjban
Fontos, hogy a kerti séták, csoportfoglalkozások során
a gyerekek ne csupán passzív befogadói legyenek az információknak: aktív részvétel, gondolkodtatás és rávezetõ kérdésekre adott válaszok segítsenek az ismeretek
29
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és a tapasztalatok feldolgozásában. Emellett a gyerekek
használják ki, hogy a természetben vannak: megfigyeljenek, saját tapasztalatokat gyûjtsenek, élményekhez jussanak, melyeken keresztül tanulnak, ismételnek, rendszerezik tudásukat, ugyanakkor olyan ismeretekhez is
hozzájuthatnak, amelyekrõl a tankönyvek nem szólnak.
A természetes alapanyagokból készült segédeszközök
a legoptimálisabbak. Lehetõség szerint egyszerû kivitelezésû, kis helyigényû kellékeket készítsünk, hogy a többi
játékkal együtt gyalog könnyen szállíthatók, valamint
más alkalmakkor is felhasználhatók legyenek. A kártyákat a tartósság érdekében érdemes lamináló fóliával bevonni, vagy vastagabb papírra nyomtatni. Fontos szempont a képek mérete: a csoportnak felmutatva jól kivehetõk legyenek a rajtuk szereplõ élõlények. A feladatlapok hátoldalát nem érdemes üresen hagyni, kerülhet oda
újabb feladat is, vagy más módon is hasznosulhat a program folyamán (pl. kéregminta, levélminta-satírozás).
Annyi kártyát, képet vagy egyéb eszközt készítsünk elõ,
hogy olyan feladatoknál, ahol a gyerekeknek választási
lehetõségük van, az is több közül választhasson, aki utoljára marad. Lehetõleg minél több kompetenciaterületet
érintõ programot állítsunk össze.

Játékok ismertetése
Ismerkedés a fafajokkal (kéregfelismerõk)
– megfigyelés, megbeszélés.
Cél: ismeretszerzés, korábban tanultak felelevenítése,
ismeretek rendszerezése, új ismeret szerzése, megfigyelés.
A vácrátóti kertben egy 20 fafajt bemutató kéregfelismerõ ládikasorozat található. A dupla fedelû dobozok
tetejére, a felsõ fedélre a kéregminta került rögzítésre,
melynek felhajtásával láthatóvá válik az alsó fedélen lévõ levél (préselt levél papírra rögzítve, laminálva), majd
annak felhajtásával a doboz aljában a termés és a megfejtés (magyar és latin fajnév), rövid fajleírással. E 20 faj közül sok õshonos, de megtalálhatók ismert és kevésbé ismert idegenhonos fajok is. Utóbbiak kapcsán alkalom
adódik arról beszélnünk, hogy pl. miért ültetnek Magyarországon nem honos fajokat is (pl.: akác: tûzifa, méz,
régen futóhomok megkötése; fekete fenyõ: bútorkészítés; ostorfa: jól tûri a városi környezetet stb.).
A séta végére is hagyhatók a ládikák, hiszen a felépítésükbõl adódik, hogy tudástesztnek is használhatók: a fákat a legtöbb esetben a kérgük alapján a legnehezebb felismerni, ezt követi a levél, majd a termés.
A dupla fedelek egyenkénti felhajtásával épp ebben a
sorrendben látjuk meg az egyes fajok jellemzõ részeit.
A dobozokat egyszer kell elkészíteni, és hosszú évekig
jó szolgálatot tehetnek. A bennük elhelyezett fafajok
mintáit pedig saját oktatási céljaink szerint válogathatjuk össze. Ha van az iskolában asztalos, vagy akár egy lelkes „ezermester apuka”, akkor nincs akadály. A vácrátóti
kertben használt dobozok is egy ezermester apuka munkái, akivel közösen terveztük meg azokat 2008-ban. Azóta sokféle ötletes kivitelben találkoztam kéregbemutatókkal, azonban olyan megoldásút nem láttam, amely
30

Kéregfelismerõ dobozok, Nemzeti Botanikus Kert, Vácrátót
Fotó: a szerzõ felvétele

tudástesztszerûen, egymás után mutatja be a kérget, a levelet, végül a termést.
A dobozok önálló ismeretfeldolgozásra adnak lehetõséget, és egy, a fajokra vagy leírásukra kérdezõ feladat-,
vagy játékos rejtvénylap még izgalmasabbá teheti a ládikák tartalmának felfedezését.
Vak és gyengén látó csoportok esetén is jól beváltak a
ládikák: a tetejükön a kéregmintázat könnyedén letapogatható, valamint a levelek és erezetük a lamináló fólián
keresztül is jól érzékelhetõk.
A ládikákkal történõ munka lehet önálló is, de bizonyos szempontok megadásával páros vagy akár kiscsoportos feladatok megoldására is alkalmas lehet. Iskolai
körülmények között érdemes a szertár helyett a gyerekek
számára a szünetekben szabadon megközelíthetõ helyen
(pl. aulában) kiállítani, hogy ne csak a foglalkozásokon
használhassák a gyerekek.

Termés-levél-kéreg párosító
Cél: korábbi ismeretek felelevenítése, fajismeret bõvítés, megfigyelés.
Ez a játék igen népszerû a botanikus kerti játékok tárában. Egyszerûsége végett rajtam kívül valószínûleg sokan dolgoztak már ki hasonló metódusú „kártyakészletet”. A játék paraméterei: A/5-ös méretû kártyák, 8 faj
neve, termése, levele és kérge, összesen 32 db kártya. A
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megpróbálhatják hozzá párosítani. Felsõsöknél: fajnév
párosítása a termésekkel, majd a levelekkel, ha jól megy
nekik, esetleg a kérget is megpróbálhatják hozzá párosítani.
A képeket úgy érdemes összeválogatni, hogy azok súgjanak: a terméses képeken és a kéregfotóknál is látszódjon a háttérben a levél, így jó megfigyelõképességgel a
feladat könnyebben megoldható. Mindig lesznek olyan
fajok, amelyeket már ismernek a gyerekek, tehát van sikerélményük, illetve lesznek olyanok, amelyeket már
láttak, de nem tudták, mi az, vagy ismerték a nevét, de
nem tudták, hogyan néz ki. Éppen ezért új ismeretek közlése mellett ismétlõ, rendszerezõ feladat is egyben.
Kint terepen (adott esetben a botanikus kertben) rögtön lehetõség nyílik arra, hogy a játékban lévõ fajokat
élõben is megkeressük, megfigyeljük, így más tevékenységek is könnyedén kapcsolhatók hozzá (pl. kéreglenyomat- vagy levéllenyomat-satírozás).
A játék továbbfejlesztési lehetõségei:

Kéregfelismerõ dobozok, Nemzeti Botanikus Kert, Vácrátót
Fotó: a szerzõ felvétele

kártyasorozat fajai: kocsányos tölgy, bükk, gyertyán, kislevelû hárs, közönséges mogyoró, szelídgesztenye, vadgesztenye, platán.
Az átláthatóság és követhetõség érdekében elõször a
fajneveket és a terméseket rakjuk le elszórtan, melyeket
összepárosítanak. Ezt követõen tegyük le a leveleket,
melyeket a meglévõ párokhoz illesztenek, majd végül a
kéregfotókat. Egy nagy táblázatot is rajzolhatunk a talajra, ahol a sorok elejére tesszük a fajneveket, és az egyik
oszlopba kerülnek a termések, a másik oszlopba a levelek, a harmadik oszlopba a kérgek.
A feladat egyre inkább nehezedik, mint ahogyan a
számítógépes játékokban az egyes nehézségi fokozatok,
pályák következnek egymás után. Mivel többszintû párosítási lehetõséget ad, így igen széles körbenl lehet
használni. Alsósoknál (3–4. osztály): fajnév párosítása
termésekkel, ha jól megy nekik, esetleg a leveleket is

1. A fajok számának bõvítése. Így minél több honos
és/vagy nem honos fafajt be tudunk általa mutatni. Egyszerre túl sok fajjal azonban nem érdemes játszani, hacsak nem célunk a feladat nehezítése. Ha kellõen sok fajból áll a kártyakészlet, lehetõségünk van bizonyos szempontok szerint (pl. honosság, terméstípus, erdõtársulás:
pl. tölgyes fajai stb.) megválasztani az épp aktuális játékhoz a fajokat.
2. A termésfotókat ki lehet váltani magukkal a termésekkel. A levelekrõl készült fotó helyett préselt, valódi
leveleket lehet laminálni, így védve van a levél is, és látszik annak mindkét – gyakorta különbözõ – oldala.
Mindkét esetben kevésbé lesz tartós a játékkészletünk,
mint laminált fotó esetén, de a játék közvetlenebb megtapasztalást biztosít, maradandóbb élményt nyújt. A kéregfotókat is fel lehet cserélni valóságos kéreg- vagy fatörzsdarabra. Ennek hátránya, hogy a játék mobilizálhatósága csökken a terjedelmes és nehéz kéregminták miatt.
3. Memori. Nagyobbaknál, pl. felsõ tagozaton, ha már
biztos a gyerekek fajismerete, memóriajátékként is használhatjuk a kártyákat. Két módja van. Az egyik, ha dupla kártyakészletünk van, és mindkettõbõl pl. a levelek és
a termések fotóit használjuk. Másik, nehezebb módja,
hogy memorizálás közben a leveleket a termésekkel kell
párba állítani.
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Fonyódi Gábor

Detektíviskola

Árulkodó vallomások
Vasárnap fényes nappal betörtek egy villába. A rendõrség több gyanúsítottat
is kihallgatott, akik mind elmesélték, hol töltötték a vasárnapjukat. A rendõrök végül két embert vettek õrizetbe. Nem lesz nehéz kitalálnod, miért. Te
hány ellentmondást találsz a vallomásokban?
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kalandból.”
„Gyerekkorom
óta vágyom a c
re elérkezett a
irkuszba. Vasá
nagy nap! Min
rnap végden pénzemet
hogy a legjobb
elköltöttem a
helyen ülhesse
belépõre,
k. A munkaidõ
utolsó pillanatb
utáni nagy dug
an érkeztem. A
ó miatt az
z elõadás elõtt
büfében, perec
még végigállta
et és ásványviz
m a sort a
et vettem. Az ü
felét láttam, de
lõhelyemrõl csa
így is varázslato
k a porond
s élményben v
põ tökéletes pro
olt részem! Min
dukciót nyújto
den fellétt. Csak azt sajn
szerepeltek a m
áltam, hogy áll
ûsorban. Nagy
atok
riadalmat okozo
meggyulladt a
tt, amikor a tûzn nem
szakálla és a lég
yelõnek
tornász elvétett
tartogatott me
e az ugrást. Mé
glepetést: a bic
g a finálé is
iklizõ majom e
lettem, elvette
gyszer csak ott
az üdítõmet és
termett melelkerekezett!”

Tudsz te is hasonló történetet írni? Próbálkozz meg vele!
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NLINE

EGY HELYEN MINDEN,
ami a tanórákra való felkészülésünket segítheti!

www.tanitonline.hu

Ne csak olvassa, értékelje is folyóiratunkat! Honlapunkon egy kattintással kifejezheti véleményét a Tanítóban megjelent cikkeinkrõl.

FELADATBANK, FILMTÁR ÉS KÖNYVTÁR

Részletes módszertani leírások, nyomtatott és digitális feladatok tematikus gyûjteménye, módszertani filmek,
szakmai tárgyú elõadások, interjúk, elméleti és gyakorlati tárgyú tanulmányok, valamint jogszabályok és publicisztikai írások folyamatosan frissülõ gyûjteménye.

ONLINE SZAVAZÁS
Ahol nemcsak cikkeinkrõl, hanem a tanítói gyakorlatot közvetlenül érintõ szakmai kérdésekrõl is véleményt formálhat.
Osszuk meg egymással a véleményünket! Fontos, hogy lássuk és láttassuk, melyek azok a szakmai kérdések, amelyekrõl hasonlóan vélekedünk attól függetlenül, hogy melyik településen, milyen fenntartású és milyen tanulói öszszetételû intézményben dolgozunk.
Közös nevezõk nélkül mi, tanítók, egy szakma képviselõiként csak jelentéktelenek és kiszolgáltatottak maradhatunk. Ameddig mi magunk nem egy szakma képviselõiként tekintünk önmagunkra, addig sem a társadalomtól, sem
a mindenkori politikusoktól nem várhatjuk, hogy bizalommal és elismeréssel tekintsenek a munkánkra.
Kérdéseinket folyamatosan frissítjük, de egy-egy új szavazás indításával az elõzõeket sem zárjuk le annak érdekében, hogy bárki, bármikor véleményt formálhasson a régebbiekrõl is.
Fogalmazza meg Ön is azokat a szakmai kérdéseket, amelyekrõl szeretné megtudni kollégái véleményét! Várjuk javaslatait a tanito@sprintkiado.hu címen.

OLVASÓINK KÜLDTÉK
Ahol bárki számára lehetõséget biztosítsunk – akár anonim módon is – ötleteinek, óra-, feladatterveinek közzétételére.
Közvetlen környezetünkben sokszor nehezebben vesszük rá magunkat arra, hogy módszertani ötleteinket, tapasztalatainkat megosszuk másokkal is. Pedig szakmai továbbképzéseken rendre kiderül, hogy sok kollégánk tarsolyában hihetetlen kincsek rejlenek.
Ha Ön kíváncsi olyan kollégák véleményére, akik külsõ szemlélõként tudnak a szakmai anyagaira tekinteni, akkor
éljen ezzel a publikálási lehetõséggel!
A minõsítõ eljárásra készülve is hasznos lehet egy virtuális megmérettetés.
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Legyen partnerünk Ön is a közös nevezõk keresésében, megfogalmazásában!
tanito@sprintkiado.hu

Lájkoljon minket Facebookon is:
www.facebook.com/tanitonline.hu

