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Egy kis falusi iskolában kezdtem el az iskolába járást.
Minden bizonnyal éretlen voltam, mert hamar eluntam
magam az üldögélésben. Olvasni már tudtam, unatkoz-
tam. Kikéredzkedtem és ellógtam, nem emlékszem, hogy
bûntudatom lett volna. Nap mint nap kiszökdöstem az
iskolából. Szüleim hiába kísérgettek, kérleltek, nem
akartam iskolába járni. Nem bántottak, csak keseregtek,
mi lesz velem. Fivérem szorgos iskolajáró diák volt.

Októberben vidékrõl visszaköltözhettünk Budapest-
re a házunkba (ez 1947-ben volt). A Lázár utcai általá-
nos iskolába kerültem. A kapun belépve egy mosolygó,
kissé testes, kora õsz asszony jött elém. Kitárta a karját
és magához ölelt. Pirikém! – mondta – Téged is én foglak
tanítani! Nagyon boldog vagyok, hogy hozzám jársz, gyere,
válassz egy helyet, hová akarsz ülni…– és átkarolva válla-
mat bevitt az osztályba. Egyenköpenyes lányok ültek
csendben. Beléptünk, õk felálltak és tapsoltak, szinte
ünnepeltek. Örültek nekem. Tanító nénim (Rózsika
néni) elmesélte, hogy a nagynéném, akit Piroskának
hívtak, éppen ide járt, az õ osztályába. Noha én Emõke
voltam, õ Pirinek kezdett hívni és nagy szeretettel viszo-
nyult hozzám. A lányok a szünetekben körülvettek, me-
sélnem kellett, honnan jöttem közéjük. Azonnal befo-
gadtak. Segítettek, hogy „falusi iskolai” lemaradásomat
bepótoljam, hiszen szegény falusi kislány, nem tanul-
hatta, amit õk már tudtak. Meleg, szeretetteli volt a lég-
kör. A tanító néni a csípõficamos társunkat maga segí-
tette le a lépcsõn, és kitalált neki tornagyakorlatokat,
amíg mi mást tornáztunk, mégis velünk volt. Mivel én
nagyon jól olvastam már ötévesen, rám bízott két lányt,
akit korrepetáltam. Büszke voltam és boldog. A helyem-
re találtam az iskolában. Pedig az írásban a balkezessé-
gem miatt nehézségeim voltak, amit az agyam értett, a
kezem nem tudott szépen leírni, hiszen a jobb kezem
ügyetlen volt. Akkortájt még kötelezõ volt a jobbkezes
írás megtanulása. Ebben úgy segített, hogy sokat rajzol-
tatott másik három társammal együtt, mi voltunk a „ki-
váltságos” rajzszakkör. Nem alázott meg az ügyetlensé-
gemért. Meg is tanultam mindkét kézzel rajzolni, aztán
írni, és nem lett „szövõdménye” a hátrányomnak. Sokat

játszottunk az órákon, rajzoltunk, festegettünk, énekel-
tünk, táncoltunk, meséket olvastunk és nagyon sok me-
moritert tanultunk együtt… Skandálva mondogattuk a
verseket, és nagyon sokat nevettünk. Versengésre is úgy
tanított, hogy a csillaggyûjtõ füzetbe az kapott egy arany-
csillagot, aki (idõre vagy minõségre) a legjobb volt az
adott feladatban, és a házi feladathoz készített
sormintarajzokért mindig kaptunk csillagot. Így aztán a
csillagos eget is begyûjtöttük buzgalmunkban. Nem alá-
zott meg senkit, okosan dicsért, megkívánta a teljesít-
ményt és tapintattal segítette a lemaradókat. Mindenki
gyengéit és erõsségeit ismerte, ha mínuszba estünk, meg-
vigasztalt és az erõsségeinkre hivatkozott. „Na jó, ez ma
nem ment… nekem is van jó és rossz napom. Majd holnap te
leszel az elsõ”… és valóban, emlékszem, mennyire töre-
kedtem, hogy megerõsítsem az elfogadottságomat és sze-
ressen engem is. Tudtam, hogy bízik bennem, elfoga-
dott, tudja ügyetlenségemet és versekben kiválóságo-
mat. Ünnepélyeken szavaltatott, énekeltünk kis kórus-
ban, táncoltunk, izgalommal készültünk fel és büszkék
voltunk, mert szüleink sok jót hallhattak rólunk, láthat-
ták, hogy okosodunk, ügyesedünk. Szüleinkkel szinte
baráti, közvetlen, barátságos viszonyt tartott fenn. Pe-
dig harmincan voltunk az osztályban!

Négy évig tanított. Sokat köszönhetek neki. Megmu-
tatta, hogy az iskola nagyon jó hely ezen a világon. Bízott
bennem, bennünk. Tudott erõsíteni, okosan dicsérni.
Tudott minõségi mércéket állítani, és mi szinte erõlköd-
tünk, hogy megfeleljünk, mert szeretett minket, és mi is
õt. Ha rosszul sikerült valami, igazságosan értékelt, de
azonnal biztatott, bátorított. Hitt bennünk, a leggyen-
gébb tanuló is a gyermeke volt. Együtt örült vele, ha va-
lamit végre megértett egy gyengébb tanuló. Megdolgo-
zott érte, hogy mindenki megértse, amit érteni kell.
Anyaszívû szeretet és apai szabályozó erõ volt benne,
nem kellett fegyelmeznie, mi magunktól „jók” voltunk.
Így akartuk. Tudott igazságot tenni, a csúfolódót szere-
tettel kérni, ne tegye, mert neki sem esne jól, ha ilyet
kapna. Noha voltak köztünk vadócok, valamiképp be-
szelídültek, nem volt miért durváskodniuk, vagy megza-
varni az osztály békéjét. Néha tanítót játszatott velünk,
ki-ki valamit megtanított az osztálynak és mi nagyon
büszkék voltunk az ilyen kiváltságra. Már akkor tudtam,
hogy én is tanítani fogok, ha nagy leszek. Õ volt az elsõ
minta, modell arra, ki a jó tanító.

Prof. dr. Bagdy Emõke* A jó tanító…
ÜZENET A TANÍTÓKNAK

* Prof. dr. Bagdy Emõke a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével és
Prima Primissima Díjjal kitüntetett klinikai szakpszichológus, pszi-
choterapeuta, szupervizor, a pszichológiatudomány kandidátusa,
professor emeritus.

Az én „jó tanítóm” nem csupán képzeletbeli ideál. Életem szerencséje,
hogy „Õ” volt a tanító nénim. Mielõtt értekeznék arról, vajon pszichológi-
ai szempontból milyennek kell(ene) lennie az ízig-vérig tanítónak, elmesé-
lem iskolába kerülésem történetét.
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Két szép katona fia elesett a háborúban, személyes
veszteségében a szeretetét ránk szórta. Szerette az isko-
lát, szellemi otthonná tudta tenni. Tökéletesnek láttam.
Idealizáltam, függtem tõle és követtem õt. Hittem neki,
hittem benne, mert õ is bennem. Érzékeny lelkét allergi-
ára hivatkozva palástolta, könnyen könnyezett, ha vala-
mi érzelmileg érintette, de mindig markában volt egy
zsebkendõ. Angyali lélek volt.

Ma már tudom, hogy idealizáltam, de ilyennek érez-
tem õt. Életmintámban az elsõ volt, aki rávezetett a hi-
vatásomra, hiszen én valóban tanári pályára készültem
ifjú éveimben, végül pszichológusként is itt kötöttem ki.
Szenvedéllyel, szeretettel tanítok, így tanultam, így érde-
mes. Németh László üzenetét is szívembe zártam. Azt ál-
lította, hogy a jó pedagógus szereti, amit csinál, örömét
leli a szellemi nyitogatásban, együtt örül azzal, akit elõbb-
re visz és felemel a tudásban, bátorítja és erõsíti a képes-
ségeinek gyengesége miatt csüggedõt, azt erõsíti, ami a

tanuló pozitívuma, személyes értéke, nem csüggeszti el
súlyos kritikával, szeretettel értékeli, törekvéseiben tá-
mogatja és olyan kapcsolatot tud teremteni, amelyben az
atmoszféra felemelõ, s a világra nyitó ablakon át együtt
örülnek a megismerésnek. Mérei Ferenc, a szakmai taní-
tómesterem is éppen ilyen volt. Õ tett engem bátorrá,
hogy merjem szabadon tanítani azt, amiben hiszek. Ez a
hitelesség is hozzátartozik az atmoszférateremtõ hatás-
hoz, a pedagógiai szenvedélyhez. Ezért a jó tanítónak
nem csupán foglalkozása, szakmája, mestersége van, ha-
nem hivatása. A „helyén van”, rendeltetése szerint te-
remt értékeket a világban. Akkor is, ha a nemzet napszá-
mosa, mert az elhívás nagy erõ, az (ide) küldetés nem ad-
ható fel. Ez a dolga a világban.

Szerintem ilyen a jó tanító, a jó gyermeknevelõ, azaz
pedagógus. S ha ebbõl a sok pozitívumból a legfontosab-
bat emelem ki, az maga az elfogadás és a szeretet. Életem
szerencséje, hogy ebben részesülhettem.

Lannert Judit1

Miért fontos a kisgyermekkori
nevelés, és hol a pedagógus
szerepe ebben? (1.)

IRÁNYTÛ

1. A kisgyermekkori nevelés
fontossága

A koragyermekkori nevelés gazdasági
és társadalmi haszna

A tudás hatalom. A tanulás haszna az egyén életében
megjelenik a biztosabb munkaerõpiaci pozícióban, ma-
gasabb keresetben. Ez egyben nyereség a társadalom szá-
mára is, hiszen így a foglalkoztatottak adófizetõ állam-
polgárok, a képzett emberek általában egészségesebbek

is, így kevésbé szorulnak rá a szociális háló segítségére. A
képzettebb emberek elégedettebbek és boldogabbak,
mint a kevésbé képzettek, jobban bíznak magukban és
másokban (Putnam és Hellivell, 1999). Mi több, ma már a
kutatások nem állnak meg a puszta papírral igazolt kép-
zettség vizsgálatánál. Kognitív teszteket is végeznek, és
ez alapján jól láthatóan a valódi tudás az, ami hasznot
hoz az egyénnek és a társadalomnak egyaránt. Még az
oktatási rendszerbõl kiesõ, lemorzsolódott képzetlen
vagy alacsony képzettségûek esetén is tetten érhetõ,
hogy az alap kognitív készségekhez mérten igen nagy
különbség tapasztalható a keresetekben (Tyler et. al.
2000). A szülõk iskolázottsága pedig pozitívan függ össze
gyermekük jólétével és gyermekük kognitív teljesítmé-
nyével is (Currie és Moretti, 2003). Az iskolázottság pozi-
tívan befolyásolja az egyén döntési készségeit, ami a pár-
választás esetén is kimutatható, a képzettebb emberek
késõbb és megalapozottabban választanak házastársat és
tartósabbak is a kapcsolataik (Becker et al. 1977, Martin,
2004, White és Rogers 2000). 

1 Lannert Judit közgazdász és szociálpolitikus végzettséggel, valamint
szociológiából PhD fokozattal rendelkezik. 1990 óta foglalkozik ok-
tatáskutatással, egyik elindítója volt az Országos Közoktatási Inté-
zet szakmai mûhelyében készült Jelentés a magyar közoktatásról so-
rozatnak. (Forrás:www.t-tudok.hu)

! ! !
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Ma már arról is sokkal többet tudunk, hogy az iskolá-
zottság milyen mechanizmusokon át, hogyan fejti ki jóté-
kony hatását az egyén és a társadalom jólétére. Egyrészt
világos, hogy egy bizonyos szakaszban elért képzettség
alapozza meg a következõ szakaszt, ezt hívják rekurzív
produktivitásnak. A komplementaritás pedig azt jelenti,
hogy az oktatásba, tanulásba fektetett erõforrások megté-
rülési hatékonysága nem független a már korábbi szaka-
szokban elért képzettségtõl, tudástól. Ez az a sokszorozó
hatás, ami miatt a korai tanulás olyannyira értékes és gyü-
mölcsözõ. Az oktatásba való beruházás életcikluson át
való szemléltetését egy amerikai közgazdásznak,
Heckmannak és társainak köszönhetjük (Heckmann-
Klenow, 1997). A koragyermekkori nevelésbe fektetett
erõforrások megtérülése a legmagasabb, miután a késõb-
bi tanulásra és annak hatékonyságára alapvetõ befolyás-
sal bír. Ez a megtérülési ráta különösen magas a hátrányo-
sabb helyzetû gyermekek esetében, akik otthonról nem
kapnák meg ezt az életre szóló fontos belépõt. A kora-
gyermekkori nevelés tehát nem pusztán kompetenciá-
kat fejleszt, de megteremti a késõbbi hatékony tanulás
alapját. Ennek folyományaként a kamaszkori és felnõtt-
kori oktatási beruházások megtérülése már viszonylag
alacsony, miután ezek már nem hoznak létre kreatív szub-
sztantív szinergiákat a késõbbi tanulásra vonatkozóan,
mivel a felnõttkori tanulás már korlátozottabb lehetõsé-
geket jelent (mind a társadalom, mind az egyén szintjén,
többek közt mivel már nem olyan friss az agyunk). A fel-
nõttkori tanulás különösen nem hatékony abban az eset-
ben, ha nem lehet korábban elsajátított készségekre ala-
pozni. Éppen ezért amennyiben a tûzoltás ekkor történik,
az bizony meglehetõsen drága mulatság. 

Az oktatásba fektetett összegek megtérülési rátája idõ-
vel csökken, de ez a csökkenés kifejezetten meredek a
kedvezõtlen gazdasági társadalmi háttérrel rendelkezõ
gyerekek esetén (lásd 1. ábra). Ez a közösségi források fel-
használását tekintve intõ jel, az adóforintokat legjobban
a korai szakaszban tudja elkölteni az állam! De ez nem je-

lenti azt, hogy komplett intézményrendszereket kellene
így finanszírozni, hanem azokat a lehetõségeket, amik
segítségével már a korai szakaszban kellõképpen felvér-
tezõdnek azokkal a kompetenciákkal a gyerekek, amire a
késõbbi boldogulásukhoz szükségük van. Ugyanakkor ez
egyben igencsak hosszú távú szemléletet igényel, hiszen
a koragyermekkori beruházások haszna 20-30 évvel ké-
sõbb lesz igazán látható.

Heckmann szerint az amerikai társadalom egyre pola-
rizáltabb, és miközben tesztekkel mérik a kognitív képes-
ségeket és teljesítményt, nem vesznek tudomást a fizikai
és mentális egészségrõl, motivációról, szociális érzelmi
képességekrõl, a kitartásról, figyelemrõl, önbizalomról
(Heckmann, 2008). Holott az egyik legrégebbi amerikai
koragyermekkori, úgynevezett Perry-program értékelése
megmutatta, hogy ezeken a területeken tudnak igazán
hatékony javulást elérni. A programban 1962 és 1967
között napi két és fél óra foglalkozást és heti másfél órás
családlátogatást nyújtottak hátrányos helyzetû gyere-
keknek 30 héten át. A kutatók a résztvevõket 40 éves
korukig nyomon kísérték és a kontroll csoporthoz képest
6-10 százalékos megtérülést mutattak ki. Habár a prog-
ram a résztvevõk IQ-jára nem volt tartós hatással, a nem
kognitív készségek esetén tartós javulás volt tapasztal-
ható és ez az, ami a résztvevõket sikeressé tette fel-
nõttként (Heckmann, 2011).

Egy 1980-as évekbeli Tennessee állambeli oktatási kí-
sérlet is hasonló eredményre jutott (R. Chetty et als, 2011).
A kísérletben részt vevõ közel 12 ezer diákot az iskoláju-
kon belül sorsolással osztották alsó tagozatos osztályokba
és tanárokhoz. A véletlenszerû elosztás miatt a különbö-
zõ osztályokba kerülõ diákok az iskola megkezdésekor át-
lagosan ugyanolyanok voltak (például családi hátterük-
ben, óvodai oktatásukban). A kutatók nyomon követték
a diákok évtizedekkel késõbbi karrierét, így vizsgálni tud-
ták az alsós osztály felnõttkori hatását. A kutatók komoly
összefüggést találtak a kisiskoláskori oktatás minõsége és
a 27 évesen elért jövedelem között. Vagyis minél jobb
osztályba (ezt az osztálytársak elsõ év végén mért teszt-
pontszámával mérték) és tanárhoz került valaki, annál si-
keresebb lett felnõttként. Érdekes módon a nyolcadikos
osztályban elért eredmények már nem mutatnak ilyen
erõs összefüggést sem a koragyermekkori, sem a felnõtt-
kori eredményekkel. A kutatók szerint a magyarázat erre
az, hogy a jobb alsós osztályokban a diákok jobb kom-
munikációs és szociális készségeket sajátítanak el. Ezek
nem hatnak a nyolcadikos teszteredményekre, viszont
növelik a felnõttkori jövedelmet. A kutatók azt is kiszá-
molták, hogy az osztály minõségének együttes hatásából
mennyi a tanár minõségének szerepe. Azt találták, hogy
egy átlagon felüli minõségû alsós tanár (egy átlagon aluli-
hoz képest) körülbelül 16 ezer dollárral (4,4 millió forint-
tal) növeli meg egy átlagos diák életpálya-jövedelmét.
Vagyis egy jobb alsós tanár húszfõs osztály esetén az
osztály együttes életpálya-jövedelmét több mint 320
ezer dollárral, csaknem 90 millió forinttal növeli.

A longitudinális mintákon alapuló elemzések egységes
tanulsága, hogy a kognitív képességekhez viszonyítva igen
erõs kapcsolat van a nem kognitív képességek és a ké-
sõbbi munkaerõpiaci sikerek között, vagyis a
munkaerõpiaci sikert nem lehet leszûkíteni pusztán a kog-
nitív folyamatokra.2 Erre maga James Heckmann is felhív-

Forrás: Efficiency and Equity in European Education and Training
Systems, 2008, Cunha, Flavio, James J. Heckman, Lance Lochner,
Dimitriy V. Masterov (2006). Interpreting the Evidence on Life Cycle
Skill Formation. Forthcoming in: Eric A. Hanushek, Finis Welch
(eds.), Handbook of the Economics of Education. Amsterdam:
North-Holland 

1. ábra
Megtérülés az oktatás különbözõ szintjein
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ja a figyelmet, amikor a hatékony koragyermekkori fejlesz-
tésrõl ír. Az Egyesült Királyság koragyermekkori program-
jainak értékelése során az alábbi fõ megállapításokat teszi:

• A koragyermekkori beavatkozás annál hatéko-
nyabb, minél hamarabb történik.

• A koragyermekkori programok elsõsorban a nem
kognitív képességeket fejlesztik, éppen ezért ennek je-
lentõségét a közgazdasági és szociális kérdésekkel foglal-
kozók gyakran alulbecsülik.

• A koragyermekkori programokat elsõsorban a hát-
rányos helyzetû rétegek esetében kell támogatni. A prog-
ramok lehetnek univerzálisak, de költségvetési támoga-
tást csak a szülõi minõséget tekintve legrászorultabbak
esetében célszerû nyújtani. 

• A koragyermekkori programoknak nemcsak állami
programoknak kell lennie, a nem kormányzati szerep-
lõknek is teret kell adni (Heckmann, 2011).

A koragyermekkori nevelés szerepe 
a gyermek fejlõdésében

A kognitívfejlõdés-tudományok és a neurológiai kuta-
tások azt mutatják, hogy a gyermekek bizonyos dolgokat
bizonyos korszakokban tanulnak, meghatározott sorrend-
ben, így az agy különbözõ funkciókat és készségeket illetõ-
en más és más korszakban jár „csúcsra”. Az érzelmi kont-
roll elsajátítása az elsõ életévben történik és négyéves kor
után ezen a területen már nincs nagy fejlõdés. A társas
kapcsolati készségek egy- és kétéves kor között fejlõdnek
nagyot, és utána az agy érzékenysége ezen a területen fo-
lyamatosan csökken, négyéves korra közepes szintre áll
be. A nyelv fejlõdése terén az agy szintén az egy- és kétéves
kor között jár a csúcson, a számolási készségek terén pedig
az egy- és hároméves kor közötti korszak döntõ.

A legfrissebb neurológiai kutatások kimutatják, hogy
a gyermek fejlõdése erõsen élményfüggõ, éppen ezért a
fejlesztés sok társas interakciót és strukturált gyakorlást
igényel (Starting Strong II, 2006 ). 

A legfontosabb elemek, amit a koragyermekkori ne-
velés terén érdemes kiemelni:

• A tanulási kapacitás az elsõ négy évben a legérzéke-
nyebb

• Az interaktív környezet elõsegíti az agy fejlõdését
• A tanulás erõsen kötõdik a szociális-érzelmi fejlõ-

déshez
• A gyerekek folyamatosan a korábbi élményeken és

új információkon alapuló interakciókban építik megér-
tésüket

Az óvoda hatását a késõbbi tanulói teljesítményekre a
PISA nemzetközi tanulói teljesítménymérési vizsgálat is
alátámasztja. Azok a gyerekek, akik több mint egy évet
töltöttek óvodában, jobban teljesítenek késõbb az isko-
lában, akár számításba vesszük a családi hátterüket, akár
nem. Az OECD-átlag 54 pont, és 33 pont, amennyiben a
gyerekek családi hátterét is figyelembe vesszük. Ugyan-
akkor érdekes módon éppen a legjobban teljesítõ orszá-

gok körében, mint Finnország, Korea vagy Észtország, az
óvoda hatása nem szignifikáns. Az országok közötti kü-
lönbségeket leginkább az magyarázza, hogy milyen hosz-
szú az óvodában töltött idõ, mekkora csoportokban fo-
lyik a foglalkozás és mennyit költenek egy óvodásra.

A szülõk hatása is kimutatható a korai szakaszban.
Azok a gyerekek, akiknek a szülei gyakran olvastak vagy
beszéltek nekik az iskolakezdés idején, 15 éves korukban
szignifikánsan jobban teljesítettek a PISA-mérésen.

2. A hatékony tanulás 
kognitív pszichológiai 
megközelítése

Végrehajtó funkciók
A végrehajtó funkciók megfelelõ mûködése elenged-

hetetlen a mentális és fizikai jólléthez, az iskolában és ké-
sõbb az élet során tapasztalt kihívások sikeres teljesítésé-
hez, és a kognitív, szociális és lelki fejlõdéshez. A racio-
nális gondolkodás központja a prefrontális kéreg, ami
egyben a tanulást segítõ végrehajtó funkciók központja.
Az agy végrehajtó funkciói teszik lehetõvé, hogy
ötleteljünk, különbözõ szcenáriókat gondoljunk végig,
hogy megfontoltan cselekedjünk, hogy helytálljunk, ha
új, nem várt kihívásokkal szembesülünk, hogy ellenáll-
junk a kísértéseknek és fókuszáltak maradjunk. Az alap
végrehajtó funkciók az automatikus válaszok gátlása,
ami az önuralmat teszi lehetõvé, az interferenciakont-
roll, aminek segítségével képesek vagyunk szelektálni a
minket ért ingerek közül, a munkamemória mûködése és
a kognitív rugalmasság, ami a kreatív, megszokott kere-
teken kívüli gondolkozást és a változó környezethez való
gyors alkalmazkodást teszi lehetõvé (Diamond, 2013).

A végrehajtó funkciók közt a szakirodalom a gát-
lást/kontrollt, munkamemóriát és a kognitív rugalmas-
ságot tartja számon. A fókuszáltságot segíti az a képes-
ség, hogy a külsõ zavaró tényezõket el tudjuk nyomni
(nem tévesztendõ össze az érzelmeinken való uralkodás
képességével, az önkontrollal). Egy longitudinális vizs-
gálat eredménye szerint a kisgyermekkorban nagyobb
gátló funkcióval rendelkezõ gyermekek kitartóbbak vol-
tak társaiknál, kevésbé morzsolódtak le az iskolából és
egészségesebb és törvénytisztelõbb felnõttekké váltak
(Moffit, 2012). A munkamemória (nem tévesztendõ ösz-
sze a rövid távú memóriával) alapvetõ az érvelés képes-
ségéhez, mint ahogy ahhoz is, hogy két látszólag egymás-
hoz nem kapcsolódó dolog között is felfedezze valaki az
összefüggést, ezáltal megágyazva a kreativitásnak, ami-
nek része az elemek újszerû összekapcsolásának képessé-
ge. A fókuszálást segítõ kontroll segíti a munkamemóri-
át, utóbbi kapacitását növelve azáltal, hogy az irreleváns
információktól megszabadítja azt. A kognitív rugalmas-
ság a térbeli vagy személyekhez kötött perspektívák/né-
zõpontok közötti váltás képessége. Ehhez szükség van a
korábbi perspektívák elnyomására (gátló funkció) és egy
másik perspektíva, szempont betöltésére, ami a munka-
memóriát aktivizálja. A magasabb szintû végrehajtó
funkciók az induktív és deduktív gondolkodás készségét
jelentik (lásd 2. ábra).

2 Surányi Éva (2008): A gyermeki fejlõdés hatása a felnõttkori
munkaerõpiaci sikerességre. Háttértanulmány a Biztos Kezdet
program hatásvizsgálatának kutatási koncepciójához. Kézirat.
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A tanulás szempontjából a végrehajtó funkciók kife-
jezetten hangsúlyos szerepet játszanak, ezek mûködé-
se meghatározóbb a gyerekek iskolaérettségének te-
kintetében, mint az IQ vagy az alapszintû matemati-
kai és olvasási készség (Blair & Razza 2007, Morrison et
al. 2010), a végrehajtó funkciók mûködési szintje alap-
ján pedig megbecsülhetõ a diákok matematikai és szö-
vegértési kompetenciáinak alakulása az iskolai évek so-
rán (Borella et al. 2010, Duncan et al. 2007). Ez azért van,
mert a végrehajtó funkciók mûködése meghatározó ab-
ban, hogy hogyan mûködnek az olyan magasabb rendû
funkcióink, amik az érvelést, a problémamegoldást és a
tervezést segítik. Tudományos vizsgálatok kimutatták,
hogy a végrehajtó funkciók mûködése fejleszthetõ, az
elemzések során olyan különbözõ beavatkozásokat mér-
tek, mint az interaktív számítógépes játékok, fejlesztõ al-
kalmazások használata (Mackey et al. 2011), a jóga
(Manjunath & Telles 2001) vagy az éberség (mindful-
ness) tréning (Flook et al. 2010) alkalmazása.

A végrehajtó funkciókat vizsgáló kutatók elsõsorban a
gondolkodásra összpontosítanak, de fontos kiemelni az
érzelmek szerepét is a tanulás eredményességében. Az
egyik ilyen kiemelt terület a motivációk területe. A végre-
hajtó funkciók nem megfelelõ mûködését okozhatja
stressz, kimerültség, magány, fizikai probléma vagy alul-
tápláltság, így kifejezetten érintettek a szegény családi hát-
térbõl származó gyerekek. Mivel a végrehajtó funkciók
mûködése nemcsak a sikeres tanulásnak, de a hosszú távú
teljesítménynek és a jóllétnek is alapköve, ez azt jelenthe-
ti, hogy ezek a gyerekek már az iskola megkezdése elõtt ko-
moly hátrányba kerülnek. De nem kell, hogy ez már gye-

rekkorban meghatározza egy ember pályáját, mivel a vég-
rehajtó funkciók mûködése több módon is fejleszthetõ.
Minden módszerben közös, hogy a rendszeres ismétlésre
épül ugyanúgy, mint a testedzés, a végrehajtó funkciók
tornáztatása karbantartja és fejleszti azokat. A végrehajtó
funkciók fejlesztésére irányuló programokból tehát a hát-
rányos helyzetû diákok profitálnak a legtöbbet, mert segít-
hetnek az egyenlõ esélyek megteremtésében a végrehajtó
funkciók mûködésében tapasztalható társadalmi különb-
ségek kiegyenlítésével (Diamond, 2013).

A motiváció és a tanulási motívum
Míg a motivációról korábban úgy gondolták, hogy el-

sõsorban biológiailag adott, ma már sokkal inkább tekin-
tenek rá egyfajta „akkumulátorként” (Havas 2003),
amely a tanulás során rendszeresen fel- és újratöltõdik,
ugyanakkor függ az egyén társadalmi beágyazódásától is.
Mivel a jelenség különféle szempontból magyarázható,
jellemzõ, hogy a pedagógiától kezdve a kommunikáción
át a természettudományos területekig, különféle diszcip-
línák próbálnak magyarázatot adni arra, mi is az a moti-
váció. A pedagógia szemüvegén keresztül a motivációra,
mint egy önindított tevékenységre tekinthetünk, amely
ugyanakkor nem egy öngerjesztõ folyamat eredménye, a
pedagógus tevékeny szerepet játszik annak kialakításá-
ban, esetleg fenntartásában (Szabó 2005 ). Éppen ezért
alapvetõen fontos, hogy a diákokat motivált tanárok
tanítsák, hiszen ellenkezõ esetben a pedagógus csapdá-
ba kerül. Ilyen esetben ugyanis nem lehet elvárni a gye-
rekek érdeklõdésének fennmaradását. A motiváció
egyik mozgatórugója a siker, amely szintén egy Janus-ar-

6

2. ábra
Végrehajtó funkciók
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cú elem, hiszen egy bizonyos típusú feladat megoldása
könnyen rutinná válhat, ami a kreativitás hiánya esetén
a motiváció csökkenéséhez vezethet.

Napjaink motivációkutatásában két alapvetõ motivá-
ciót tartanak számon: az elsajátítási és a teljesítménymoti-
vációt (D. Molnár 2013; Linnenbrink, Pintrich 2001; Fejes
2011). Az elsajátítási motiváció esetén a tanuló a megér-
tésre, az elsajátításra törekszik, míg a teljesítménymotivá-
ció során leginkább a jó eredmény elérésére, mások elis-
merésére fókuszál. Linnenbrink és Pintrich (2001) egy
kétszer kettes táblázatban helyezik el ezt a két motivációt
úgy, hogy kiegészítik az elkerülõ (avoidance) és közelí-
tõ/keresõ (approach) orientációval, aminek eredménye-
ként mindkét motivációfajtának két-két iránya lesz. En-
nek alapján beszélhetünk elkerülõ teljesítménycélról (pl.
elkerülni a rossz jegyet, hibát), keresõ teljesítménycélról
(pl. jó jegyet szerezni, jobbnak lenni másoknál), elkerülõ
elsajátítási (pl. a félreértések, a tanulási kudarc elkerülé-
se), illetve keresõ elsajátítási (pl. megértésre, tanulásra tö-
rekvés) motivációról (Csüllög–D. Molnár–Lannert, 2014).

A különbözõ motívumok iskolai eredményességben
betöltött szerepét számos nemzetközi és hazai vizsgálat
alátámasztotta. A tanulási énkép és a tanulmányi ered-
ményesség összefüggéseit már korai vizsgálatok is kimu-
tatták (Hansford és Hattie, 1982). Ezt az összefüggést töb-
ben is kétirányú folyamatként írták le, vagyis azok a ta-
nulók, akik magasabb tanulási énképpel rendelkeznek,
eredményesebbek az iskolai feladatokban, és fordítva,
akiknek jobb eredményeik vannak, magasabb tanulási
énképpel rendelkeznek (Szenczi, 2008). Az önhatékony-
ság kapcsán végzett újabb kutatások ehhez hasonló ered-
ményekre jutottak. Azok a tanulók, akik magas önhaté-

konysággal rendelkeznek (jobban bíznak abban, hogy
meg tudják oldani az adott feladatot), jobb önszabályozó
tanulók, kitartóbbak, elkötelezettebbek a feladatok
iránt, illetve jobb tanulmányi átlaggal rendelkeznek,
mint azok, akik alacsony önhatékonysággal jellemezhe-
tõk (Hofer, Yu és Pintrich, 1998; Wolters, 2003). 

Az iskolai teljesítmény egy másik fontos befolyásoló
motívuma az érdeklõdés, ami az adott tantárggyal vagy
az egész tanulással kapcsolatos lehet. Hidi (2001) vizsgá-
latai alapján az érdeklõdést az iskolai eredményesség
egyik kritikus feltételeként tartja számon, hiszen megha-
tározza a tanulók kitartását, elkötelezõdését az adott te-
vékenység végrehajtásában, és azt, hogy milyen lelkese-
déssel vesznek részt a feladatok elvégzésében (Hidi and
Harackiewicz, 2000). 

Az elsajátítási motiváció kapcsán végzett vizsgálatok
(Józsa 2007; Józsa és D. Molnár, 2012) azt mutatják, hogy
azok a tanulók, akik a megértésre, a tanulásra töreked-
nek, jobb tanulmányi átlaggal rendelkeznek, és alapkész-
ségeik is nagyobb fejlettséget mutatnak, mint azok, akik
alacsony elsajátítási motívummal rendelkeznek. Az élet-
kori változásokat nyomon követõ vizsgálatok pedig azt is
kimutatták, hogy az iskolában eltöltött évek alatt egyre
csökken az elsajátítási motiváció (Józsa, 2007), míg
kultúrközi vizsgálatok (amerikai, japán és magyar diákok
összehasonlító elemzése) alapján kiderült, hogy a három
vizsgált csoport közül a magyar diákok motivációcsökke-
nése a legintenzívebb (Wang, Józsa, Morgan 2012).

Tanulmányunk 2. részében a pedagógus szerepével és
hatásával, valamint a 21. századi igényekkel és az erre
válaszoló jól mûködõ osztályteremmel foglalkozunk.

! ! !
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Hosszas elõkészítés után sikerült megszerveznem egy be-
szélgetést olyan tanítók között, akik különbözõ fenntartá-
sú iskolában dolgoznak. Azt szerettük volna körbejárni,
hogy a szakmai élethelyzetük különbözik-e attól, hogy is-
kolájuknak más a fenntartója, és ha különbözik, a különb-
ség miben áll? A beszélgetés résztvevõi a Gyõri Evangéli-
kus Egyházközség fenntartásában mûködõ Péterfy Sándor
Evangélikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda, va-
lamint az egyesületi fenntartású Forrás Waldorf Általános
Iskola, Gimnázium és AMI tanítói. Természetesen meg-
hívtam állami (KLIK) fenntartású iskolákat is – így lenne
kerek a kép –, de sajnos közülük egyetlen egyet találtam,
amelyik élt ugyan a lehetõséggel, de végül õk sem járultak
hozzá a beszélgetésben megfogalmazott gondolatok köz-
zétételéhez. Így nem nagyon maradt más lehetõségünk,
minthogy a csonka körképet ki-ki saját közvetlen vagy
közvetett tapasztalataival egészítse ki.

Tisztelettel üdvözlöm önöket. Köszönöm, hogy elfogadták
a meghívásomat. Korányi István vagyok, a Tanító módszer-
tani szaklap munkatársa. Ahogy az elõzetes egyeztetéskor
megbeszéltük, a szakmai élethelyzetükrõl szeretném, ha be-
szélnének. 

Elõször azt szeretném megtudni, hogy ki melyik isko-
lából jött?

– Rigó Renáta vagyok, a gyõri Forrás Waldorf iskolából.
Harmadikos osztályt tanítok. Tanító, gyógypedagógus va-
gyok, így fejlesztést is végzek. Tizenkét éve tanítok.

– Márkus Andrea vagyok, én is a Forrás Waldorf iskolá-
ból. Alapító szülõ vagyok, a késõbbiekben a gimnáziumban
alapító tanár. 1997 óta vagyok a Waldorf iskolában és 2002
óta vagyok iskolaképviselõ egy-két év megszakítással. Jelenleg
osztálykísérõ is vagyok a 12. osztályban.

– Marekné Stubán Beáta vagyok, a gyõri Péterfy Evan-
gélikus Iskolából. Tanító vagyok, az alsó tagozat igazgatóhe-
lyettese. Harmadik és negyedik osztályban tanítok ének-ze-
nét, és ez a huszonkilencedik tanévem a pályán.

– Módosné Hegedûs Tímea vagyok, az evangélikus is-
kolából jöttem. Negyedikes osztályom van. Tanító vagyok és
gyógypedagógus, és én is dolgozom mindkét munkakörben.
Negyedikben osztályfõnök vagyok és fejlesztõ foglalkozáso-
kat is tartok. Huszonkét éve tanítok.

A következõ témákat szeretném, ha érintenénk: tárgyi felté-
telek – itt elsõsorban arra gondolok, hogy megvannak-e az esz-
közök, ami az önök munkáját segíti, illetve az eszközök hiánya,
melyek gátolják az önök munkáját. Az különösen érdekel, hogy
a fenntartóval milyen alkuhelyzetben vannak, ha valamilyen
eszköz beszerzése szükséges, pl. fejlesztéshez vagy akár a min-
dennapi munkához. A következõ téma a jellemzõ módszerek,
melyeket alkalmaznak, használnak a kötelezõ dolgokon kívül,

plusz tevékenységek, támogató tevékenységek, plusz progra-
mok a gyerekeknek. További téma az SNI-s, BTM-es gyere-
kek helyzete és aránya az osztályban, vagy ha tudnak adatot az
egész iskolában. Szeretném, ha mindenképpen beszélnénk az
iskolaérettség/éretlenség kérdésérõl, hogyan érzékelik ezt a
problémát a saját praxisukban. A következõ a szülõkkel való
kapcsolat, majd a társintézményekkel, pedagógiai szakszolgá-
lattal, családsegítõ, gyermekjóléti szolgálattal való kapcsolat és
végül, de nem utolsósorban, honnan verbuválódnak a gyere-
kek, milyen az összetételük a szülõi háttér szerint?

Kezdjük a tárgyi feltételekkel!
– Mi egyházi fenntartású intézmény vagyunk. Az egyház-

községgel közös alapítványunk van. Tárgyi eszközökre ritkán
kérünk pénzt az alapítványtól. Az alapítvány kuratóriuma dönt
a pénzügyi források felhasználásáról, maximálisan támogató
jelleggel. Szerintem mi olyan szempontból vagyunk szerencsé-
sebb helyzetben, hogy az iskola vezetése az elmúlt 10-15 évben
nagyon sok pályázatot írt, figyelték a kiírásokat, és sok pályáza-
tunk volt sikeres. A legtöbb fejlesztés ezekbõl a pályázatokból
valósult meg. Nyolc osztályteremben tanulnak az alsó tagozato-
sok. Ebbõl négy teremben van digitális tábla, két helyen projek-
tor. Harmadik, negyedik évfolyamokon már nagyon sok a digi-
tális tananyag, ezért érezzük a projektorok hiányát.

Az alapítvány miben támogatja az iskolát?
– Az alapítvány támogatja a nehezebb sorsú gyerekeket,

az étkeztetésüket, iskolai programjaikat. A tehetséggondo-
zásban is anyagi támogatást nyújt. Szokott még rendezvénye-
ket, pl. Mikulás-ünnepséget támogatni. Tehát fõleg szociális
jellegû és közösségépítést szolgáló programokat támogat, tár-
gyi dolgokra kevesebbet fordít. A Magyarországi Evangélikus
Egyház pályázat útján évente egyszer támogatja az intézmé-
nyeket tárgyieszköz-beszerzésben, elsõsorban a kötelezõ esz-
közjegyzékben szereplõ eszközökkel.

Nálunk most óriási beruházás zajlik. Mi is kinõttük az
épületet, az egyházi épületek állapota is kritikussá vált. Már
elkészült az óvoda új épülete, jelenleg épül a tornaterem, 12
új tanterem és egy kollégium is.

Ez mind egyházi forrás?
– Ezt a fenntartó, a Gyõri Evangélikus Egyházközség nyerte

el kiemelt állami támogatásként. Vannak fejlesztõeszközeink,
szépen, lassan beszerezgettük õket. A legnagyobb nehézségünk,
hogy kinõttük az iskolát és nagyon kicsi a fejlesztõtermünk. Az
lenne az igazi, ha az is egy nagy terembe tudna költözni, ahol
mozgással összekötve lehetne a fejlesztõmunkát végezni. 

Önöknél, a Waldorfnál milyenek a tárgyi feltételek?
– Mi egyesületi fenntartású iskola vagyunk, a szülõk a fenn-

tartók. Úgy készül a költségvetés, hogy minden egyes szertár
felelõse leadja a következõ évi álmait, és abból akkor le lehet
húzni azokat a dolgokat, amire nincs pénz. A Konferencián

Korányi István

Nem csak magunk közt
Négy pedagógussal beszélgettem
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közösen eldöntjük, hogy melyik terület mekkora összeget kap.
Mindig a Konferencia dönt a tanári kollégiummal közösen, és
így minden évben minden szertárnak jut fejlesztésre.

Ami nálunk korlát, az maga a két épület. Elsõtõl 5. évfo-
lyamig a Madách utcai épületben vagyunk, 6–13. évfolyamig
a Balassi utcai általános iskola épületében, ahol a felsõ szin-
tet nem használhatjuk. Három éve üresen áll felettünk. Most
várjuk, hogy használatba vehessük. Tehát mi is nagyon túl-
zsúfoltan mûködünk a gyermeklétszám helyigényét tekintve.

A Konferencia kikbõl áll?
– A Tanári Kollégium tagja minden tanár, a Konferenci-

án pedig a fõállásúak vesznek részt. Heti rendszerességgel
tartunk Konferenciát.

A Konferencia dönt az anyagi dolgokról?
– Nem dönt, álmodik. Van az iskolai Parlament, ebben a

szervezeti egységben vannak jelen a szülõk delegáltjai, az in-
tézmény részérõl delegáltak, a gazdasági vezetõ, én, mint is-
kolaképviselõ, a tanárkollégák delegáltjai. Ez a fórum dönt a
következõ év terveirõl és a költségvetésérõl.

A Parlament szereplõi közül kinek, kiknek van a leg-
nagyobb súlya?

– Mindenkinek egy szavazati joga van. Hosszú tárgyalá-
sok után mindig konszenzussal döntünk.

Hogy néznek ki az iskola tárgyi feltételei?
– A tornaterem felszereltségében van hiány. A Balassi Álta-

lános Iskolával közösen használjuk a sporteszközöket. Az el-
múlt nyáron készített a Balassi eszközleltárt, és csak most fogjuk
látni, hogy mi az, amire még nekünk kell költenünk. Ezenkívül
még bérelnünk kell egy sportcsarnokot, mert ennyi fõvel nem fé-
rünk be a gimnazistákkal együtt a 10×20-as tornaterembe.

Folyamatosan tájékoztatjuk a szülõket, hogy mire számít-
hatnak a következõ tanévben, és itt õk vállalnak szerepet,
nem csak anyagi téren, hanem minden olyan munkaterüle-
ten, amiben egy család érintett, abban segítséget tud nyújtani
a gyakorlatban is, ha szükségünk van rá.

Mik a szülõk elvárásai?
– Ez egy érdekes kérdés. A Waldorf-pedagógiának alapsa-

játossága – amit nagyon nehéz elmagyarázni a szülõknek –,
hogy attól, ha valaki anyagilag többet támogatja az iskolát,
nincs több beleszólása, hogy mi történjen. Tehát ez egy szülõ-
nevelési kérdés.

Mégis, milyen elvárásokat fogalmaznak meg?
– Természetesen elvárják a magas színvonalú Waldorf-

pedagógiát, fõleg azok, akik ebben járatosak. Egymást is ne-
velik a szülõk és igényesek ebbõl a szempontból. Nagyon ébe-
rek, hiszen tudják, hogy minden területen véleményezési jo-
guk van, és ezzel élnek is. 

Mivel az õ gyerekeikrõl van szó, áldozatokat is hoznak. Mi
csak természetes anyagokkal dolgozunk (pigmentfesték, méh-
viaszgyurma, gyapjú, nemez, mûvészceruzák, különbözõ fu-
rulyák), és ezek nagyon drága anyagok. Ezeket mind-mind a
szülõk fizetik ki. 

Ezek a tárgyi feltételekre vonatkozó szülõi elvárások,
illetve vállalások. A neveléssel/oktatással kapcsolatban
milyen elvárásokat támasztanak a szülõk?

– Leginkább, hogy boldog gyermekkort szeretnének a gyere-
küknek. És hogy tényleg a Waldorf-pedagógia alapján próbál-
juk meg oktatni, nevelgetni a gyerekeket, hogy ez minél jobban
megvalósuljon. Kevesebb stresszel. Akik hozzánk jönnek, ezt
választják, az életkoruknak megfelelõ tananyagot és elvárást.

Milyen a kapcsolat a szülõkkel? – a kapcsolattartás
formájára, gyakoriságára gondolok.

– Több színtéren is kapcsolódik a szülõ az iskolai élethez.
Az elsõ, hogy fenntartja az iskolánkat, tehát tud csatlakozni
az egyesülethez, mint egyesületi tag. Ezenkívül vannak a
rendszeres havi szülõi körök. Emellett van a szülõi együttmû-
ködõ közösség, akik szervezik a saját szülõi programjaikat,
besegítenek az osztályprogramok szervezésébe. Azt mondha-
tom, hogy napi szintû, szoros kapcsolat van. A cél, hogy egy
csapatként álljunk a tanító és a szülõ, a gyerek mögött.

Annak örülünk, ha a szülõ meg tudja állni, hogy nem vesz az
elsõs gyerekének okostelefont. Az ilyen jellegû „normaegyezteté-
sek” napi „harcot” jelentenek. Szóval az a cél, hogy otthon a szü-
lõk is ugyanazt képviseljék a gyerek felé, mint mi az iskolában.

Önöknél, a Péterfyben hogy néz ki a szülõk és az isko-
la kapcsolattartása?

– Nálunk, az Evangélikus Iskolában három szülõi érte-
kezletünk van. A fogadóórákat a szülõk igényeihez igazítjuk.
Ha probléma vagy kérdés adódik, a szülõ keresheti a tanítót
személyesen, telefonon vagy e-mailben, megbeszélünk egy
idõpontot, amikor le tudunk ülni. Természetesen vannak ná-
lunk is fogadóórák, de mindig próbálunk ahhoz alkalmazkod-
ni, ahogy a szülõ dolgozik, illetve ráér, ne kelljen szabadságot
kivennie, hogy beüljön egy esetmegbeszélésre. A kapcsolat-
tartás napi szintû, nem csak elektronikus formában, hanem
úgy is, hogy bejöhetnek a szülõk az iskolába. Bekísérik a gye-
reket, és reggel vagy délután rövid beszélgetésre lehetõség van
a tanítónõvel. Nem egy teljes fogadóóra, de pár mondat ere-
jéig erre mindig lehetõség van.

– Waldorfos tanítónõ: Én az elõbb elfelejtettem mondani,
hogy nálunk a félévi bizonyítvány mellett félévi beszélgetések
vannak a családokkal. Ez nagy segítség a munkánkhoz és a gye-
rekeknek is nagyon jó. Olyan dolgokat tudunk meg a háttérrõl,
amivel sokkal könnyebb megérteni a gyereket. Egy órát szoktam
beszélgetni a családdal, de megéri, mert nagyon hasznos.

Hány gyerek jár az osztályba?
– 20-25 fõs osztályaink vannak a Waldorfban.
És az Evangélikusban? 
– Huszonnyolc fõsek.
A Waldorfban van pedagógiai asszisztens?
– Igen, van.
Az Evangélikusban?
– Nálunk egy kolléga segíti a munkánkat az alsó és fel-

sõ tagozaton. 
Szó volt a mobiltelefonról. Mi az, amirõl úgy érzik,

hogy a szülõkkel meg kell küzdeni, illetve mi az, amiben
támogatók?

– Keresztény értékrend szerint élünk és neveljük a gyerme-
keket is. Elsõsorban evangélikus családok gyermekeit vesszük
fel, és az ökumené jegyében szívesen fogadjuk a katolikus és
református, vallásukat gyakorló családokból érkezõ diákokat
is. Szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen régóta túljelentke-
zés van nálunk, így van lehetõségünk válogatni. A leendõ el-
sõs gyermekek családjait beszélgetésre hívjuk, ahol elmond-
juk, hogy milyen értékrendet közvetít az iskola, és mit várunk
el a családoktól. Eközben mi is kapunk képet nevelési elveik-
rõl, mindez megkönnyíti a döntésünket. 

A teljesítmény és a világnézet között a szûrésnél van
hangsúlykülönbség?

– Nem, nem értelmi képességekrõl szól a családdal folyta-
tott beszélgetés. Elõfordul, hogy a szülõ el sem hozza a gyere-
ket a beszélgetésre. A család mindennapi életére vagyunk kí-
váncsiak, arra, hogy mennyire tudjuk a jövõben a nevelési el-
veinket, elképzeléseinket közösen megvalósítani. 
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A társadalmi pozíció mennyire fontos?
– Semennyire. Vannak nálunk nagyon szegény családok.

A szülõk közösséget alkotnak és segítik a bajba jutott családo-
kat. A krízishelyzetbe került családok érdekében megszólítjuk
a többi szülõt, és õk minden esetben egy emberként segítenek.
Természetesen mindez tapintatosan, név nélkül zajlik.

Mennyire átláthatók a kapcsolatok?
– Alsó tagozaton 210 gyermekünk van. Ismerik egymást a

családok. Rengeteg közös programunk van az ünnepeken kí-
vül is. Év elején és év végén is egész napos kirándulást szerve-
zünk, melyeken a szülõk is részt vesznek. Elõfordul, hogy a
nagymamák is jönnek.

A Waldorfban mi a helyzet? Nyilván, aki a Waldorfba
íratja a gyereket, valamennyire ismeri az ottani érték-
rendet és módszereket, talán könnyen azonosul is vele,
vagy ez nem ilyen sima ügy?

– Hát ez nem teljesen sima ügy. Egyre nehezebb ráven-
ni a szülõket arra, hogy ne hagyják a gyereküket a számító-
gép elõtt ülni folyamatosan, hogy használják ki a szabad le-
vegõt, akkor is, ha hidegebb van. Régen minket bezártak
szobafogságra, most meg ki kell zárni a gyerekeket. Az új
generációk egyre kevésbé fogják tolerálni a kütyü-
mentességet. Ez azért is fontos, mert a szülõknek van egy
félelmük, hogy mûszaki vagy kibernetikai analfabéta lesz a
gyerekük, és nekünk meg kell tudni indokolni az álláspon-
tunkat. Ehhez naprakésznek kell lennünk a legújabb ide
vonatkozó pedagógiai, módszertani kutatási eredmények-
ben. Itt jut eszembe a fegyelmezés, meg a fegyelemtartás. A
gyerek ott szórakozik a telefonjával az asztal alatt. Ezt ha-
tékonyan kezelni kell.

Nálunk nincs osztályozás, se ellenõrzõ, se beírás, tehát az
ilyen módszerekkel nem élünk. Itt is bejön, hogy a családdal
hogyan vagyunk. Valójában a tanító személyisége az, aminek
hatnia kell. Minden gyerekhez meg kell találni azt az utat,
ami ezek nélkül a külsõdleges eszközök nélkül is fegyelmet
tart.

A tanórák hányad része megy el fegyelmezéssel?
– Az egész pedagógiai módszerünk arra épül, hogy ráhan-

goljuk a gyereket. Minden nap két órával, 120 perces fõokta-
tással kezdõdik. Ez nem azt jelenti, hogy ülünk a padban és
írunk. Picit mozgunk, picit leülünk, most „kilégzünk”. Ezt
minden negyvenöt percre alkalmazzuk, és ez fantasztikusan
mûködik a gyerekeknél. Ehhez a tanítónak mindig ébernek
kell lennie. Meg kell éreznie, hogy hiába gondoltam, tervez-
tem be még ezt az anyagot, vagy tevékenységet, fel kell áll-
nunk, vagy valami mást kell csinálnunk. Ami nagyon jól mû-
ködõ eszköz erre, az a kézimunka. Nálam, a harmadik osz-
tályban most minden gyerek megköti a saját sapkáját. Van
fiú, akivel oda kell ülni, van, aki hússzor földhöz vágja és van,
aki annyira belemerül, hogy úgy kell „kivenni belõle”. Ez
hangsúlyosan hat a fegyelmezettségre, jó irányba erõsíti az
akaratot.

Nagyon nagy a szórás a gyerekek képességei között. Most
már nem csak az elsõ három évfolyamon, hanem valahogy
most tovább is húzódik. Azt az elvet valljuk, hogy a tanító az
alapanyag összeállításánál a jobbra és a legjobbra koncent-
ráljon, hogy azoknak a gyerekeknek ne legyen unalmas, szá-
mukra is legyen kihívás, és a többi gyereknél kell a differenci-
álás, a képességeikhez igazítani az órát.

Milyen óraszámban tanítanak?
– Az Evangélikus Iskolában törekszünk arra, hogy a taní-

tók óraszáma a 22 órát ne haladja meg. Néhány esetben a

tantárgyfelosztás miatt azonban nagyobb óraszámban is ta-
nítanak. 

– Nekünk is ez az álmunk a Waldorfban, minden évben
eltervezzük, hogy 22-re állítjuk a tanárainkat, de nem na-
gyon sikerül. Nálunk annyi az ünnep az év során, közös ün-
nep, a különbözõ táborok, gyakorlatok, projektek, hogy a ta-
nároknak bõven a 40 órán túl van a havi óraszámuk, az a
munka, amit az iskolai élettel töltenek. A legtöbben szülõk is,
családjuk van. A tanáraink, mint egy „életmû”, ott vannak
az iskolában, és ez nagyon sokat vesz ki a kollégák családjai-
ból. Nagyon oda kell figyelni, hogy ez az egyensúly ne billen-
jen túl, mert az nem egészséges. Tehát akármennyire is oda-
pakoljuk magunkat az intézmény mellé, azért kell magánélet
is, kell család, kellenek a külsõ felszabadító dolgok is, mert
nagyon beszippantja az embert.

Hány SNI-s és BTM-es gyerek van az iskolájukban?
– Evangélikus iskola: Mondjuk 30 gyereket veszek egy

osztályban, közülük 2-3 gyerek SNI-s vagy BTM-es. Tehát
azt lehet mondani, hogy körülbelül olyan 10%. Sajnos növek-
võ ez a tendencia.

– Waldorf: Mi iskolai szinten határoztuk meg. Változó,
attól függ, hogy ki tanítja az osztályt. Az iskolakészültségi
feladatok után az osztálytanító maga állítja össze az osztá-
lyát. A gyógypedagógus sokkal bátrabban tud vállalni azok
közül a gyerekek közül, akik segítségre szorulnak, mint az a
tanító, akinek ehhez kevesebb affinitása van. Ezt szabadon
hagyjuk a tanárainknak. Iskolai szinten határoztuk meg,
hogy nem szeretnénk 25% fölé menni. Most 20% körül va-
gyunk.

Ez nagyon magasnak tûnik.
– Jó tanáraink vannak. Meg szeret minket a Nevelési Ta-

nácsadó.
Sajnos nagyon kevés idõnk maradt, és még rengeteg

kérdés lenne. Kérem, hogy az iskolájukban folyó támo-
gató programokról, támogató tevékenységekrõl beszélje-
nek még.

– Evangélikus iskola: Nálunk az alsó tagozaton rendsze-
resen járunk bábszínházba – nagyon jó helyen vagyunk, a
centrumhoz közel, így ez nagy könnyebbség –, rendszeresen
járunk a zsinagógába a zenei fõiskolások koncertjeire. Az öt
testnevelés órából egy órán úszásra visszük a gyermekeket –
ezeket az iskola finanszírozza, a szülõknek ez nem jelent plusz
költséget. Heti egy testnevelés órán népi táncot tanulnak a
gyermekek. Télen korcsolyázni visszük õket. És minden év-
ben egyszer, de van osztály, aki kétszer Budapestre megy szín-
házi elõadásra. Családos kirándulás, „csendes nap” évente
kétszer van õsszel és tavasszal.

– Waldorf: Mi mûhelyeket mûködtetünk. Ilyen a Waldorf
Vizuális Mûhely, amely korosztályonként más programokat
kínál a gyerekeknek. Ezek a foglalkozások be vannak építve a
tanárok óraterhelésébe, tehát ezért nem kell külön fizetni.
Másik a Forrás Zenemûhely és van a Szabadság Tér Forrás
mozgáslehetõséget biztosító kör. A Sziporka Laborba mehet-
nek a valamely tantárgyat, témakört nagyon kedvelõk, illetve
az iránt különösen érdeklõdõek. Mondhatjuk tehetséggondo-
zásnak is, de nem szeretjük ezt a fogalmat, mi inkább a kibon-
takoztatást használjuk. 

Nagyon köszönöm a beszélgetést!
A szabott idõkeretben sajnos nem tudtunk minden

témával foglalkozni, de a teljesség igénye nélkül is nyil-
vánvaló, hogy nagy haszonnal jár, ha leülünk egymással
beszélgetni.
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A közelmúltban egy konferencia hallgatója voltam. A szerve-
zõk célkitûzése az volt, hogy a szegénységrõl, a leszakadókról,
a szinte reménytelen helyzetben élõkrõl reális képet vázolja-
nak fel. Reális kép, mit is érthetünk ezen? Az apró vidéki te-
lepülésen, a város szélén élõ, vegetáló cigány családokról be-
szélünk, vagy a városban tengõdõ munkanélküliek összessé-
gérõl, illetve a több gyermeküket egyedül nevelõ emberekrõl
van szó, vagy a minimálnyugdíjból és/vagy szociális juttatá-
sokból tengõdõket soroljuk ide? Tény, hogy igen-igen széles
csoport gondozása, ellátása vár az avatott szakemberekre.

A szegénység témában mindenkinek van személyes élmé-
nye. Sõt, a szegénység meghatározását is sok-sok módon te-
hetjük meg. Nem elõször, és sajnos nem is utoljára rendeznek
ilyen szakmai fórumot. Van létjogosultsága az ilyen összejö-
vetelnek. A gondok felvázolása pontos, az okelemzés hasznos
volt. Minden hozzászóló tisztességgel kereste a megoldási uta-
kat, vitatkoztak a segítési módokról. Meghatározó volt az is,
ki honnan érkezett. Másban látja a problémák eredõjét az a
munkatárs, aki egy családgondozó szervezet szociális mun-
katársa s naponta találkozik a kilátástalan helyzetû csalá-
dokkal, eltérõ szemléletet képvisel egy kutató, aki a szocioló-
gia területérõl érkezik és a nagy összefüggéseket keresi, és is-
mét más szemléletet képvisel az a pedagógus, aki naponta
várja a szegény, éhes gyerekeket az iskolába, s a munka meg-
kezdése elõtt megmosdatja tanítványát, s a kincsei közül ce-
ruzát, tollat, füzetet, esetleg ruhanemût varázsol elõ. 

Hallgatom a hozzászólókat. Különösen érdekes az egyik
szociális gondozó története. Megrázó, döbbenetes, megosz-
tásra érdemes. A kisvárosban sok-sok ellátásra szoruló csa-
lád van, s az önkormányzat a segélyezésen túl – ahol csak le-
het – a szociális étkezést is biztosítja a rászorulóknak. A La-
katos család is e körbe tartozik. Tipikus nagycsalád, az anya
öt gyermekét egyedül neveli. Munkája nincs, de ha lenne is,
nem biztos, hogy el tudná látni. A legkisebb gyerek ugyanis
alig másfél éves. A kisebbek gyakran betegek, s ha õ dolgoz-
na, akkor a felügyeletet ki láthatná el? Nos, a Lakatos család-
nak is biztosították az étkezés lehetõségét. Ez azt jelenti, hogy
mindennap 11 és 12 óra között a segélyezettnek el kell men-
nie az óvoda szomszédságában lévõ konyhába, ahonnan a
megfelelõ élelmet elhozhatja. A konyha listájában a Lakatos
család szerepel, ám szeptembertõl október végéig egyetlen al-
kalommal sem vitte el a család az ebédet. Amikor ez kiderült,
akkor a történetet mesélõ kiment a családhoz. Odafelé menet
a kolléga végiggondolta, mit is fog mondani az anyának. Tud-
ta, van helyzet, amikor szigorúnak kell lennie, úgy vélte, La-
katos Erzsébet vétett, amikor ezzel a felkínált lehetõséggel
nem élt. A romos házhoz érve az anyát és három kisgyer-
mekét otthon találta. A szokásos kép fogadta; vetetlen ágy,

egy-két mosatlan tányér, ugyanakkor a kifeszített zsinórokon
mosott ruhanemûk. Az otthonlévõ gyerekek kócosan szalad-
gáltak az udvaron, valami elnyûtt labdát kergettek.

– Erzsike – kezdte azonnal a számonkérést a kolléga –, két
hónap alatt egyszer sem hozta el az ebédet az óvodától, pedig
ezt ingyen adjuk! Nincs ideje délben átsétálni a konyhához?
Nem kell a koszt?

– Péter bácsi, dehogynem kellene az ebéd. Mennék is, de
nincs miben elhoznom! Van ez az egy fazék, ebben szoktam a
levest fõzni. De azt mondták, amikor egyszer ott voltam, hogy
az ételhordóról mindenkinek magának kell gondoskodnia!
Hát az nincs! Ezért nem megyek oda! – mondta egyvégtében
Lakatos Erzsébet. 

A kolléga döbbenettel hallgatta gondozottja történetét.
„Milyen könnyen szidtam volna meg!” – gondolta magában.
Nem lustaság, nem feledékenység miatt nem jár a juttatásért,
hanem az elemi feltétel hiánya miatt. Vajon a jó szándékú se-
gítéshez nem kell a feltételeket alaposan megismerni? „Figye-
lünk-e egymásra?” – tette fel a kérdést a konferencián felszó-
laló szociális gondozó.

Hogy eredményes volt-e a konferencia? Mondhatom, nem
volt tanulság nélküli. Az apró, ám lényeges dolgokra irányí-
totta a figyelmet. Nagy szükség van tehát a gyakorlati tapasz-
talatok átadására.

S most ismételten kérdezem: figyelünk egymásra?

A következõ két eset is az egymásra figyelésrõl, a rez-
dülésekrõl szól. 

Amikor a család nincs 
a gyerek mögött

A második osztályos kisfiú, Imi remek intellektussal
rendelkezik. Az összefüggéseket jól látja, logikus követ-
keztetések levonására mindig képes, a szókincse nagy,
fantáziája messze meghaladja a korosztályáét. Az osz-
tálytársai azonban nem szeretik, mert kiszámíthatatlan,
a legváratlanabb pillanatokban felugrik, elhagyja a he-
lyét, hangoskodik, sõt az is elõfordul, hogy a környezeté-
ben ülõ és az órai munkát végzõ társát megüti, vagy ceru-
zát kap ki mások kezébõl, füzeteket, könyveket sodor le
a padokról. Imi most a második osztály végénél tart. Ta-
nítója – sok-sok egyéni foglalkozás után – nem sok esélyt
lát arra, hogy ebben a környezetben, közösségben ma-
radjon. „Eljátszott minden lehetõséget Imi, s a család sem
igazán fogadja meg a tanácsaimat. Így ajánlott más környe-

Csillag Ferenc Párhuzamos történetek
Figyelünk-e egymásra?
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zetbe kerülnie!” – ad összegzést az osztálytanító. De mi-
lyen utat futott be az iskolában a gyerek? 

Ez az elsõ osztály már javában együtt tanult, amikor
Imi, mint új gyerek megérkezett. Az édesanya az iskola-
váltást költözködéssel magyarázta. A novemberi hónap
békében, nyugalomban telt el. A fiú aktivitása megnyug-
tatta a tanítót. A tanórai szünetekben már kevésbé volt
megfelelõ a gyerek viselkedése. Apró konfliktusokat ge-
nerált. Egyik-másik társába belekötött, majd nagy han-
gon, durva szavakkal illette õket, még lökdösõdés is elõ-
fordult. A tanítónõ szép szóval emlékeztette a helyes ma-
gatartásra. „Beszéljétek meg, ha problémátok van, de ne
bántsd a társaidat!” – hangzott el az elsõ, második figyel-
meztetés.

A téli szünet után egy teljesen más Imre érkezett az osz-
tályba. Amikor a tanító a téli szüneti eseményekrõl ér-
deklõdött, s a gyerekek ajándékokról, vendégeskedések-
rõl, kirándulásokról beszéltek, akkor Iminek csak egy
megjegyzése volt: „Ezt a karácsonyt nem fogom soha elfelej-
teni! Rossz volt, nagyon rossz!” A tanító tapasztalt pedagó-
gus lévén ezt a megjegyzést megértette. „Egy hétéves em-
berkéknek is fájhat a lelke! Valami nagyon mélyen érintette
Imit, késõbb foglalkozom vele” – gondolta a pedagógus. A
tanítás végén magához intette Imit, s kérte, beszélgesse-
nek. Imi konokul hallgatott, a tanító mindenféle eszközt
bevetett, hogy tanítványát szóra bírja. Miután húsz perc
sem volt elegendõ az érdemleges beszélgetésre, útjára en-
gedte. 

A fiú órai magatartása innentõl kezdve sokat változott.
Kifejezetten zavarta társait a munkavégzésben. Több al-
kalommal is megjegyzéseket tett a környezetében ülök
munkájára vagy viselkedésére. Olyan helyzetet terem-
tett, hogy néhányan már féltek tõle. Gyorsan járt el a ke-
ze még a tanító jelenlétében is. Amikor ezért elmaraszta-
lást kapott – elõször szóban, késõbb írásban is –, akkor
megvonta a vállát, ezzel is jelezni kívánta, hogy a felnõtt
intézkedése nem érdekli. Ahogy romlott a társaival a kap-
csolata, úgy a tanítójára sem hallgatott. Egyre inkább ma-
gányossá vált, kizárta a külvilágot. 

A problémák egyre komolyabbá váltak, s ezért a tanító
megkereste az anyát. Hármójuk találkozására egy februá-
ri délutánon került sor. A tanító nem kívánt a gyerek nél-
kül az iskolai gondokról beszélgetni, tehát hárman ültek
le a tanteremben. A tanító röviden elmondta, hogy mi-
lyen nehézségekkel találkozott kettõjük együttmûködé-
sében. Csokorba is szedte ezeket: a társakkal való kapcso-
lat megromlása, bizalmatlanság, olykor agresszív viselke-
dés, komoly és indokolatlan hallgatás és nem utolsósor-
ban a durva, trágár beszéd. A tanító tényszerû, de szere-
tetteljes szavai után az anya mély hallgatásba burkoló-
zott. Hosszú percek teltek el, a szereplõk egymás megnyi-
latkozására vártak. Végül Imi törte meg a csendet: 

– Anya, csak mondd el, miért is volt emlékezetes a ka-
rácsonyunk!

– Ugyan kisfiam, az csak ránk tartozik! – jött az el-
utasító válasz. Majd néhány másodperccel késõbb,
mintha meggondolta volna magát, a következõket
mondta el. – Amit Imi említ, az nagyon kellemetlen, szé-
gyellem is magam miatta mind a mai napig. Szóval, már
készültünk a családi ünnepre, sült a sütemény a sütõben,
fõtt az étel, amikor is a gyerek nevelõapja részegen érke-
zett haza, s minõsíthetetlen hangon arra szólított fel ben-

nünket, hogy hagyjuk el a lakását. Könyörgõre fogtam a
dolgot, kértem, hogy pihenjen le, s ha már kialudta magát,
akkor beszéljünk a jövõnkrõl. Abban bíztam, hogy a sze-
líd szavak, a könnyek lecsillapítják a férjemet, de az ellen-
kezõ hatást értem el. Félórás, egyre hangosabb veszekedés
után már meg is ütött, mindez a gyerek szeme elõtt zajlott.
Nem volt jobb ötletem, mint valóban elhagyni a lakást.
Fogtam egy táskát, néhány holmit bedobáltam, s Imivel
együtt elhagytuk az otthonunkat, ahol az ünnepre készü-
lõdtünk. A nõvérem és a családja néhány megállóval
odébb lakik, hozzájuk mentünk. Természetesen ott nyu-
godt körülmények közé kerültünk a nagy izgalom után.
Másnap reggel a férjem utánunk jött, sûrû bocsánatkéré-
sek után hazahívott, s mi mentünk is. De ugyanez zajlott
le szilveszterkor is. 

– És azt is mondd el, hogy az unokatestvéreim kaptak
ajándékot, de nekem nem jutott! – vette át a szót Imi, s
látszott rajta a megbántottság. 

– Tanító néni – folytatta az anya –, azóta minden hé-
ten elõfordul, hogy kizavar bennünket, majd visszakö-
nyörög. Ha józan, akkor a világ legjobb embere, de ha egy
korty italt is magához vesz, akkor elviselhetetlenné válik. 

Így ismerte meg Imi életét a tanítója. Sok minden vilá-
gossá vált a pedagógus számára. 

Vajon Imi a méltánytalan apai viselkedést torolja meg
az osztálytársain? Lehet, hogy az elmaradt ajándék okoz-
ta seb fáj a gyereknek? – Sok-sok kérdés. A beszélgetés
végén a tanító megígérte, hogy Imit abban segíti, hogy
igazi barátot találjon, összehozza olyan osztálytársakkal,
akik kedvesek, elnézõek, s ezzel az iskolai helyzete min-
denképpen pozitív változást eredményezhet. Cserébe azt
kérte, hogy az anya rendszeresen jelentkezzen. Fogadja
õt bizalmába, csak így tud segíteni a családnak. 

Minden tanítói jó szándék ellenére a barátságok meg-
kötésére nem került sor, s ennek oka mindenképpen Imi
volt. Nem tudott bizalommal lenni társai iránt. Ha vala-
ki közeledett is felé, akkor durva elutasításban részesült.
S hogy a gyerek nem igazán kívánt a közösség tagja len-
ni, arra a legjobb példa akkor volt, amikor csoportszerve-
zéssel bízta meg Imit a tanítója. A gyerek csupán annyit
mondott: „Jobban tudok egyedül dolgozni, mint akárkivel az
osztályból!” – súlyos és bántó szavak voltak ezek. Az anyu-
ka pedig legközelebb csak az évzáró ünnepélyen jelent
meg. A kapcsolattartást õ maga akadályozta meg. 

A második osztály még komolyabb problémákat ho-
zott. Imi valóban bántotta az osztálytársait. Egy alkalom-
mal felpattant a helyérõl és a másik padsorban ülõ – az
osztály legtörékenyebb – fiújához lépett, s egy hatalmas
pofont adott neki. Majd ennyit mondott: „A pofont min-
denkinek állnia kell!” – A tanító türelme itt fogyott el, Imit
karon ragadta, s levonult vele az igazgatói irodába. Per-
sze a tett nem maradt megtorlatlan. Az igazgatóval foly-
tatott „elbeszélgetés” nyomatékaként még egy beírás is
született. Az anyuka ezek után sem mutatott érdeklõdést
fia magatartása iránt. Magára hagyta a fiát, pontosabban
ellátta, hiszen Imi mindig gondozott, ápolt volt, de a lel-
kérõl, a problémáiról nem vett tudomást.

Mindenki látta, tapasztalta, hogy Imi és közössége, il-
letve tanítója között napról napra mélyült a szakadék.
Negyedév is eltelt, hogy csupán a legszükségesebb mon-
datok hangzottak el, azaz a gyerek utasításokat kapott. S
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ahogy a keménység fokozódott, úgy adta vissza mindezt a
fiú a társainak. Nem véletlen, hogy a tanító mindent
megtesz annak érdekében, hogy Imi elkerüljön az iskolá-
ból. Ezért is fogalmaz így a kolléganõ: „Eljátszott minden
lehetõséget Imi!” 

Igen, egy hosszú pályán adódhat olyan helyzet, amikor
a továbblépés érdekében fel kell tenni a kérdését: „vele
együtt, vagy nélküle”. Csak remélhetjük, hogy minden
esetben olyan döntés születik, amely mindkét fél részére
megnyugtató, támogató, segítõ és építõ.

„Egy kicsit más, 
és ezért nagyon szeretem”

Panka születését a család nagyon várta. A szülõk nagy-
nagy szeretettel készültek a gyerek fogadására. Hosszabb
próbálkozás után, a házasság nyolcadik évében fogant
meg. Attól a pillanattól kezdve, amikor nyilvánvalóvá
vált a baba érkezése, mindenki örömmel, féltõ szeretettel
várta az érkezését. Nagy-nagy boldogsággal vették tudo-
másul, hogy kislány születik a családba. A terhesség zök-
kenõmentesen zajlott le, a kismama mindenben követte
az orvosi és védõnõi utasításokat. Az anyának a várako-
zással eltelt kilenc hónap élete legszebb idõszaka volt. A
szülés is idõben indult be. 

A kislány rendben érkezett a világra, a ma oly népsze-
rû apás szülés volt. A megbeszéltek szerint az Anna nevet
kapta a baba, a beceneve Panka lett. Hamar haza is me-
hetett anya és lánya a kórházból. A boldogság teljes volt.

Már vagy háromhetes volt Panka, amikor a védõnõ a
szokásos látogatás alkalmával hosszabban mozgatta a
kislányt. Hajlítgatta a lábacskákat, mozgatta a kezeket.
A kislány jól tûrte a mozgatást, ám a védõnõ arca egyre
komorabbá vált. „Valami nem tetszik nekem, a gyereket
azonnal el kell vinni gyerekneurológushoz!” – fogalmazott
kegyetlen õszinteséggel a védõnõ. Bizony Panka anyuká-
ja alig kapott levegõt. Azonnal hívta a férjét, s beszámolt
az eseményrõl. Napokkal késõbb eljutottak a szakember-
hez. Hosszabb vizsgálati folyamat következett. Hathetes
volt Panka, amikor is megszületett a diagnózis. Panka a
szülés alatt vagy azt követõen egy kisebb agyvérzésen
esett át, ennek következtében a mozgásfejlõdésében le-
maradás mutatkozhat, sõt a bal lábát nagy valószínûség-
gel mindig is nehezen fogja használni, azaz húzni fogja. 

Ekkor kezdõdött el a család életében egy hosszú folya-
mat, amely sokszor fájdalmas volt, ugyanakkor egy-egy
fejlõdési szakasz elérése hihetetlen örömöt is jelentett a
felnõttek számára. Mert a gyerek tornáztatását, mozga-
tását szakemberek segítségével azonnal megkezdték. Bi-
zony a kisbaba sokszor végigsírta a mozgatást. Ahogy erõ-
södött, úgy növekedett mozgásigénye is. A mászásban
ügyetlen volt, abban megmutatkozott a fejlõdési rendel-
lenessége, amikor azonban felállt, akkor jó volt látni,
hogy ügyesen tekint a világba. A szülõket megnyugvással
töltötte el, hogy kislányuk gondolkodása, beszédfejlõdé-
se az életkornak megfelelõ. Szorongásuk ekkor kezdett
oldódni. Soha nem felejtik el azt a napot, amikor az állást
lépés követte. Az anya ujjába kapaszkodva tette meg el-
sõ lépéseit Panka. Egy színes játékot akart elérni a kis-
lány, s bizony sietõsre fogta a lépteit. No, az a három lé-

pés maga volt a csoda! Rendben, szépen fejlõdött a kis-
lány. Egy héten kétszer gyógytornász foglalkozott vele, s
úszásra is hordták a szülõk. E fejlesztési móddal Panka
sokkal korábban ismerkedett meg a közösséggel, mint
kortársai.

Háromévesen – egy botot használva – lépett a gyerek
óvodába. Számára természetes volt, hogy van egy segéd-
eszköze, amely magabiztossá tette a járását. Minden nap
örömöt jelentett számára az óvoda. Éppúgy játszott kör-
játékot, mint más társa, és õ is szaladgált, hintázott az
óvodakertben. Imádott énekelni és mondókákat mon-
dani. Panka érett gyerekké vált, aki mindenben alkal-
mazkodott a társaihoz. Mindenkit bizalmába fogadott,
derûjével mindenkinek az arcára mosolyt varázsolt. Az
egyik óvónõje a következõket mondta: „Három évig járt a
csoportomba Panka, egyszer sem láttam sírni, nevetni viszont
annál többet!” Tényleg a közösség motorja lett a gyerek.
Élete egyik legnagyobb élménye, hogy nagycsoportos
óvodásként elmehetett a társaival ötnapos tavaszi tábo-
rozásra. Felkészült volt. Tudta, mit és hogyan kell ten-
nie, hogy a táborozás örömet jelentsen önmagának, s ne
okozzon gondot a körülötte levõk számára. 

A szülõi szeretet, a tudatos nevelés csodákra képes! A
gyerek anyja, apja soha nem kesergett lányuk állapota
miatt. Elfogadták az állapotát, erõsítették önbizalmát,
biztatták, dicsérték, s maguk is hittek abban, hogy Panka
semmiben sem különbözik a társaitól. 

Az iskolát a körzeti iskolában kezdték el. A beírást
végzõ tanítónõ aggódva tekintett az anyukára és suttog-
va kérdezte: „Jól meggondolták, hogy idehozzák a kislányt?
Itt mindennap többször is fel kell mászni a második emeletre,
ott vannak az alsós osztályok. Fogja a gyerek ezt bírni?” – Az
anyuka mosolygott, s megnyugtatta a pedagógust, hogy
Panka örömmel mozog még akkor is, ha az egyik kezében
botot használ. 

És eljött a szeptember. Kedves, mosolygós tanító volt
Dóra néni. Úgy állt a szülõk, a gyerekek elé, hogy minden
mozdulata, rezdülése a következõket üzente: „Mindent
tudok rólatok, bízzatok bennem, együtt célba érünk!”

Az osztályban minden gyerek helyet választott magá-
nak. Panka az ablak felõli padsor második padjába tele-
pedett le. Bizony, többen is szerettek volna mellé ülni,
végül Eszter lett a szomszédja. Jól ismerték egymást az
óvodából, mondhatjuk, barátnõk voltak. 

És elkezdõdött a munka. Panka remekül vette az aka-
dályokat. Sikert sikerre halmozott. Számára nem volt
korlát, nem volt nehéz feladat, nem volt lehetetlen. A
tanítónõ és Panka anyukája rendszeresen beszéltek a
gyerekrõl. Egyszer Dóra néni a következõt mondta: „Pan-
ka minden bizonnyal attól ilyen kitartó és akaraterõs, mert az
élet igen korai szakaszától megszokta a küzdelmet, s amikor
elfáradt, vagy a kedvét vesztette volna, akkor valami nagy
dolog, egy csoda történt vele, ami továbblendítette. Ezért de-
rûs, kiegyensúlyozott, sõt boldog emberke!” – Bizony ez az
elismerés az anya számára hihetetlenül sokat jelentett.
Elpirulva csupán ennyit mondott: „Igen, Panka egy kicsit
más, és ezért nagyon szeretem!”

Panka ma már hatodik osztályos. Nem tört meg a len-
dülete. Most is kitûnõ lesz, s ami még ennél is sokkal fon-
tosabb, áldozatkész, a társait örökösen biztató, örök op-
timista ember. Bizonnyal felnõttként is mindenki ka-
paszkodhat belé, mert õ képes kinyújtani segítõ kezét.
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Az iskolai élet egyik legnagyobb karriert befutott fogal-
ma az értékelés. Azóta, hogy az I. Ratio Educationis meg-
fogalmazta a tanulók minõsítésének, rangsorolásának
feladatát, az értékelés területei, formái, funkciói, szint-
jei, tartalma, az értékelõ személyek köre stb. egyre gazda-
godott. Az értékelés óriási szakirodalma láttán csodál-
kozhatnánk, hogyan lehetséges, hogy az iskolai gyakor-
latban mégis hibák (olykor igen durvák) sokasága fordul
elõ. Ennek egyik oka lehet a szakirodalom absztrakt vol-
ta, a másik talán az, hogy a közoktatás-szintû értékelés-
sel sokkal nagyobb szakmai apparátus foglalkozik, mint a
tanárszintûvel. Fogalmazzuk meg az osztályozással szem-
ben támasztott legfontosabb szakmai követelményeket,
s ezek sorában az év eleji felmérések megíratásával kap-
csolatos feltételt!

Az osztályozással szemben támasztott elsõrendû köve-
telmény, hogy a tanulók ismerjék a minõsítés, az osztályozás
feltételeit. Azt általában tudják, hogy dolgozatot (mai, hi-
bás szóhasználattal: felmérõt) fognak írni. Ám ritkán is-
merik a követelményeket, az értékelési kritériumokat, a
dolgozat írásának idõtartamát, a feladatok és a tevékeny-
ség jellegét stb. Természetesen nem magát a dolgozat
anyagát kell ismertetni a tanulókkal, ez ugyanis rátanítás
lenne. De a tanulónak tisztában kell lennie az általa telje-
sítendõ követelményekkel, feltéve, ha a tanulókat a ta-
nári tevékenység alanyának és nem tárgyának tekintjük. 

Gyakran tapasztalható hiba, hogy nincs adekvát kap-
csolat a tanulási és számonkérési szakasz között, azaz a
két szakasz nem felel meg egymásnak. Például az olvas-
mányfeldolgozó órán a tanuló a megfelelõ szövegrész alá-
húzásával ad választ a megértést ellenõrzõ kérdésekre,
de a dolgozatban önálló válaszírás a feladat. Pszichológi-
ailag igen jelentõs a különbség a válasz felismerése és fel-
idézése között! Az is gyakori, hogy az órán beszélgetés,
kérdve kifejtés a tanulási forma, de a dolgozatban írásbe-
li tevékenységet kell kifejteni önállóan. 

A fejlesztési és a minõsítési szakasz három szabállyal
kapcsolható össze. Elõször is, csak arra osztályozhatunk,
amire felkészítettük a tanulót. Ez egyben azt is jelenti,
hogy amire osztályozni akarunk, arra fel kell készíteni.
Másodszor is, csak oly módon kérhetünk számon, aho-
gyan a felkészítés megtörtént. Végül: az osztályozás anya-
ga mintavétel a tananyagból, azaz nem kérünk mindent
számon a minõsítésben. Az „edzési” szakaszban mindig
több és nehezebb feladatot kell gyakoroltatni, mint a
„verseny” szakaszban számon kérni.

Elvi kérdés, hogy a követelmények tanév végére szólnak,
teljesítésüket tehát csak az év végén állapíthatjuk meg ér-
vényesen. Mégis gyakran esünk abba a hibába, hogy az év
eleji felmérést „leosztályozzák” a tanárok. Ezzel több hi-
bát is elkövetünk egyszerre. Elõször is, a diagnózis célját
szolgáló felmérés funkciózavarral jelenik meg, mert át-
csúszik a minõsítésbe. Másodszor, a tanulót alulminõsítõ
értékelés alkalmatlan helyes terápia kialakítására – ez
lenne a diagnózis eredeti célja. Kimondhatjuk, hogy az év
eleji felmérésre tilos osztályozni, s azt is, hogy nem szabad
mindjárt a tanév elsõ óráján felmérõt íratni. Ha ezt tesz-
szük, nem a tanuló valós, hanem csak aktuális tudását
mérjük fel, és nem is tudjuk, hogy csak a berozsdásodás
tényével találkoztunk. Kontra György és Lénárd Ferenc
egymástól függetlenül, szellemesen állapították meg,
hogy a tanulók csak azt felejtik el, amit meg sem tanultak.
Amit megtanultak, azt némi bemelegítés után tudják is!

Az, hogy a követelmények tanév végére szólnak, azt is
jelenti, hogy nincs szükség az úgynevezett havi jegyekre.
Ha ugyanis osztályozunk az év eleji felmérõre, havonta
adunk egy-egy osztályzatot, a tanév végi eredményben
fejlõdés alig jelenhet meg, a tanár akarva-akaratlanul fi-
gyelembe veszi az év eleji gyengébb érdemjegyeket. Osz-
tályozni csak egy-egy hosszabb tanulási szakasz után érdemes,
s nem pedig havonkénti kötelezõ adminisztrálás alapján. 

Az év végére érvényes követelmények gondolata azt is
jelenti, hogy az év végi osztályzat nem adható meg auto-
matikusan témazáró értékelések alapján. Szükség van
úgynevezett évzáró dolgozat íratására. Gecsõ Ervin ennek
okát úgy fogalmazta meg, hogy a tudáselemek száma ugyan
összegezhetõ, de maguk a tudáselemek nem. Nézzünk egy
példát! Az 1978-as tantervben a Számtan, algebra témakör
a tanév mintegy 50%-a volt. A Halmazok, logika témakör
csupán 5-10%-a. A két témazáró értéke nem eshet azonos
súllyal latba az év végi jegy megállapításakor. Olyan évzá-
ró feladatsor összeállítására van szükség, amely arányosan
fedi le a tanév anyagát és követelményeit. Erre már az
egyes témák tanításakor gondolnunk kell!

Az is gondot okoz az osztályozásban, hogy a pedagógu-
sok az úgynevezett normál- vagy Gauss-eloszlást normá-
nak tekintik, s törekednek is ezt „kihozni”. Ez úgy jelenik
meg, hogy a néhány legjobb és a néhány leggyengébb ta-
nuló jelest, illetve elégtelent kap. A tanulók zöme köze-
pest, a kicsit jobb vagy gyengébb tanulók jót, illetve elég-
ségest. Ennek az értékelésnek a következménye, hogy
azonos osztályzateloszlást mutató két osztály között több

Demeter Katalin Pszichológia 
a tanítási órán 8.
Követelmények 
az osztályozással szemben
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érdemjegynyi különbség is lehet. Különös, hogy a nor-
mál eloszlás érvényesítésére valósággal kényszerítik a ta-
nárokat: ha egy osztályban túl sok a jeles, a tanárt libera-
lizmussal vádolják. 

Akár az év eleji felméréssel, akár a témazárókkal, akár
az évzáróval szemben követelmény, hogy a dolgozatban
megfelelõen magasnak kell lennie az elérhetõ pontszámnak.
Gyakori, hogy a tanulók csak 10-12 pontra kapnak osz-
tályzatot. Még hét (7) pontos dolgozattal is találkoztam!
Ennek a gyakorlatnak az a súlyos hibája, hogy egy-egy
pont igen magas részarányt képvisel, egy-egy pont szinte
egy teljes osztályzatot jelent. Az is hiba, hogy alacsony
pontszám mellett csak a hibátlan teljesítményre adunk
jelest, ez pedig sem a tantervi követelményekkel, sem
pedig a tanulási tevékenység pszichológiai vonásaival
nem egyeztethetõ össze. Azt mondhatjuk, hogy a legala-
csonyabb pontszám, amely az osztályzatokkal összefüg-

gésbe hozható: 20 pont. Ahhoz azonban, hogy relatíve
magas számú pontot válthassunk át osztályzatra, a fel-
adat- és értékelési szempontsornak is kellõen differenci-
áltnak kell lennie.

Említettem, hogy az osztályozás mintavétel, a minõsí-
tésbe nem vonjuk be valamennyi feldolgozott tananyagelemet.
Olvasásnál nem fordul elõ, hogy valamennyi feldolgozott
olvasmányt bevonjuk az osztályozásba, ám a matematiká-
ban ez nem ritka. Elõttem fekszik egy év végi „felmérõ”,
amely 72 elembõl áll. Amikor sokalltam a 72 feladatot, a
tanító azt válaszolta, hogy ezt mind tanulták. Igen, egy
éven át. De egy-egy órán nem oldottak meg rendszeresen
legalább 72 feladatot! (Korábban írtam arról, hogy a dol-
gozat terjedelmét úgy kell megállapítani, hogy a relatíve
lassú gyermek is elkészülhessen.) Az év végi záró értéke-
lésbe a tanév anyagának azon lényeges elemeit vonjuk be,
amelyek a továbbhaladáshoz szükségesek.

Fenyõdi Andrea

Az erkölcstan gazdag módszertani palettájának áttekintése után for-
dítsuk a figyelmünket a tervezésre. Ez többféle struktúrában és fókusz-
szal valósulhat meg: segíthet a kerettanterv felépítése vagy akár érték-,
illetve problémaközpontú is lehet. A tanítás-tanulás folyamatában
azonban a rugalmasság elvét is szem elõtt kell tartanunk – ezt a keret-
tantervi bevezetõ is hangsúlyozza. Ezért mindenekelõtt a kerettanterv
néhány fontos elemével ismerkedjünk meg!

Tapasztalatok és lehetõségek
az erkölcstan tanításában
és azon túl (5.)

Röviden a kerettantervrõl
Az erkölcstan kerettanterv tematikus részét bizonyá-

ra minden kolléga ismeri. A két évfolyampár (1–2. és
3–4.) mindegyikén hat nagy téma vonul végig, ugyanígy
a felsõ tagozaton is. (Megjegyzés: az 1—2. évfolyamon
számozva csak öt jelenik meg, de tartalmilag az utolsó
valójában két nagy téma összevonva.) Ezek a témák az
egyéntõl indulnak és a társakon és közösségeken át a
,,mindenség”-ig érnek el: 1. Én magam, 2. Én és a társaim,
3. Én és szûkebb közösségeim, 4. Én és tágabb közösségeim,
5. Én és a környezetem, 6. Én és a mindenség.

A kerettantervnek úgynevezett spirális szerkezete
van, amelyben a nagy témák két évfolyamonként is-
métlõdnek, ezen belül az altémák gyakran különböz-
nek, de lehetnek ugyanazok is, hiszen az életkor elõre-

haladtával és a tapasztalatok gyarapodásával egy-egy
élethelyzetet, értéket érdemes újra végiggondolni. Pél-
dául másképpen viszonyul a családhoz egy hatéves gyer-
mek és egy serdülõ. A Nemzeti Alaptantervben megje-
lölt – felsõ tagozatra vonatkozó – tematika éppen ezért
került átrendezésre: egy-egy téma minden életkorban
érdekes lehet. És ugyanebbõl az okból került az összes
téma alsó tagozatba is (kibõvítve a NAT-ban eredetileg
megjelölt témákat): feltételezve, hogy gyerekek életta-
pasztalatai és gondolkodási képességei már fiatal kor-
ban is sok ,,muníciót” szolgáltatnak a beszélgetésekhez.
Érdemes a kerettanterv ,,tematikai hálóját” áttekinte-
ni (megtalálható: http://ofi.hu/szakmai-hatteranyagok-
irodalomjegyzek-link gyujtemeny, hogy láthassuk az egy-
másra épülést. Példának bemutatunk egy nagy témát,
évfolyampárokra bontva: 

! ! !
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Témakör 1–2. évfolyam 3–4. évfolyam 5–6. évfolyam 7–8. évfolyam
5. Én és a környezetem Más élõlényekkel osz-

tozunk a Földön
Növények és állatok a
környezetünkben
A természet védelme

Az épített és a tárgyi
világ
Lakóhelyi épített örök-
ségünk
Tárgyaink világa
A világ öröksége

A technikai fejlõdés
hatásai
Az ember ökológiai láb-
nyoma
Az ember és a technika
Enyém, tied, mienk
A mozgóképek hatása

Mi dolgunk a világ-
ban?
Jól-lét és jólét
Boldogulás, boldogság
A média és a valóság 

A fõ- és résztémák egymásra épülésének saját logikája
van, ám nem kell a megadott sorrendet követni. A tan-
terv annyit kér, hogy a két éven belül mindegyik témára
kerüljön sor. Egy fõtémát az altémái bontják ki, ám még
ezek sem kötelezõ, hanem javasolt feldolgozást jelente-
nek. Az óraszámokat a tanterv a fõ témához rendeli, ezen
belül is szabadon oszthatók be. 

A kerettanterv egyik érdekessége, hogy az altémák to-
vábbi bontását kérdések segítik. Nagyon fontos, hogy ezek
nem kötelezõen megválaszolandó kérdések, hanem azért
lett ilyen részletes a bontás, hogy így segítsen az új tan-
tárgyhoz feldolgozási mintát, ötletet adni. A kérdéseket
alakíthatjuk, bõvíthetjük, hasonló „kérdésgombolyító-
kat” alkothatunk bármely altémához.

A kerettanterv e része a tervezés alapja, ám minden-
kit arra szeretnék biztatni, hogy alaposan olvassa el a
bevezetõ néhány oldalt is, amelyeken a tantárgy tanítá-
si elméletét, koncepcióját fektetik le. (Megtalálható:
http://kerettanterv.ofi.hu/) Ennek tartalmáról itt a soro-
zatban már igen részletesen írtunk.

A rugalmasság elve 
a tantárgyban

A bevezetõbõl idézett gondolatok közül az utolsó fo-
galmazza meg a rugalmasság elvét. Fontos tényezõ – és
hivatkozhatunk is rá –, hogy ez kerettantervi szinten
,,jóváhagyott”. Ennek értelmében a témák sorrendje
csakugyan különbözõ szempontok szerint változtatha-
tó. Ilyenek lehetnek például: a) aktuális esetek – az osz-
tályban történik valami, amit be lehet vonni a tanítás-
ba: konfliktus, szabályszegés, baleset; b) a gyerekeket fog-
lalkoztató kérdések – hallanak valamit a hírekben, példá-
ul éppen most az internetes tartalmak veszélyeirõl; c)
ünnepkörök, más tantárgyi vagy iskolai tematika – téma-
nap vagy -hét; d) gyakorlati szervezési kérdések – mikor
lehet meghívni vendéget, külsõ programot szervezni
vagy például a hittanosokkal közös témát feldolgozni.
Az órák tartalmainak kiválasztását az is befolyásolja,
hogy egy kezdeti témából milyen irányban fejlõdik to-
vább egy beszélgetés, érdeklõdés. (Errõl már tettünk
említést, amikor a tanári szereprõl, valamint a beszélge-
tésrõl, moderálásról volt szó.) Vegyük például az úgyne-
vezett Bizalomjátékot (bekötött szemû társukat vezetik
körbe a gyerekek). Kezdhetünk ezzel egy olyan órát,
amelyen a fogyatékosságokkal szeretnénk foglalkozni.
Ez az 1. témakörhöz tartozik. Ám a játékot követõ be-
szélgetésben egyre inkább az kerül szóba, hogy ki veze-
tett jól és ki nem, kire lehetett rábízni magunkat és mi-
ért. Ekkor nyugodtan áttérhetünk a ,,Ki a jó vezetõ?”

vagy ,,Hogyan figyelhetünk jól egymásra?”, avagy a
nemverbális kommunikáció kérdéskörére, amelyek in-
kább a társkapcsolatok vagy a közösségek nagy témáiba
(2. és 3.) sorolhatók. Ez a példa azt is megmutatja, hogy
akár egyetlen feladat, egyetlen beszélgetés kapcsán több
fõ- és résztémát is érinthetünk. Így az a javaslatunk, hogy
a tanító tartsa fejben (vagy rögzítse egy papírlapon) a
két évfolyam összes témáját, és egy-egy óra után ,,pipál-
ja ki” az érintett részeket. Mindössze azt a célkitûzést ér-
je el, hogy a két év végén nagyjából mindegyik fõ téma-
körhöz kerüljön néhány pipa: mind a sorrend, mind az
arányok másodlagosak. 

Mi indokolja ezt a szokatlan tanulásszervezést? Csu-
pán az, hogy valójában bármilyen témát dolgozunk fel
– és ha megnézzük, az erkölcstan tematikája az emberi
élet igen sok területét lefedi –, a megfelelõ módszerek-
kel sokféle képességet gyakoroltatunk, ezzel magát a
rálátást, értékelést, problémafeltárást, önreflexiót fej-
lesztjük. Tehát nem történik hatalmas baj, ha kimarad
egy-egy javasolt résztéma: a feldolgozási mód mintát
ad más esetekre is. Ráadásul a struktúra több részté-
mát ismétel a felsõbb évfolyamokon is. Így tudjuk meg-
valósítani azt, hogy a tanulók tudását helyezzük közép-
pontba.

Felmerül a kérdés, hogyan tervezhetõ meg ezzel a
szemlélettel egy tanóra. Nos, csakugyan szükséges hozzá
némi rutin, és sok taneszköz, módszer ismerete, hogy a
megfelelõ pillanatban választhassunk közülük. Ne érez-
zük kudarcnak, ha nem valósítottuk meg, követtük pon-
tosan az óratervet, sõt! Lehet, hogy egy sokkal intenzí-
vebb, dinamikusabb órát sikerül tartanunk az ,,improvi-
zációval”. Az erkölcstanórákról érdemes a reflexiókat
lejegyezni, több okból is: az érintett témák, a fejlõdés
követése és saját szakmai tapasztalatgyûjtésünk támo-
gatására.

Az eddigiekbõl következhet, mégis érdemes hangsú-
lyozni, hogy mindez vonatkozik a tankönyvhasználatra
is. A legtöbb tankönyvet tekinthetjük egyfajta temati-
kus feladatgyûjteménynek, amelybõl a nekünk megfele-
lõ anyagot kiválasztjuk. (Nem lehet elégszer hangsúlyoz-
ni, hogy a tankönyv nem kötelezõ, értelmetlen azt monda-
ni, hogy ,,túl sok feladatot ír elõ a tankönyv”. A sok fel-
adat a választást segíti, és ezt érdemes tisztázni a tanulók-
kal és a szülõkkel is.) Az erkölcstanban ráadásul a leg-
több szöveg, vers, kép, játék több témához is kapcsolha-
tó: a tanítónak joga van abban dönteni, melyik anyagból
mit emel ki. És ahogy korábban említettük: a tanulók is
mást tarthatnak benne érdekesnek. Egy példa erre: A
(,,régi apáczais”) elsõs tankönyben egy fotón egy ázsiai kisfiú
látható, aki egy kommunikációs játék egyik szereplõjét illuszt-
rálja. Az utolsó leckében pedig több képen láthatók afrikai,
fekete bõrû emberek. Már korábban észrevettem, hogy né-
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hány tanuló ezeken a képeken nevetgélt. Most az ázsiai fiú
képét nézve kuncogtak, megkérdeztem, miért? ,,Olyan vicce-
sen néz ki.” Ezután megkértem õket, mondják el pontosan, mi
a furcsa számukra ezeken az embereken, beleértve az utolsó
lecke képeit is. Megfigyeltük egymást: kinek milyen színû a
szeme, a bõre, milyen formájú a szeme, beszéltem a rasszok-
ról, hogy miért alakulhattak ki ezek a különbségek, és még a
rabszolgatartás is szóba került. Azon kaptam magam, hogy
feldolgoztunk egy elõre nem tervezett témát: az elõítéletet. Év
végén, mikor megkértem, hogy írjanak le pár dolgot, ami meg-
maradt bennük az idei erkölcstanórákról, az egyik kislány –
ráadásul egy eléggé elõítéletes család gyermeke – azt írta: Ne
nézzük le a fekete embereket!

Tervezési sémák
A tervezési folyamatban hasznos lehet, ha az alábbi

egységeket gondoljuk végig:

A felsõ három elem bármelyikébõl kiindulhatunk,
majd hozzárendelhetjük különbözõ sorrendekben a töb-
bi egységet. De az is elõfordulhat, hogy találunk egy re-
mek anyagot – például filmet –, amelyben meglátjuk a le-
hetõséget, ilyenkor indulhatunk a Tartalmak egységbõl
is. Nézzünk különbözõ példákat.

1. Tematikus alap. A legegyszerûbb tervezés, ha a ke-
rettanterv témáit követjük, a kérdéscsoportokat alapul
véve. A tantervet azonban mindenki saját maga is ,,fel-
dolgozhatja”. Induljunk ki egy témából – azaz a Téma fe-
lõl. Ehhez csatolva gyûjtsük össze, milyen területeken –
Értékek, Képességek – szeretnénk fejleszteni a gyerekeket,
milyen értékeket erõsítenénk bennük. Az 1–2. évfolyam
Én és a társaim témakörét véve példának a társkapcsola-
tok körében fejlesztendõ lehet a másikra figyelés, a másik

megismerésére törekvés, a másik megértésére törekvés, biza-
lom, nyitottság, felelõsségérzet, segítõkészség, elfogadás, al-
kalmazkodás, megbékélésre törekvés, megbocsátás, önkont-
roll, mások érdekeinek figyelembevétele, adás, önzetlenség,
örömszerzés és még sok más. Ezeket is csoportokba ren-
dezhetjük aszerint, egy egységen belül melyek erõsítik
egymást, melyek fûzhetõk fel egy témára. Így kialakítha-
tunk 3–4 tematikus szakaszt, például:

Ebben a tervezési megközelítésben a pedagógus maga
dönti el, mire fókuszál, mit tart lényegesebbnek akár
egyes tanulócsoportokra vonatkoztatva. Az is nyilván-
való, hogy egy-egy fejlesztendõ érték mint cél más té-
mákban elõkerül, így újra és újra megerõsítést kap. 

A nagy témakör alcsoportjait kialakítva elkezdhetjük
a feladatokra – tartalmakra – és a módszerekre történõ
lebontást. Arra érdemes figyelni, hogy mindkettõben
biztosítsuk a változatosságot, ha nem is minden órán, de
óracsoportokban: ha például az egyik órán a szöveg kap-
csán alakult ki mélyebb beszélgetés, elemzés, akkor az
adott szakasz más órájára több helyzetgyakorlatot ter-
vezhetünk, de beiktathatunk olyan alkalmat is, amikor
csak a befogadás (például egy szép mese felolvasása, film-
részlet megnézése) és az önkifejezés jut szerephez. Java-
soljuk, hogy elõször ne tanórákban gondolkodjunk, ha-
nem tematikus ívben: azaz építsük fel a résztémát egyben,
majd ezután számoljuk ki, hány órában tudjuk feldolgoz-
ni. Ez a fajta felkészülés a rugalmasságot is segíti, leg-
alábbis a témaíven belüli mozgást.

Téma Értékek, célok Képességek

Mószerek Tartalmak

Értékek, képességek csoportja Tematikus szakasz
másikra figyelés, a másik megismerésé-
re törekvés, a másik megértésére törek-
vés, mások érdekeinek figyelembevétele
+ kommunikáció

a pozitív kapcsolatok, egy-
más segítése

elfogadás, alkalmazkodás, megbékélés-
re törekvés, megbocsátás, mások meg-
értésére törekvés + kommunikáció

konfliktusok, rossz érzések
kezelése, megoldása

óvatosság, elõvigyázatosság, a magunk
érdekeiért kiállás, magabiztosság, önis-
meret, önelfogadás + kommunikáció

önmagunk védelme

Téma / résztéma Érték Képesség
4. Tágabb közösségeim – Akik körülöttünk élnek

Kik élnek körülöttem, és kivel milyen kapcsolatban va-
gyok? Milyen csoportokhoz tartozom a lakóhelyemen?
Hol találkozunk? Milyen közös szokásaink vannak?
közösség, lakóhely, kapcsolatok, nép, nemzet

közösség, együttmûködés, szolidari-
tás, segítség, egymás megismerése,
elfogadás, demokrácia, önkéntesség

figyelem, nyitottság, segítõkész-
ség, probléma felismerése, önis-
meret – kapcsolatrendszer, érve-
lés, kreativitás

Tartalom Módszer
egymás megismerése játék – pl. Találj hasonlóságot!, Fele sem igaz

interjú, adatgyûjtés egymásról

közösségek azonosítása képek + beszélgetés – régi és mai közösségekrõl
szöveg lakóhelyi közösség együttmûködésérõl – pl. Berg
Judit: Panka és Csiribí történet

olvasás + beszélgetés + dramatizálás

lakóhelyi ismerõsök bemutatása alkotás – pl. rajz az utcáról, szóbeli bemutatás
lakóhely bemutatása gyûjtõmunka, „prospektus készítése”, település honlapjának vizsgálata
tevékenység a lakóhelyért: egyesületi, önkéntes munka
– szövegek, weboldalak, helyi újság
problémák keresése

vita a problémák megoldásáról
kreatív feladat – pl. egyesület kitalálása, tevékenysége

Példa a tervezés folyamatára (ötletgyûjtés fázisa)
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2. Érték a központban. A fejlesztendõ értékek általá-
ban egyben célok is, ha úgy tekintünk ezekre, mint bizo-
nyos követendõ viselkedésmintákra vagy elvekre. A ré-
gebbi etikatanítási modellhez hasonlóan felfûzhetjük a
tanítást a központi értékekre: õszinteség, tolerancia, biza-
lom, felelõsségvállalás stb. Ezeket járhatjuk körül úgy,
hogy tartalmakat és módszereket választunk hozzá. Eh-
hez azonban tudnunk kellene, hogyan is fejlesszük a se-
gítõkészséget. Vajon elég, ha csak beszélünk róla? Ha
mintákat mutatunk be? Érdemes legalább egy értékrõl
végiggondolni, mi mindenrõl feltételezzük, hogy hatás-
sal van a kívánt magatartás kialakulására. Tegyük ezt
meg a segítség, segítõkészség értékkel: szükséges lehet má-
sok megismerése („Mik az érdekei, szükségletei?”), ehhez
viszont gyakorolhatjuk a nézõpontváltást, a verbális vagy
nemverbális kommunikációt, azután alapja lehet mások
egyenlõ jogainak elfogadása („Neki is jár az, ami nekem
vagy másnak.”) A megfelelõ segítség nyújtásához szüksé-
ges lehet az elemzés („Mi történik, ha ezt, vagy azt te-
szem? Mi történik, ha nem teszek semmit?”), és az önis-
meret, önreflexió (Szeretnék segíteni? Miért igen, vagy
miért nem? Mi akadályozhat benne, ha szeretnék? Tu-
dok-e segíteni, mik a lehetõségeim?) Végül pedig mind-
ezek kihangosítását, a kommunikációt is gyakorolhatjuk:
a segítség felajánlását, vagy fordított esetben a kérését. 

Ez a bontás azért jó, mert az így kapott képességeket
már tudjuk fejleszteni, ez alapján választhatunk játéko-
kat, szituációs gyakorlatokat, dramatikus feldolgozást.
(A tankönyvek egyes feladatainál is ez a gondolat áll a
háttérben: nem a fõtémára fókuszál, hanem valamely
részképességre.) Így a most elemzett értékhez kapcsolha-
tunk énállapot-kifejezõ gyakorlatot, a másik megismeré-
sét célzó interjút, mimikát utánzó-tükrözõ játékot stb.
Ebben a folyamatban az értékhez rendeljük elõször a ké-
pességeket, és ahhoz a tartalmakat + módszereket. Az
elõzõhöz hasonlóan javasoljuk tanórák helyett egy széle-
sebb fejlesztési ív kidolgozását.

3. Fejlesztés adott problémára. Az erkölcstan kere-
tében kidolgozhatunk olyan fejlesztési ívet, amely egy
adott probléma megoldását tûzi ki egy konkrét tanuló-
csoporthoz kötve: például elõítélet, kirekesztés jelenik
meg, sok a gúnyolódás, gyenge a munkafegyelem vagy
éppen nem elég asszertívak a gyerekek. Az elsõ lépés a
fejlesztési területek kijelölése, majd ez „alá” tervezzük
azokat a lépéseket, amelyekrõl úgy gondoljuk, hogy a
probléma megoldható velük. (Természetesen kizárólag
az erkölcstanórákon nehéz megoldani az ilyen problémá-
kat.) A tervezéskor – hasonlóan az értékfejlesztéshez –
vegyük figyelembe, mi lehet a fejlesztési területek hierar-
chiája, milyen egyéb képességek fejlesztése lehet szüksé-
ges. Például a kiközösítést okozhatja az empátia hiánya,
ez fejleszthetõ nézõpontváltással, erõszakmentes kom-
munikáció gyakorlásával. Azonban vigyázzunk arra,
hogy ne tûnjön célzatosnak, és gondoljuk végig, mennyi-
re köthetõ át – ha egyáltalán átköthetõ – a valóságos
helyzethez. 

4. A tanóra íve, szakaszai. Egy tanórát tekintve egy
általánosan használható tervezési séma a ráhangolás – té-
mabemutatás – témafeldolgozás – levezetés. A ráhangolásról
már a módszereknél részletesen írtunk. Célja, hogy elõ-

hívjuk a témához kapcsolódó érzéseket, tapasztalatokat,
attitûdöket, de lehetõleg ne túl direkten kérdezzünk rá.
Ezt inkább a következõ szakaszban tegyük meg. A ráhan-
golást megelõzheti, ha szükséges, az elõzõ órán feladott
otthoni munkák rövid bemutatása. Ha az órán két vagy
több résztémát érintünk, akkor is egy-két mondatos át-
vezetéssel vagy egy rövid asszociációs körrel kezdjük el.
A téma bemutatása alatt olyan feladatot értünk, amely
kapcsán már fókuszáltan beszélhetünk a témáról. A négy
szakasz össze is mosódhat, például egy ráhangoló játék
után feltett néhány reflektív kérdésbõl kibontakozhat
egy tartalmasabb beszélgetés, így a játék egyben témabe-
mutatóvá is válik. A témafeldolgozási szakaszban több
szempontból, többféle módszerrel, elmélyültebben vizs-
gáljuk a témát, vagy valamilyen képességet fejlesztünk.
A levezetõ szakaszban ki lehet emelni a téma révén fel-
merült fõ gondolatokat, vagy lehetõséget adni minden-
kinek a befelé fordulásra, arra, hogy saját magában el-
rendezhesse a tanultakat. Ez történhet valamilyen önki-
fejezõ alkotással is. A levezetésnek feszültségoldó célja is
lehet, ha komolyabb, nehezebb témákkal foglalkoztunk
– ilyenkor játékkal, zenével, mozgással is befejezhetjük
az órát.

! ! !

Demeter.qxd  2017.04.26.  9:05  Page 18



19

Öko-egészségnap 
a Bolyaiban

A Bolyai Iskola örökös ökoiskola lévén, kiemelt figyel-
met fordít a környezeti neveléssel összhangban az egész-
ségnevelésre is, mely hangsúlyosan megjelenik az
ökoiskolai programokban. Pedagógiai hitvallásukban
prioritást kap a gyermekközpontúság mellett a kör-
nyezet- és természetbarát iskola kialakítására való tö-
rekvés. 

Már szinte hagyománynak számító esemény az iskola
életében a jeles napok megünneplése. Így történt ez
2016. április 22-én is, amikor az ökoiskola munkaközös-
sége dr. Árnyasné Rizsák Orsolya vezetésével ÖKO-
EGÉSZSÉGNAPOT szervezett – tanár, diák és szülõi –
összefogással a „Föld Napja” tiszteletére. A projektnap
középpontjában a holisztikus szemlélet kialakítása ér-
dekében, a természettudományos mûveltséghez kap-
csolódóan az egészséges életmódra nevelés állt.

A projektnapon sokszínû programmal, szimultán,
több helyszínen vártuk a diákokat. A teljesség igénye
nélkül:

– öko-ölelés és visszhangkiáltás (Bolyai) az iskola épü-
lete körül, az egész iskolai közösség részvételével;

– faültetés;
– alsó tagozatosoknak bábelõadás: bábjáték tanszakos

diákok elõadásában „Természetfalva megmentése” cím-
mel;

– öko-divatbemutató: alsó, felsõ tagozatra bontva.
Fakultatív programok, az osztályok elõzetes érdeklõdé-
sének és választásának megfelelve:

• „Hortobágy növény- és állatvilága” – dr. Ár-
nyas Ervin Mihály ökológus interaktív kiselõ-
adása (4., 6. évfolyam);

• Zöld-Kör elõadása és Szelektivity társasjátéka
minden osztályból 2-2 diák részvételével (kü-
lönbözõ korosztályok együttes tevékenysége);

• Debreceni Egyetem Agrártudományi Köz-
pontjának kiállítása, tárlatvezetés (3. évfo-
lyam);

– Élõ bolygó társasjáték (1., 2. évfolyam);
– Kézmûves-foglalkozások (kerámia) az alsó és felsõ

tagozat diákjai részére;
– Cselgáncsbemutató (minden évfolyamnak).

Öko-divatbemutató
A változatos események közül nagy élmény volt a diá-

kok számára az öko-divatbemutató, melyen az osztályok
az alsó, felsõ tagozatos szekcióban vettek részt. Fontos
feltétel volt, hogy a ruhák készítéséhez a tanulók csak új-
rahasznosítható anyagokat használhattak fel.

A divatbemutató a pedagógiai projektre vonatkozó
elvárásoknak megfelelõen szervezõdött.* Ezért az isko-
lai divatbemutatót megelõzte a „többlépcsõs” osztály-
szintû készülõdés, az önálló tanulói tevékenység és a
közös alkotás.

Osztályszintû öko-divatbemutató
Az akkori második osztályosokat tanító Csókáné Tö-

rök Csilla Ilona mutatja be, hogyan valósult meg mindez
az osztálya szintjén.

Vighné Arany Ágnes–Csókáné Török Csilla Ilona

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskolában a 2008/2009-
es tanévtõl induló „Életvitelprogram” középpontjában az egészségtan tantárgy tanítása
áll. A program külön érdeme, hogy az intézmény vezetõsége (jelenleg dr. Feketéné
Tunyogi Ildikó Mária) szakmai, partneri együttmûködést alakít ki a helyi társadalom
résztvevõivel, többek között az egészségtan, egészségnevelés tantervi szakértõvel
(Vighné Arany Ágnes).

Ökoiskolai projektnap
a debreceni Bolyai iskolában
(Öko-egészségnap)

* M. Nádas Mária (2010): A projektoktatás elmélete és gyakorlata,
Magyar Tehetségsegítõ Szervezetek Szövetsége. 9. o. Elérhetõ
honlapunkról: Könyvtár › Gyakorlat, módszertan › Módszertanról
általában
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1. Osztályszintû munka elõkészítése
A divatbemutatóra felhasznált újrahasznosítható

anyagnak – elõzetes megbeszélés alapján – osztályunk
a papírt, mint alapanyagot választotta ki. Projektnapi
célkitûzésem volt többek között a tanultak hasznosítása
a hétköznapi életben, a készségszintû tudás elsajátítása
érdekében.

Tantárgyi koncentráció: 
– Technika, életvitel és gyakorlat. A tantárgyi temati-

ka szerinti kapcsolódások: feldolgozott, átalakított anya-
gok (papír, fonal, textília) a papír tulajdonságai, a papír-
gyártás folyamata, újrahasznosítása. Személyes higiéne,
környezetünk tisztán tartása.

– Környezetismeret: természet- és környezetvédelem
(takarékoskodás, szelektív hulladékgyûjtés, újrafelhasz-
nálás), egészséges életmód: öltözködés.

– Magyar nyelv és irodalom: szövegértés, szövegalko-
tás (két vagy több mondat összekapcsolásával), helyesírás
gyakorlása, vélemények kifejezése, véleményformálás.

– Vizuális kultúra (rajzóra): alkotótevékenység (kép-
zelõerõ, belsõ képalkotás), eszközök biztonságos haszná-
lata.

– Egészségtan: egészséges életmód (évszaknak, idõjá-
rásnak megfelelõ öltözködés, eszközökkel való biztonsá-
gos bánásmód, balesetvédelem, balesetek megelõzése,
személyi és környezeti higiénia. Környezetvédelem: hul-
ladékok szelektív gyûjtése, takarékoskodás, újrahaszno-
sítás. Önismeret: testtartás, érzelmek kifejezése (meta-
kommunikáció).

Mivel a délutános szabadidõs tevékenységet együtt
töltöm diákjaimmal, ezért nagyobb rálátásom van arra,
hogy ki miben „tudós”, milyen specifikus képességgel
rendelkezik. 

Intézményünkben a 2003/2004-es tanévben indult el
az alapfokú mûvészeti nevelés, oktatás (alapfokú mûvé-
szeti iskola). Mindez sokféle lehetõséget nyújt a szemé-
lyiség sokoldalú kibontakoztatására:

– Az osztályomból egy kislány jár a képzõ- és iparmû-
vészeti ág képzõmûvészeti tanszakára, ezért a jelmezter-
vezésnél kiemelten számítottam a kreativitására. 

– Színmûvészeti és bábmûvészeti ágban három tanuló
vesz részt a bábjátéktanszakon, mely hozzájárul a kom-
munikációs és együttmûködési készségek intenzív fej-
lesztéséhez. Ezt a képességet tudjuk sikeren felhasználni
a divatbemutató konferálásához. A színjátéktanszak
képzésében hét tanuló (2 lány, 5 fiú) „jeleskedik”. A pro-
jektmunka drámajáték elemeinek beépítése során nagy
szükség volt rájuk az osztályszintû divatbemutató model-
lezésénél.

Az osztálytermi munka elõkészítését a diákok önál-
ló döntéshozása elõzte meg.

A tanulók önállóan dönthettek: 
– kikkel szeretnének egy csoportban dolgozni,
– milyen ruhát szeretnének készíteni (interaktív tábla

segítségével, a négy évszak bemutatása),
– a ruhakészítéshez milyen papíralapú anyagokat sze-

retnének felhasználni, 
– milyen kiegészítõ kellékeket használnak a bemuta-

táshoz. 

2. Jelmeztervezés
A tanulók az elõre megadott szempontok alapján, a

négy évszak alternatívájából választhatták ki a megfor-
málandó osztályjelmezt. Minden tanuló írásban „titkos”
szavazással szavazhatott. Osztályunk kétharmados több-
ségben a „tavasztündér” megformálását választotta. Az
indokok között szerepelt: „a természet újjáéledése”, „vi-

rágok nyílása”, „tavaszi zá-
por”, „langyos szél simoga-
tása”. A jelmeztervezés-
ben részt vett minden kis-
diák. Az egyéni munka so-
rán mindenki megtervez-
hette a saját tündérkéjét. 

E munkafolyamatot követõen az iskolai öko-divatbe-
mutatóra készülõ osztályjelmezt közösen terveztük meg
(frontális tervezés), melyhez nagyban hozzájárult a fent
említett képzõmûvészeti tanszakra járó tanuló elképze-
lése, jelmezterve. A viselendõ öltözéket szoknya és blúz
kombinációjában állította össze, apró tavaszi virágmotí-
vumokkal díszítve. A tanulóknak nagy gondot okozott a
jelmez vizualizációja, térbeli megformálása. Ehhez taní-
tói, szülõi tervezésre, segítségre volt szükség.

3. Külsõ segítõk bevonása
A tanulók szülei mint iskolán kívüli segítõk, támoga-

tók vettek részt a tényleges osztálytermi munkában. El-
érhetõségüket megkönnyítette az internetes kapcso-
lattartás, a közösségi oldalon mûködtetõ zárt csopor-
tunk, melynek minden szülõ a tagja. Azok a szülõk tud-
tak hatékonyan együttmûködni az osztállyal, akiknek
munkakörük lehetõvé tette a délutáni szabadfoglalkozá-
son való részvételt. Például bölcsõdei gondozónõ, aki
munkaköre révén is nagy szeretettel és hozzáértéssel fog-
lalkozott a tanítványokkal. Az informatikus apuka és a
grafikus anyuka kreativitása révén nagyon örült az alko-
tómunkának.

A papíralapú anyagok beszerzése elõzetes feladat volt,
melyet a tanulók a szüleikkel, testvéreikkel közösen vé-
geztek. A gyûjtõmunkában minden tanuló lelkesen részt
vett. Az anyaggyûjtés fõleg a háztartási hulladékra vo-
natkozott, az újságpapírra és a tavasz színeit tükrözõ sár-
ga és zöld színû muffinpapírra. A szülõket motiválta, hogy
több idõt tölthetnek gyermekeikkel és „beleláthatnak”
az osztálytermi életbe, gyermekeik mindennapi tevé-
kenységébe. Mindezzel formáltuk a családok szemléletét
és figyelmüket a szelektív hulladékgyûjtésre irányítot-
tuk.

4. Jelmezkészítés
A jelmezkészítés munkafázisát a délutáni szabadfog-

lalkozás keretében szerveztem meg. A rendhagyó órák
alkalmat nyújtottak a tanár-diák-szülõ együttes munká-
jára.

A tényleges alkotómunkát a „tavasztündér” jelmezé-
nek az elkészítése képezte újság- és muffinpapír felhasz-
nálásával. Ebben a munkafázisban a hagyományos fron-
tális tanulásszervezés helyett a csoportmunka került elõ-
térbe. Az osztályomban lévõ 24 tanulóból a fentiek alap-
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ján négy csoport szervezõdött, így 6 fõs kiscsoportok ala-
kultak.

Az elõzetes megállapodás szerint, konszenzusos dön-
tés alapján készítették el a csoportok a munkadarabokat: 

– felsõrész (lánykablúz) díszítése – muffinpapírok ösz-
szeragasztása, virágmotívumok kialakítása;

– szoknyarész – papírhajtogatással készült munkada-
rabok összeállítsa;

– fejpánt, párta – újságpapírpántra muffinpapírok ra-
gasztása zsineggel történõ rögzítéssel;

– kiegészítõk, díszítõk (karkötõk, öv) – újságpapír-
pántra muffinpapírok ragasztása.

A legnagyobb kihívást és egyben a legtöbb munkát je-
lentette a szoknyarész elkészítése, ezért ezt a munkafo-
lyamatot kiterjesztettem az egész osztályra. Elõször új-
ságpapír felhasználásával, legyezõhajtogatással álmod-
tuk meg a szoknyarészt.

Sajnos a legyezõhajtogatás rossz döntésnek bizonyult,
mert az összerakásnál kiderült, hogy mégsem terülnek ki
teljességében a legyezõk, és nem adták ki a szoknya for-
máját. Így újra kellett tervezni, hogy milyen módon fog-
juk elkészíteni a szoknya harang alakú formáját. Segítsé-
günkre a festõmûvész anyuka volt, tanácsára áttértünk a
tölcsérhajtogatásra. Egy-egy tölcsér egy-egy munkada-
rabnak számított, így minden tanuló önállóan részt ve-
hetett a papírhajtogatásban (nem volt „potyautas”). Ez
megkönnyítette a feladatok kiosztását, megosztását, me-
lyet lázas hajtogatás követett.

Úgy gondolom, hogy a legyezõhajtogatás sem veszett
kárba, hiszen azt felhasználtuk a technika-, életvitel és
gyakorlati ismeretek órán. Égitesteket festettünk, illetve
formáltunk belõlük, melyek a tanterem díszítését szol-
gálták.

A jelmezek készítése többféle pedagógiai lehetõsé-
get rejtett magában: 

– Egészségvédelmi ismeretek begyakoroltatása. Esz-
közökkel (olló, ragasztó) való biztonságos bánásmód,
személyi és környezeti higiénia, balesetvédelem, megelõ-
zés. 

– A tanulók önkifejezése (önmegvalósítás). Ezért tel-
jes mértékben igyekeztem a tanulói önállóságot, a krea-
tivitást és az egyéni döntést tiszteletben tartani. A célom
az volt, hogy a diákok minél több ötlettel járuljanak hoz-
zá a jelmezkészítéshez. Így esett például a választás a
muffinpapír felhasználására, amit az egyik tanuló aján-
lott. Elmesélte, hogy „hétvégén az anyukám gyakran készít
muffint, mert a kistestvéremnek ez a kedvenc sütije. Az egyik
alkalommal pedig az elhasznált papírokból nyakláncot fûz-
tünk”.

– Nekem elsõsorban az volt a feladatom, hogy facilitá-
torként, a tanulók és a feladat differenciálása révén (lásd
fentebb munkadarabok elkészítése csoportmunkában)
összehangoljam a munkát a szülõk bevonásával (tanító-
diák-szülõ együttmûködése).

– A tanítói motiválást képezte Koncz Zsuzsa (1976)
„Ne vágj ki minden fát” címû dalának a meghallgatása.
Úgy érzem, hogy ez a dal napjainkban is idõszerû élményt
nyújtott a tanulóknak. 

– A pozitív megerõsítést a dicséret és a tanulók mun-
káinak osztálytermi kiállítása jelentette.

5. Tanulói konferálásra való felkészítés
A tanulói konferálás arra irányult, hogy bemutassa a

felhasznált anyagokat az újrahasznosítás és a takarékos-
kodás szempontjából. Mindez lehetõséget adott a kör-
nyezet-, természet-, egészségismereteken túl a kommu-
nikációs kompetencia fejlesztésére (kognitív, szociális,
személyes és speciális kompetencia) is. E felkészítésben
segítségemre volt a kolléganõm, aki a magyar irodal-
mat és nyelvtant tanítja, ily módon a felkészítés min-
den tanulóra kiterjedt (tantárgyi koncentráció). 

A magyar irodalom órán a környezettel és az egészség-
gel kapcsolatos meséket, verseket, mondókákat elemez-
tünk (szövegértés), megfigyelve azok sajátosságait. A
„bemondói” szöveg megfogalmazása (szövegalkotás), le-
hetõséget kínált a helyesírás gyakorlására (nyelvtani, he-
lyesírási szabályok begyakorolására) és a nyelvi igényes-
ség felkeltésére.

Beszédtechnikai feladatokkal, paralingvisztikai esz-
közökkel a közlési formákat (beszédhang, arckifeje-
zés, gesztusok, testtartás) gyakoroltattunk a tanu-
lókkal. 

6. Osztályszintû divatbemutató 
lebonyolítása
A divatbemutató fõpróbáját az osztályteremben tar-

tottuk meg, az érdeklõdõ szülõk részvételével. A bemu-
tatón szereplõ tanulók kiválasztása önkéntes jelentkezés
alapján történt. Az örömmel vállalt feladatnak nagy mo-
tiváló ereje van! Ezt követõen a tanító és a jelen lévõ szü-
lõk együttes döntése érvényesült és elkezdõdhetett az
egyéni tanulás.

A tavasztündér értelemszerûen egy kislány lett, a kon-
feranszié szerepe pedig az arra rátermett fiúra esett. A ki-
választott gyermek színpadi fellépését segítette az a tény,
hogy õ már második éve jár az AMI bábjáték tanszakára
(szereplés, elõadói képesség, metakommunikációs kész-
ség fejlesztése). Ezek a tanulók a színpadi szereplés során
a komfortzónájukon belül voltak, így bátran vállalkoz-
tak.

Az osztályszintû divatbemutatón modelleztük az isko-
lai bemutatást, dramaturgiai játék formájában játszottuk
el a bemutató lehetséges történéseit (színpadi vonulás,
közönséggel való kapcsolattartás, szemkontaktus, sze-
replõk együttmûködése), melyet tanulói konferálás kí-
sért.
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A modell mozgáskultúráját az osztály által már jól is-
mert és szeretett játékos gyakorlattal fejlesztettem (A fe-
jem, a vállam, a térdem, a bokám…). Gyakoroltuk a kö-
zönséggel való kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást a
metakommunikációs eszközök (beszédhang, testtartás,
arckifejezés, gesztusok) megfelelõ használatával. A be-
mondói szerep gyakorlására a „Mesterségem címere” el-
nevezésû játékkal motiváltam a tanulókat. A két tanuló
színpadra lépését, harmonikus együttmozgását a „biza-
lomjáték” felidézése segítette.

Mindenki jól érezte magát, nagyokat nevettünk. E pe-
dagógiai helyzet felbátorította azokat a diákokat is,
akik nem voltak olyan vállalkozó szellemûek. Ezért le-
hetõséget adtam nekik, hogy kipróbálhassák magukat a
szereplésben (tanítói motiválás). Mindez jelezte az
együtt végzett munka eredményességét is, mert ebben a
szituációs játékban benne volt minden egyes tanuló al-
kotása.

A várakozás napjaiban korrigáltuk a fellépõk kiesebb
hibáit (fej-, kéz-, testtartás, járáskoordináció, beszéd-
technika, ritmus, kapcsolattartás a közönséggel). A fel-
készülõ gyerekek jutalma az volt, hogy õk képviselhették
az osztályt az iskolai szintû divatbemutatón.

7. A közös élmények megbeszélése
(véleményformálás)
Az osztályszintû divatbemutató után „kerekasztal-

megbeszélést” tartottunk a diákokkal és a résztvevõkkel
(segítõ szülõk). Mindenki szemtõl szemben (face to face)
elmondhatta, hogy a közös munka során milyen élmény-
nyel gazdagodott, és hogyan élte meg ezeket (saját élmé-
nyek feldolgozása, szerzett tapasztalatok, vélemények,
javaslatok).

– Az egyik alkalommal egy gyermek jelezte, hogy „ne-
hezen boldogulok a papírhajtogatással, mert nem áll rá a ke-
zem”. Egy ismert és jól bevált közmondás (Gyakorlat te-
szi a mestert) volt a segítségemre és két tucat újságpapír,
mire begyakoroltuk. 

– Egy másik csoportban az egyik tanítványom összetû-
zésbe került a csoporttársaival (mert mindenben „okos-
kodott”), és sírva panaszolta, hogy kiközösítette a cso-
port. Úgy ítéltem meg, hogy „túlreagálta” a konfliktust,
és tanítói útmutatással, rávezetéssel megoldódott a prob-
léma (lásd. Egészségtan konfliktuskezelõ technikák).

Iskolai szintû 
öko-divatbemutató

1. A 2. a osztály szereplése 
az iskolai divatbemutatón
A divatbemutatón két szekcióban, osztályonként 2-3

fõs csoportokban, mosolyogva vonultak fel a diákok,
érezvén, hogy egy különleges esemény résztvevõi. A cso-
port szóvivõje, a konferáló tanuló bemutatta a felvo-
nultatott ruhadarabokat és a hozzájuk felhasznált
anyagokat. A felsõ tagozatosok kihangsúlyozták a fel-

használt anyagok környezet- és egészségvédelemi je-
lentõségét és az esetleges hátrányait is.

Az igazgatótanács és a diákönkormányzati képviselõk
(DÖK) együttesen értékelték a legötletesebb ruhakölte-
ményeket (kreatív ötletek), illetve a hozzákapcsolódó
tanulói „konferálást”. Az utóbbi az anyanyelvi kommu-
nikációt (fogalmazás, elõadói készség stb.) is figyelembe
vette.

Az osztályunkat képviselte a „tavasz hírnökei” kétfõs
csapat. Bevonuláskor a „modell” fejérõl lecsúszott a pár-
ta, a fejdísz eltakarta a fél szemét, ami a versenytársakból
nagy nevetést váltott ki. Így az utolsó pillanatban gyors
tanítói segítségre és biztatásra volt szükség. Ennek elle-
nére a csapatunk két tagja felnõttekre jellemzõ komoly-
sággal mûködött együtt, és ügyesen, magabiztosan szere-
peltek.

Az öko-divatbemutató zárásaként az intézményveze-
tõ-helyettes (Debreceniné Kozma Gyöngyi) megköszön-
te az évfolyamok aktív részvételét, külön üdvözölte a fel-
lépõket. Az osztályok képviselõinek elismerõ szavak kí-
séretében emléklapot és ajándékot (tornatermi kisesz-
közök, labdák) adott át.

Ezen az eseményen nem volt helyezési rangsor, min-
denki gyõztesként hagyta el a színpadot.

2. A 2. a osztály szereplése
– „tanulói szemmel”
A divatbemutató után interjú formájában tájékozód-

tam a fellépõ csoport színpadi szereplésérõl.

Az alábbi kérdésekre voltam kíváncsi:
– Milyen élmények érték a fellépés során?
– Mi az, ami tetszett, és mi az, ami nem?
– Mit szeretnének másként csinálni?

A két tanuló véleménye egyöntetû volt abban, hogy
ez a szereplés nagy élmény és kihívás volt számukra. A
kislány elmondta, hogy „… furcsa érzés volt, hogy egy-
szerre, ennyi gyerek figyeli minden mozdulatomat, majd
összeakadt a lábam, de a taps, az nagyon jólesett.” A kon-
feráló kisfiú elsõ pillanattól kezdve magabiztosan
beszélt, hiszen óvodáskora óta hozzászokott a szerep-
léshez.

Még hetekig „beszédtéma” volt az iskolai divatbe-
mutató a gyerekek között, sõt a szabadfoglalkozások
alatt spontán alakultak csoportok, hogy különbözõ sze-
reposztásban (még a közönséget is szimulálták) eljátsz-
szák a látottakat, az átélt élményeket. Ennek következ-

Az Öko-divatbemutató finaléja
A 2. a) osztály

„tavasztündére”
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tében szinte minden tanuló kipróbálhatta magát ebben a
helyzetben (pedagógiai helyzet).

3. Az öko-divatbemutató 
– „tanítói szemmel”
Másodikosok lévén, osztályunknak ez a divatbemuta-

tó volt az elsõ, folyamatában többlépcsõs és egymásra
épülõ projektmunka, melyben a közösségi tevékenységé
volt a fõszerep. Az osztálytermi munka során mindig le-
nyûgöz az a gyermeki hozzáállás, amilyen érdeklõdéssel,
aktivitással fognak hozzá és viszik végbe a tevékenyked-
tetést preferáló feladatokat. Szerintem az iskolai neve-

lésnek ezt a gyermeki érdeklõdést és a pozitív hozzáál-
lást kellene megõrizni, megerõsíteni.

Szakirodalom
– M. Nádas Mária (2010): A projektoktatás elmélete

és gyakorlata, Magyar Tehetségsegítõ Szervezetek Szö-
vetsége.

– Oroszlány Péter (1998): A tanulás tanítása, Tanári
kézikönyv, AKG Kiadó, Budapest.

– Dr. Spencer Kagan (2001): Kooperatív tanulás,
Ökonet Kft., Budapest.

– Vighné Arany Ágnes (2017): „Az egész iskolai élet-
re ható, átfogó egészségfejlesztési projektek kidolgozása”
www.tanitonline.hu.

! ! !

Mostani írásunkban – elöljáróban – olyan igeképzõkbõl kötöttünk csok-
rot, melyek használatát nem régiségük akadályozza meg, hanem az a
nyelvi babona, mely szerint idegen eredetûek és hatásúak, holott – nyelv-
történetünk tanúsága szerint – mindegyik keletkezése anyanyelvünk fej-
lõdésének egy adott korszakához kapcsolódik. Az kétségtelen, hogy ma
már az e képzõkkel alkotott igealakok a köznyelvben elhomályosulóban
vannak, ritkábban fordulnak elõ, de a szépirodalmi nyelv õrzi valameny-
nyit. Aki jól és helyükön használja õket, annak stílusa kifejezõbb, szebb és
választékosabb lesz. E témát követõen foglalkozunk helységneveink hely-
határozós alakjaival, majd betekintünk nyelvünk múltjának egyik zugába. 

D. Kenedli Eszter Anyanyelvi figyelõ
Hogy is írjam, hogy is mondjam? (7.)

Kéretik és adatik
Az igényes és választékos nyelvhasználatra törekvõk

körében a gyakorta fölmerülõ nyelvhelyességi kérdések
között tartjuk számon az -atik, -etik, valamint  a -tatik, -
tetik képzõs szenvedõ igéink helyes használatára vonat-
kozó válaszokat.

Ma már igen sokan úgy vélik, hogy a szenvedõ ige ide-
gen hatásra került nyelvünkbe. E vélekedés téves, hiszen
a fönti képzõs szenvedõ ige anyanyelvünk õsi kifejezõesz-
köze. Bárczi Géza e nyelvtörténeti tényt így foglalta ösz-
sze:

„A szenvedõ igeragozás, mely voltaképpeni a mûveltetõ
képzõs igének (pl. küldet, kapartat) a visszaható funkciójú
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ikes ragozással való kombinálása (küldetik, kapartatik),
minden valószínûség szerint már a honfoglalás elõtt kiala-
kult, jóllehet elsõ példái csak 1300 körülrõl adatolhatók, az
Ómagyar Mária-siralomból: kínzatol, veretöl, kínzassál
stb. Egyáltalán nem valószínû, hogy ilyen igealak idegen,
latin hatásra, a latin szenvedõ ige fordításaként mintegy
mesterségesen alakult volna ki. Az azonban nagyon is lehet-
séges, a beszélt nyelv közel sem élt vele oly mértékben, mint
ahogy latinból fordított írott szövegeink alapján vélni lehet-
ne.”1

Használata régi nyelvünkben még közkeletû volt, nap-
jainkban azonban a már cselekvõ értelmû születik igén
kívül csak keveset találunk általánosan elterjedve: ilyen
például a (valaki iránt rokonszenvvel) viseltetik igénk.
Napjainkban fõként a hivatali nyelv, alkalmanként a
szónoki nyelv, szövegtípustól függõen a tudományos
nyelv él vele. A szépirodalmi mûvekben inkább csak stí-
luseszközül bukkannak föl; a tartalomtól meghatározot-
tan Emelkedett vagy régies hangulat érzékeltetésére, föl-
keltésére. Íme két szépirodalmi példa:

„Te megbecsülsz azzal, hogy fölfeded,
mi neked fölfedetett,
a jót, a rosszat, az erényt, a bûnt –
te bennünket növesztel, azzal,
hogy mint egyenlõkkel beszélsz velünk.”2

„Sohse lesz másként, így rendeltetett”,
Mormolta a vén Duna habja.”3

Régebbi nyelvmûvelésünk, idegen hatásnak tulajdo-
nítva, általánosságban vetette el a szenvedõ igék haszná-
latát, ma már ez nem jellemzõ. A hivatali nyelvben elõ-
forduló szenvedõ szerkezetek meglétét sem kifogásolhat-
juk, ha helyesen és helyükön használják õket.

A vers íródik,
vagy a verset írják?

Az általam megkérdezettek legtöbbje az írják alakot
tartotta helyesnek és elfogadhatónak, mondván: a ver-
set írják. Ez igaz, ám vannak olyan nyelvi helyzetek, me-
lyekben egyenesen szükség van a szenvedõ szemléletû
kifejezésre. Ez akkor helyénvaló, ha valaki nem kívánja
elõtérbe állítani magát a cselekvõt. Ilyen esetekben ko-
rábban is így mondták: a vers íratik. Az -atik, -etik és a -
tatik, -tetik szenvedõ igeképzõ elhomályosulásával azon-
ban gyakorivá lett a tájnyelvbõl már korábbról ismert és
használt -ódik, -õdik szenvedõ-visszaható képzõ, pl.
megverõdsz ’megveretel, megvernek’. Napjainkban már a
köznyelvben is általánosan elfogadott és használt kifeje-
zések, kifejezésmódok: elfelejtõdik, hányódik-vetõdik.
Az elõadások, a filmek, a színházi elõadások is megkez-
dõdnek és befejezõdnek. Nem vitatjuk el, hogy a ma em-
bere számára egy kissé szokatlan, ha azt hallja vagy olvas-
sa, hogy egy regény vagy egy film forgatókönyve íródik.
Ugyanakkor az e típusú nyelvi formák kifogástalanok!
Aki szívesen olvas szépirodalmi publicisztikákat, verse-
ket, számos hasonló példát találhat. Közéjük sorolható

Ady egyik publicisztikai írásának címe: De versek íród-
nak.4

Mai nyelvünkben való – megfelelõ helyû és módú hasz-
nálata – írásunkat és beszédünket egyaránt gazdagítja. 

Mondhatni?
Igazuk van azoknak, akik azt hangoztatják, hogy mai

nyelvünkben számos kifogásolható szó és szószerkezet
hallható, a mondhatni szóalak azonban éppen nem tarto-
zik közéjük, ugyanis a ható, vagyis a -hat, -het képzõs igék
fõnévi igenévi alakja gyakorta fordul elõ az általános alany
kifejezésére.

„Milyen szemmel nézett rája
Szûcs György gazda, képzelhetni”5

E nyelvi formáról is elmondhatjuk azt, hogy használa-
ta régen gyakoribb volt, mint napjainkban. Ma irodalmi-
nak, választékosnak érezzük a -hat, -het képzõs fõnévi
igenévi szóalakokat, de például éppen a címben szereplõ
mondhatni szavunk napjainkra szókincsünk elfogadott
tagjává lett. Ne mellõzük!

Helységneveink 
helyhatározós alakjai

A helyesírással kapcsolatos fejezetünkben ez alkalom-
mal magyar helységneveink határozóragos alakjaival fog-
lalkozunk.

Elöljáróban elmondhatjuk, hogy a helynevek ragozá-
sa az elmúlt századok során sokat változott. A ma hasz-
nálatosakon kívül régebben több más ragot is függesztet-
tünk helyneveinkhez.

• A -t, -tt rag akkoriban elerjedtebb volt; például így
mondták: Gyöngyöst, Esztergomot, Sopronyt (ma:
Gyöngyösön, Esztergomban, Sopronban).

• Hová? kérdésre az -á, -é, -vá, -vé rag is gyakrabban
fordult elõ: Egré, Pécsé, Gyõré (vagyis: Egerbe, Pécsre,
Gyõrbe).

• Honnan? kérdésre az -ól, -õl rag is használatos volt:
Egrõl (azaz: Egerbõl), de ilyen ragos alakok is használato-
sak voltak: Debrecenre, Gyõrre, Gyõrrõl. Néha ugyan-
azon város nevéhez ugyanarra a kérdésre kétféle ragot is
kapcsolhattak, más-más jelentésben: Budán (a város-
ban), Budában (a várban).

Az egyik Arany-balladában olvashatjuk:
„Izabella királyné Budában”6

Földrajzi neveink közül napjainkra is megõrzõdtek
ilyen ragos alakpárok: Csongrádon (a városban), Csong-
rádban (a megyében).

Mi lehet e változatosság oka?
A határozóragoknak részben megváltozott és napja-

inkban is módosuló, ingadozó szerepe, melyek ellenére
létezik a földrajzi nevek helyhatározóragjainak használa-
tában több-kevesebb szabályszerûség. 

• Mai köznyelvünkben a hol? kérdésre -ban, -ben, a
honnan? kérdésre -ból, -bõl, a hova? kérdésre pedig -ba, -
be rag járul minden idegen helységnévhez, a világrészek,
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országok nevéhez.7 Eszerint: Ausztriában, Romániában,
de: Magyarországon.

• Azokhoz a magyar helynevekhez, amelyek i, m, n,
ny hangra végzõdnek, valamint a -falu, -szombat utóta-
gúakhoz és a tájegységek nevének egyik fajtájához úgy-
szintén -ban, -ben; -ból, -bõl; -ba, -be toldalék (rag) járul:
Ercsiben, Marcaliban; Komáromban, Sopronban (de:
Tetétlenen), Tihanyban (de: Csányon), Nagyszombat-
ban, Rimaszombatban. Pl. nagyszombaton találkoztak,
de: Kodály Zoltán Nagyszombatban járt gimnáziumba.

– Idetartozó tájegységnevek: Göcsejben, a Jászság-
ban, a Szigetközben. Ugyanígy ragozzuk a hegységek, er-
dõségek neveit is: pl. a Bakonyban, a Bükkben, a Mátrá-
ban. 

– A -falva utótagú helységneveket így ragozzuk: Al-
bertfalván, Bánfalván.

– Az i-t nem számítva, a magánhangzóra végzõdõ és a
fönt említetteket kivéve a többi mássalhangzóra végzõ-
dõ, valamint a -halom, -hegy, -patak, -sziget, -várad utóta-
gú helynevekhez és a -fa, -háza, -puszta végûekhez és a
tájegységek nevének egy másik típusához -n; -ról, -rõl; -
ra, -re rag kapcsolódik: Gógánfán, Hegyeshalmon, Nyír-
egyházán, Csillaghegyen, Sárospatakon, Szécsiszigeten
(helység Zala megyében), Nagyváradon; a Dunántúlon,
a Hegyalján, a Tiszaháton. A magánhangzóra végzõdõek
között is akadnak kivételek: pl. Brassóban.

– A -hely és a -vár utótagú helységnevekhez mindig já-
rulhatnak ugyanilyen ragok: Kételyen, Kaposváron, de
hol? kérdésre -t, -tt ragjuk is lehet a -vár végûeknek és -t
ragja egyik-másik -hely végzõdésû helységnévnek:
Fehérvárott vagy Fehérvárt, Kolozsvárott vagy Kolozs-
várt. A Gyõr, Pécs, Vác név is kaphat -tt ragot: Gyõrött,
Pécsett, Vácott. De így is ragozhatjuk õket: Gyõrben,
Pécsen, Vácon. Megjegyezzük: a -t, -tt ragos alakok min-
dig választékosabbak. 

– Honnan? és a hova? kérdésekre: Gyõrbõl, Gyõrbe;
Pécsrõl, Pécsre; Vácról, Vácra.

– Az r, ly, j végû helységnevek  – a -hely utótagúak ki-
vételével – ragozása ingadozik: Egerben, de Monoron;
Neszmélyben, Tápiósülyben, de Pélyen; Tokajban, de:
Gelejen.

Mint látjuk, szinte valamennyi típusban elõfordulnak
kivételek, melyekbõl adódóan a földrajzi nevek toldalé-
kolása nagy odafigyelést követel meg. 

Nyelvünk múltjáról… 
Körbe állás? Körben állás?
– Körbeállás? Körbenállás?

A köznyelvi kiejtésben mindkét alakot hallhatjuk, de
mai felfogásunk szerint a körben állás a helyesebb, írás-

ban külön is kell írni.8 Igaz, létezik a körbe-körbe határo-
zószónk, mely nemcsak a hova?, hanem a hol? kérdésre
felelõ mondatban is szerepelhet. Ez azonban a ’hébe-hó-
ba’: hévben-hóban – „hõségben-hóban’, vagyis ’nyáron-
télen’’9 – a h i á b a-féle, viszonylag ritka szavak csoportjá-
ba tartozik. Így mondjuk: ’A kicsik körben állnak, járnak,
forognak.’ A belõlük alakult, tõlük eredeztethetõ h a t á
r o z ó s fõnév pedig: körben állás, körben járás, körben for-
gás. Más: Gyere ide a körbe! (A hova? kérdésre válaszol.)

Ugyanakkor a magyar nyelvnek van egybeírt körbejár
tárgyas igéje is, melynek alapjelentése: ”Körüljár, több-
ször megkerül.”10 Pl. ’A gyerekek körbejárják az oszlopot’;
’Az erdész körbejárja az erdõt.’ Ennek fõnévi származé-
ka: körbejárás; pl. ’az oszlop körbejárása’.

De: A tanulók körben járása!

Jegyzetek
1 Bárczi Géza: A magyar nyelv életrajza. Gondolat, Bu-
dapest, 1975 (157. o.) 35. (3. kiadás); (Kiemelés tõlem:
D. K. E.).

2 Illyés Gyula: Bartók (részlet) – Hét évszázad magyar
versei III. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1972
(597. o.); (Kiemelés tõlem: D. K. E.).

3 Ady Endre: A Duna vallomása (részlet) – Hét évszázad
magyar versei II. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest,
1972 (597. o.); (Kiemelés tõlem: D. K. E.).
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tikai írásai III. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest,
1977 (474. o.).

5 Arany János: A bajusz (részlet) – Arany János összes
költeményei I. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest,
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zük, ugyanis a honnan? és a hová? kérdésre felelõk a
hol? kérdésre válaszoló alakokhoz igazodnak.

8 L.: A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás (367. o.).
9 A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára II. kötet.
Akadémiai Kiadó, Budapest, 1970 (79. o.) – Fõszer-
kesztõ: Benkõ Loránd. Megjegyzés: A hébe-hóba ha-
tározószavunk mai jelentése: „(Idõbelileg) nagyon rit-
kán.”. Magyar értelmezõ kéziszótár (a továbbiakban
rövidítve: ÉKsz.). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972
(532. o.).

10 ÉKsz.: 776. o. L. még: A magyar helyesírási szabályzat
12. kiadás (367. o.).
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Vajon ismerik a Tanító folyóirat olvasói a Matematikát
tanítók klubját? A létrehozás ötlete Szendrei Julianna fe-
jébõl pattant ki 2009-ben. Ezeket a különleges szakmai
összejöveteleket az ELTE Tanító- és Óvóképzõ Kar Ma-
tematika Tanszéke indította útjára. Idén március 18-án
immáron 16. alkalommal találkozhattak a matematika
élményszerû tanítása iránt érdeklõdõk. A klubot lelkes
és önkéntes alapító tagok mûködtetik, így félévenként
tartott összejöveteleik ingyenesek. Elõször tanítóképzõs
hallgatóként vettem részt az inspiráló programon, amely-
re mint a Rátz László Vándorgyûlés kistestvérére tekin-
tek, mégpedig olyanra, aki olykor a nagyok fejére is nõ-
het. Lelkesedés, alkotói hangulat, szakmai igényesség és
kreativitás hatja át a gyakorlattal színesített elõadáso-
kat, melyek a résztvevõktõl is aktivitást igényelnek. Szí-
vesen kipróbáljuk, továbbgondoljuk az elõadók ötleteit.
A feldolgozásra kerülõ témák változatosak, gyakran a
hallgatóság tesz javaslatot arra, hogy mivel foglalkozzunk
a következõ alkalommal. Õsszel – már néhány éve – a
Varga Tamás Módszertani Napok programjainak kereté-
ben találkozunk, tavasszal pedig a Tanítóképzõ ad ott-
hont a foglalkozásoknak Zsinkó Erzsébet és újabban
Kulman Katalin szervezésében. A legutóbbi alkalommal
Móricz Márk, Varga Tamás juniordíjas tanító a szám-
rendszerek világába kalauzolt el minket: remek ötleteket
kaphattunk a téma bevezetéséhez, felépítéséhez; játékos
tevékenységeket a megértéshez és a fogalmak elmélyíté-
séhez. Én még általános iskolából emlékszem a számorszá-
gokra, de voltak olyanok, akik most ismerkedtek a tízes
számrendszer megértéséhez is segítséget nyújtó témával.
A korábbi alkalmakról és tartalmakról a klub honlapján
tájékozódhatnak, jó szívvel ajánlom mindenkinek:

http://tokmatek.webnode.hu/kepzesi-
szakok/tovabbkepzes/matematikat-tanitok-klubja/

Egyiptomi szorzás
Elsõ témánk a bevezetõben említett számrendszerek-

hez, nevezetesen a ketteshez kapcsolódik. Órakezdés-

ként a játékok mellett matematikatörténeti érdekessé-
gekkel is szívesen megismertetem a gyerekeket. Izgalmas
dolog, hogy amikor épphogy csak a kis szorzótáblával és
a számok duplázásával, triplázásával, négyszerezésével
stb. ismerkedtünk meg, máris bekukucskálhatunk a na-
gyobb számokkal való szorzások világába anélkül, hogy
az írásbeli szorzásról tanultunk volna. A számkör miatt
leginkább harmadik osztályban javaslom ezt a kitekin-
tést, bár a duplázás és fejszámolás már második osztály-
ban is sokaknak jól megy.

Ha már otthonosan mozgunk a kettes számrendszerben
és megtapasztaljuk, hogy a tízes számrendszer számait min-
dig pontosan ki tudjuk fejezni a kettes számrendszer segít-
ségével is, elmesélhetjük tanítványainknak, hogy nem-
csak mostanság, a számítógépek világában fontos ez a ket-
tes (bináris) rendszer – szinte minden olyan elektronikus
eszközben, amely számításokat végez, ezt használják –, ha-
nem már az ókori Egyiptomban is a szorzás segítségére volt.
Négyezer évvel ezelõtt az egyiptomiak roppant ötletes mó-
don szoroztak: a szorzást ismételt kettõzéssel és a kapott
eredmények összeadásával végezték. (Megjegyzem: min-
den alapmûveletet az összeadásra vezettek vissza.) Ho-
gyan számolták ki például a 13×25-öt? Felírták egymás
mellé az 1-et és a 25-öt. Ezután mindkét számot megdup-
lázták, majd a kapott számokat ismét megduplázták, majd
ismét és ismét mindaddig, amíg az 1 többszöri duplázásá-
val kapott szám a szorzandónál (itt éppen a 13-nál) kisebb
volt. Ugye, ismerõs a táblázat logikája? 

Talán ebben a formátumban még könnyebben asszo-
ciálunk a kettes számrendszer helyi értékeire:

Az 1; 2; 4; 8 számok közül kiválasztották és megjelöl-
ték azokat, amelyek összegeként fel lehet írni a tizenhár-
mat: 13=1+4+8. A jobb oldali oszlopban, illetve a má-
sodik táblázatban az alsó sorban megjelölt számokat ösz-

1 ! 25 !
2 ! 50 !
4 ! 100 !
8 ! 200 !

„Arra kell törekednünk, hogy minden tanulót – akár többre, akár kevesebbre jut a mate-
matikában – meggyõzzünk arról, hogy a matematika hasznos, érdekes és szép; nem rá-
beszélõ úton, hanem azzal, hogy megmutatjuk a hasznát, érdekességét és szépségét.” 

(Varga Tamás: A matematika tanítása 1969.)*

* Elérhetõ a www.tanitonline.hu oldalról: Könyvtár › Gyakorlat,
módszertan › Matematika módszertan (A szerk.)

F A R K A S H Á Z I  C S I L L A

Órakezdõ ötletek
matematikából (5.)J Á T É K
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8 ! 4 ! 2 1 !
200 ! 100 ! 50 25 !
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szeadták, és már meg is kapták a szorzatot:
25+100+200=325; így 13×25=325.

Az egyiptomiak a gyorsabb haladás érdekében néha
tízszereztek és/vagy feleztek is. Például a 16×45 kiszámí-
tása az õ módszerükkel:

Mivel 16=1+10+5, ezért a szorzat 45+450+225=
20; így 16×45=720.

Vetítsünk ki vagy mutassunk olyan papirusztekercse-
ket, amelyeken számolás is látható, figyeljük meg, hogy a
különbözõ korszakokban milyen számjegyeket használ-
tak! Az egyiptomiak jobbról balra haladva jegyezték le a
számokat, és még nem számrendszerekben gondolkod-
tak, hanem különbözõ formákkal jelölték a nagyobb egy-
ségeket, amire beváltották a kisebbeket:

Forrás: http://www.bethlen.hu/matek/mathist/forras/Egyiptomi_
matematika.htm

A Sulinet honlapján tetszetõs, jól használható anyagot
találtam „Az egyiptomi matematika bemutatása” címmel.

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/matematika/matemati-
ka/nincs-kiralyi-ut/egyiptom/az-egyiptomi-matematika-
tortenete

Még egyiptomi hieroglifa számokkal kapcsolatos me-
móriajátékokkal is találkoztam az interneten kisebb és
nagyobb számkörben: 

http://www.matekprezi.com/431221815 

Alkossunk korhû, szorzásra visszavezethetõ szöveges
feladatokat, majd oldjuk is meg õket az ókori módszer-
rel! A Tanító 2016. szeptemberi számában megjelent
Detektíviskola sorozatból Fonyódi Gábor Árulkodó vallo-
mások címû írásának segítségével már megismertettem a
gyerekekkel egy olyan nyomozós játékot, ahol lefüleltük,
hogy ki milyen ellentmondásba került a saját története
elmondása közben. Itt is figyelni kell a hihetõségre, fõ-

ként a történelmi közegre és az élethelyzetekre koncent-
rálunk, figyelembe vesszük, milyen tárgyakról lehet em-
lítést tenni. Nem is gondolnánk, hogy rajzfilmekbõl, já-
tékokból milyen tájékozottak a gyerekek e témában. 

Az egyiptomi szorzással kapcsolatos feladatokkal való
foglalkozás során fejleszthetõ területek: figyelem, fejszá-
molás, logikai gondolkodás, analógiás gondolkodás, sza-
bálytartás, memória, szókincs, fantázia, szociális kompe-
tenciák.

Gondolatolvasás
Ki ne lenne büszke arra, hogy bûvészkedni is tud? Pin-

tér Klára a 2011-ben Komáromban tartott Rátz László
Vándorgyûlésen külön elõadást szentelt a matematika-
órákon is használható látványos trükköknek, ahol töb-
bek között bemutatta egy gyerekkoromból ismert ked-
venc kitalálós játékomat is. Életem egyik meghatározó
matematikával kapcsolatos élménye az volt, amikor
megtapasztaltam, hogy a számokkal varázsolni is lehet.
Alsó tagozatos voltam még, édesanyám készítette el a
mutatványhoz szükséges, számokkal teleírt bûvészkár-
tyákat a számomra, melyeket nagy becsben tartottam, és
amelyek új vendégeink érkezésekor valahogy véletlenül
mindig elõkerültek egy kis bemutatóra. 

A trükk lényege, hogy játszótársunkat megkérjük, vá-
lasszon ki egy számot a kártyákon láthatók közül, de ne
mondja meg, hogy melyikre gondolt, majd adja oda ne-
künk az összes olyan kártyát, amelyen szerepel ez a szám.
Mi épphogy csak ránézünk a kártyákra, egy pillanat alatt
kitaláljuk, hogy melyik volt ez a szám. Nem véletlen,
hogy egy kettes számrendszerrel kapcsolatos érdekesség
után hozom fel ezt a játékot. Néhány diákomnál talán
még a trükk saját, sikeres bemutatásánál is nagyobb örö-
met okozott az, amikor felfedezték, hogy mitõl is mûkö-
dik, és hogy lehet megszerkeszteni a kártyákat ahhoz,
hogy jól sikerüljön a varázslat. Elsõ osztályban tizenöt
szám van játékban, a kettes számrendszer maximum négy
számjeggyel leírható számai egytõl tizenötig. A számok-
hoz egy-egy kis képet vagy színkódot is rendelhetünk,
hogy a megkeresésük könnyebben és gyorsabban sikerül-
jön a játék során. 

A kártyákon két sorban helyezkedik el négy-négy
szám, melyek közül a bal felsõ sarokban lévõk kitüntetett
szerepet kapnak, ezek a kettes számrendszer helyi érté-
kei: 1; 2; 4; 8. Minden egyes kártyára olyan – tízes szám-
rendszerben leírt – számokat gyûjtünk nagyság szerint
emelkedõ felsorolásban, amelyek „kettesországban” való
leírásához a bal felsõ sarokban levõ szám – mint helyi ér-
ték – szükséges. Minden szám legfeljebb egyszer szerepel-
het az adott kártyákon. Az ötös szám így a négyes és az
egyes kártyára is felkerül (5 = 4 + Ø + 1), a tízes szám a
nyolcas és a kettes kártyákra (10 = 8 + Ø + 2 + Ø), a
tizenötös pedig mindegyikre (15 = 8 + 4 + 2 + 1).   510

= 1012 ,  1010 = 10102  és 1510 = 11112. Ha gyorsan össze-
adjuk az átnyújtott kártyák bûvös számait, megkapjuk és
bemondhatjuk a gondolt számot. 

1 ! 45 !
10 ! 450 !
5 ! 225 !

1   3   5   7
9   11   13   15

2   3   6   7
10   11   14   15

4   5   6   7
12   13   14   15

8   9   10   11
12   13   14   15
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Változatként a logikai készlet tizenöt tetszõlegesen ki-
választott lapocskáját is a kártyákra szerkeszthetjük. Ja-
vaslom egy méret használatát, hogy a játék hevében ne
kelljen erre is külön figyelmet fordítani, épp elég a másik
három teljesen egyértelmûen, viszonyítás nélkül is felis-
merhetõ tulajdonságra figyelni. A kis méret a kártyák
nagysága és egységes kinézete miatt amúgy is magától
adódik. A lapok elkészítéséhez nagy segítség a színes vagy
fekete-fehér nyomtatás számára készült (kockás, csíkos,
pöttyös, diagonál mintás) logikai készlet-leltár:

http://www.jatektan.hu/jatektan/____2012_006/logikai_sz.
pdf

http://www.jatektan.hu/jatektan/____2012_006/logikai_ff.
pdf

Ha a lapokhoz következetesen rendelt számok mint-
egy mellékesen, feltûnés nélkül, kis méretben szerepel-
nek, még meglepõbb lehet a hatás, amikor a bûvész ki-
mondja azt, hogy valaki pl. a (kicsi) kék lyukas három-
szögre gondolt. Azért ezt kiolvasni valakinek a fejébõl,
igazán bámulatos!

A betûk felismerésének gya-
koroltatására is alkalmas a játék,
a kártyákat a kis számok mellé
rendelt egy-egy betûvel, rövid
betûkapcsolásokkal vagy maxi-
mum hárombetûs szavakkal is
megszerkeszthetjük. Így kissé
lassabban pörög a játék, de ha a
csapatok közösen gondolnak ki
feladványt a bûvész részére,
ügyesen fel tudják osztani egy-
más között a kártyákat, hogy ki
melyiken keresse, rajta van-e.

A következõ két fokozat már
második osztályosoknak való, õk számkörbõvítés után a
következõ nagyságrendekkel is megbirkóznak. Velük
harmincegyig, sõt hatvanháromig is számolhatunk: 3110

= 111112 és  6310  = 1111112. Na itt aztán már tényleg
ügyeskedni kell a fejszámolásban, öt-hat tagot összeadni
nagy koncentrációt igényel. Nagyon erõs motivációt je-
lent az, hogy mindenki szeretné elbûvölni a közönségét.
A kártyák elkészítése a fent említett elven zajlik, darab-
szám szerint ötös (2•8-as vagy 4•4-es elrendezésû), illet-
ve hatos (4•8- as elrendezésû) darabszámú a pakli, a bû-
vös számok pedig az 1; 2; 4; 8; 16 és az 1; 2; 4; 8; 16; 32.
Nagyon hasznos, ha a gyerekek maguk is elkészítik a kár-
tyáikat, így tudatosul igazán bennük, hogy mi áll a trükk
hátterében. Kombinatorikai kitekintésként a számalko-
tások kapcsán különbözõ megfigyeléseket tehetünk.
Dramatizálással, a gyerekek ötleteibõl felépülõ kerettör-
ténet alkotásával, kincset rejtõ ládikóval, titkos kóddal

nyíló lakat-
tal, egyéb –
akár a gyere-
kek által ki-
talált – kellé-
kekkel még
élménysze-
rûbb lehet a
játékunk. 

Fejleszthetõ területek: fejszámolás, koncentrációs
készség, azonosság és különbözõség megfigyelése, gon-
dolkodási mûveletek, kommunikáció, kompromisszum-
készség, szabálykövetés, türelem.

A fenti két ismertetésnél azért mertem a számrendsze-
rekrõl különösebb magyarázat nélkül írni, mert mint lát-
hatták, a Tanító 2017. márciusi számától kezdve C.
Neményi Eszter matematikai sorozatában rendkívüli
precizitással, gyönyörûen felépítve bemutatja a témát.

Postás játék
Befejezésként következzék egy Jolly Joker, bármilyen

aktuális témát gyakoroltató játék, melyet Besnyi Szabolcs,
a Játékra fel! népszerû online pedagógusképzés vezetõjé-
nek engedélyével ismertetek meg az olvasókkal. A játék-
vezetõi tanfolyamon az alapjáték röviden a következõ: 

Egy hosszú asztal két oldalán egymással szemben két
oldalon helyezkednek el ülve a játékosok. Az asztal taka-
rásában megfogják egymás kezét. Mindkét oldalon a já-
tékvezetõhöz legközelebb ülõ játékos figyelheti csak a já-
tékvezetõt, aki egy pénzérmét csap le az asztalra. Ha fej
van fölül, akkor indulhat az asztal vége felé a kézszorítás,
egymásnak adják át a jelet a játékosok. Amelyik csapat-
ból a leghátsó játékos elõbb kapja meg a jelet, elveheti az
asztal végén várakozó plüssállatot. A plüsst visszateszi az
asztalra, majd megkerülve az asztalt, átül a sor elejére,
minden további csapattagja pedig eggyel hátrébb ül. Ha
írást csap fel a játékvezetõ, akkor nem indul a kézszorító

1   3   5   7   9  11 13 15 
17 19 21 23 25 27 29 31

2   3   6   7  10 11 14 15
18 19 22 23 26 27 30 31

4   5   6   7  12 13 14 15
20 21 22 23 28 29 30 31

8   9  10  11 12 13 14 15
24 25 26 27 28 29 30 31

16 17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 31 

1   3   5   7   9  11 13 15 
17 19 21 23 25 27 29 31
33 35 37 39 41 43 45 47
49 51 53 55 57 59 61 63

2   3   6  7  10 11 14 15
18 19 22 23 26 27 30 31
34 35 38 39 42 43 46 47 
50 51 54 55 58 59 62 63

4   5   6   7  12 13 14 15
20 21 22 23 28 29 30 31
36 37 38 39 44 45 46 47
52 53 54 55 60 61 62 63

8   9  10 11 12 13 14 15
24 25 26 27 28 29 30 31
40 41 42 43 44 45 46 47
56 57 58 59 60 61 62 63

16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31
48 49 50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61 62 63

32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47
48 49 50 51 52 53 54 55
56 57 58 59 60 61 62 63
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Fejleszthetõ területek: figyelem, reflexek, taktilis észlelés,
együttmûködés, türelem, kudarctûrés, számolási készség.

Ha már a postánál járunk, talán megengednek egy sze-
mélyes megjegyzést: Nagypapám egész életét a postának
szentelte, a keszthelyi posta fõpénztárosaként a város tel-
jes pénzforgalma az õ kezei között fordult meg. Abban az
idõben még nem használtak számológépet, fõleg nem szá-
mítógépet, a végtelennek tûnõ összeadandókkal õ fél kéz-
zel elbánt. Talán innen is örököltem a számokhoz való
vonzalmamat. Zongoratanárnõ édesanyám is nagyon jó

tanuló, kiváló matekos volt, õ is közvetítette számomra a
matematika szeretetét. A tanítványaim számára pedig re-
mélem, a sok-sok játékos tevékenység, a matematikaórá-
kon szerzett élmények, a játékos tevékenységek közben
beépülõ tudás használatának sikerélménye hozza meg és
tartja fent a tantárgy szeretetét, és ahogy a bevezetõ idé-
zetben is szerepelt, felfedezhetik, hogy a matematika hasz-
nos, érdekes és szép. Remélem, kedvet kaptak játékaink ki-
próbálásához és újabb variációk megalkotásához!

Folytatás következik!

lánc. Ha a csapat annak ellenére indítja a postát, hogy
nem fej volt, mindenki az ellenkezõ irányba mozdul, te-
hát az érmés oldalhoz közelítenek, és az elsõ helyen ülõ
játékos hátramegy. Az a csapat nyer, amelyik elõször
megy végig minden ülõhelyen (a jó irányban), és az indí-
tó csapattagja újra az elsõ helyre, a játékvezetõ elé kerül. 

Mi indításként a minden iskolában fellelhetõ piros-
kék korongokkal játszottunk pénzérme helyett, aztán a
közlekedési lámpák mintájára inkább áttértünk a piros
és zöld ceruzával való jelzésre, majd kitaláltam, hogy he-
lyes és helytelen matematikai feladványokat mutatok az
elsõ játékosoknak, akik akkor indítják a sort, ha helyes a
válasz. Második osztályban tanítok, mi most a szorzással
foglalkozunk, épp ilyen jellegû lapokat használunk: 

5 • 4 + 2 =? 22, ez igaz, indulhat a kézszorítás. 6 • 5
+ 4 • 2 =? 36 hamis, tehát nem indul a jel. 

Arányaiban a helyes feladványok száma többszöröse
legyen a hibásoknak! Mindig javítsuk ki a rossz ered-
ményt, és vizuálisan is rögzítsük a helyes megoldást! Ele-
ve jobbnak tartom, ha az egyenlõségjel fölé vagy mögé
egy kis kérdõjel kerül, mint ahogy azt az ellenõrzéseknél
is tenni szoktuk, így nem egy rossz egyenlet látható, ha-
nem csak egy kérdés, hogy vajon ez igaz vagy sem. Amit
könnyen átlát a szem, különösen a vizuális típusokban
gyorsan rögzül, utána már hiába mondjuk az Agykont-
rollból is ismert „Töröl! Töröl!” kifejezéseket! (Amikor
az angolnyelv-vizsgámra készültem, találkoztam olyan
kiadványokkal, amelyek úgy hívták fel a figyelmet a tipi-
kus hibalehetõségek elkerülésére, hogy eleve áthúzva
közölték a típushibákat, a rosszat, hogy még csak véletle-
nül se az rögzüljön a nyelvtanulók fejében.) Lehet, hogy
vicces feladatnak tûnhetne a gyerekek számára egy di-
rekt hibásan szerkesztett dolgozat javítása, mintha õk
lennének a kis tanító nénik, tanító bácsik, de például eh-
hez hasonlóan magyarórán a j-ly esetén is inkább marad-
jon üresen a hely, és inkább azt kelljen kiegészíteni, mint
hogy a hibás szavakat kelljen aláhúzni, javítani. 

Fokozatok a feladatkártyák szerkesztésénél: az alap-
szorzásokat, -osztásokat, egyszerû összeadásokat, kivo-
násokat a fent említett okok miatt magukban nem hasz-
náljuk ebben a játékban. Javaslom, hogy elõször csak
többtagú összeadásokat írjunk, majd külön a többtagú
kivonásokat, végül keverve (rövidebb láncszámolások).
Elõkerülhetnek a zárójelek, a mûveleti sorrend gyakorlá-
sa, szorzás esetén kerek tízes eredményû szorzathoz egy-

jegyû szám hozzáadása, majd kivonása, ezután két szor-
zás/osztás mûvelet elvégzése egymás után úgy, hogy le-
hetõleg az egyik eredmény kerek tízes legyen. Ezt köve-
tõen lehet szabadon variálni a feladatokat. Nyitott mon-
datos feladványokkal is játszhatunk. A tanító menet köz-
ben tud differenciálni is, a kezdõ páros képességeit érde-
mes figyelembe venni, és ennek függvényében kiválasz-
tani a feladatkártyákat. 

Játszhatunk úgy is, hogy csak az indító és a plüsselkapó
játékosok szeme van nyitva, a többiek csukott szemmel
várják és adják tovább a jelet. Állva is postáskodhatunk,
ilyenkor szorosan állunk, hogy a kezünk ne legyen látha-
tó a szemben elhelyezkedõ csapat számára, az indításhoz
és a plüss elkapásához viszont ilyenkor is szükséges egy-
egy asztal. Ahhoz, hogy mindenki számára jól követhetõ
legyen, hogy hol tart a kezdõ játékos, kapjon egy postás,
galambpostás kitûzõt, vagy fonallal rögzítve akasszunk a
nyakába egy képpel ellátott igazi borítékot. Izgalmas, ha a
borítékban vagy a kitûzõ hátoldalán egy-egy üzenet, a kö-
vetkezõ játék neve vagy más további tevékenységre utaló
mondat olvasható, esetleg egy útmutatás, hogy a terem
melyik részében vannak elrejtve a következõ játékhoz/fel-
adathoz/csoportmunkához szükséges kellékek. Eljátsz-
szuk, mintha a plüssállat olvasná fel (elváltoztatott han-
gon) az üzenetet, hisz õ kapta a levelet, mindvégig az volt
a cél, hogy hozzá eljusson. Az igazi boríték magában rejt-
heti a fejszámoláshoz használt lottószelvényeket vagy a
kedvenc „Kinél van a …” játék legfrissebb kártyáit. A
gyerekeket izgatja, hogy vajon mit rejt a titokzatos másik
boríték, várják a következõ órai újabb játékot. Gördülé-
kenyebbé teszi az órát ez a feladatok közötti átvezetés.
(Ha csak kevés idõt tudunk szánni a játékra, akkor abban
az esetben is haladjon a cél felé az a csapat, amelyik helye-
sen maradt mozdulatlan a hamis feladvány esetén.)

Részletkérdésnek tûnik, de a két sor egymással szem-
ben való elhelyezkedése és ezáltal a levél haladási iránya
miatt nyomtatásánál készítsük el a rajzok, szimbólumok
tükrös változatát is. Nem mindegy, hogy úgy látjuk, viszi a
postás a levelet, vagy háttal lépegetve húzza maga után;
hogy elõre vagy ellentétes irányban, visszafelé repül a pos-
tagalamb a játék során. A vizuális típusokat kifejezetten
zavarhatja a fordított irány. A szerkesztés maga tényleg
csak néhány kattintás: bal klikkel kijelöljük a már mentett
képet › jobb klikk › szerkesztés (Paint) › forgatás › vízszin-
tes tükrözés › fájl › mentés másként › elnevezés › mentés. 
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Elõzõ cikkeinkben azokkal a tevékenységekkel foglal-
koztunk, amelyek a számok nevének és jelének értelme-
zését segítik a gyerekek számára. E tevékenységek során
az egyesével való számlálást vizuálisan megjelenítõ képe-
ket is létrehozhatunk. Erre mutatunk példát cikkünk vé-
gén, a színes mellékletben.

A számolási képességek (készségek) formálása a szá-
mok és mûveletek értelmezésével kezdõdik. Ehhez illesz-
kedik a mûveleti tulajdonságokkal és mûveletek közti
kapcsolatokkal való ismerkedés, és velük párhuzamo-
san, vagy kicsit késleltetve kezdhetjük kidolgozni a szá-
molási eljárásokat, „technikákat”. Cikkünkben ez utób-
bi teendõrõl lesz szó; sõt ezen belül is csak az összeadás és
kivonás néhány útjáról 2–4. osztályban.

Az összeadás és kivonás 
eljárásainak tanulása

Elsõ osztályban igen sokféle eljárást1 megismerhetnek a
gyerekek az összeadás és kivonás végzéséhez a 20-as szám-
körben. Jó is, ha sokféle módot tudnak, hiszen az egyes
konkrét esetekben más-más út lehet egyszerûbb, gyor-
sabb, biztonságosabb, és ráadásul az önellenõrzés többféle
lehetõsége is ezekben rejlik. Bár már 6–7 évesen is talál-
koznak azzal, hogy a tíz valamiféle határszám, „dobban-
tóhely” –, amit oda-vissza érinteni szoktunk –, a hozzá-
adásnak és elvételnek a tíz átlépése érdekében végzett
„tagolása” mégsem változtatja „csomaggá”, nagyobb
egységgé ezt a számot. (A kijelentések ismételgetése nem
tölti be a mûködéshez késõbb szükségessé váló szerepet!)

Másodikban – a százas számkörben – lesz elõször fon-
tos, hogy a tízesek önálló egységekké váljanak, hogy ve-
lük, az õ darabszámukkal lehessen mûveleteket végezni.

Leglátványosabban 3–4. osztályban, az írásbeli mû-
veletvégzések esetén dolgozunk valóban egyjegyû szá-
mokkal (a különféle helyi értékeken), és ezeket legfel-
jebb tízesek és egyesek összegére kell beváltani, illetve
kétjegyûeket kell felváltani egyesekké! De már a fejszá-
molás során, a kétjegyûek körében is fontos eljuttatnunk
a gyerekeket oda, hogy „csomagok és kimaradó egységek
együtteseként” tudják látni és használni a számokat.
Azért is, mert a nagyobb számok körében lényegében
csak kétjegyû számokkal kell tudni jól számolni. 

A napi gyakorlatban fejszámolást a nagy számok kö-
rében csak kerekített értékekkel végzünk, és biztonsá-
gos becslésekre van szükségünk. A teljes 3-, 4- vagy

többjegyû számok körében zsebszámolóval, mobil-,
okostelefonnal, számítógéppel dolgozunk, s ezek pilla-
natnyi hiányában esetleg írásbeli eljárást követünk. Ha
komolyan vesszük és elfogadjuk a technikai fejlõdés mai
szintjét és haladási tempóját, akkor bele kell törõdnünk a
hangsúlyok lényeges eltolódásába! Amire valóban nagy
szükség van, az a 100-as számkörben való igen tudatos
és hibátlan számolás, az egy- és kétjegyûekkel való össze-
adás, kivonás, egyjegyûekkel való szorzás és osztás (mara-
dékos osztás is). És ami erre analógiásan ráépül a 3- és 4-
jegyûek körében: a kerek számokkal pontosan végzett
mûveletek, és a segítségükkel ügyesen és gyorsan ki-
gondolt becslések! Az értõ analógiahasználathoz viszont
a számrendszeres gondolkodás adhat jó hátteret! 

Szükséges az írásbeli mûveleti eljárások ismerete,
értõ végezni tudása! De e téren is lényegesen fontosab-
bá vált az ellenõrizni tudás és az önellenõrzés igényé-
nek és szokásának kialakulása! Megkockáztatható a
feltevés, hogy a nem is nagyon távoli jövõben lemon-
dunk a két- és többjegyûvel való írásbeli osztás hagyomá-
nyos módon való tanításáról. Arról azonban soha nem
szabad lemondanunk, hogy a géppel végzett mûvelet
eredményét fejszámolással kontrollálni tudják és akarják
is a gyerekek! És természetesen elsõsorban arról nem,
hogy egy adott probléma megoldásához értsék, tudják,
miféle mûveletet, mûveletsort kell végeztetniük a gé-
pekkel! És hogy azok mire adták a megjelenõ választ!

Összeadásban, kivonásban már a második osztályos
számolási eljárások nagy része analógiákra támaszkodik.
Kétféle analógia mentén építkezünk tovább. Az egyik az
egységekkel és a különféle méretû „csoportokkal” vég-
zett mûveletek közti párhuzam, a másik az egyesek köré-
ben végzett mûveletek és a kétjegyû számok egyesekkel
való növelése, csökkentése közti eljárás hasonlósága, va-
lamint a kétjegyûek kerek tízesekkel való növelése, csök-
kentése.

Mûveletek a kerek számokkal
Amikor a tízes rendszer számalakjaival dolgoznak akár

a golyós számológépen, akár csak tízesével felfûzött
gyöngysorokkal, a 2+3 mintájára adhatják össze a 2 tí-
zest és 3 tízest, a 20-at és 30-at:

A tízes tojástartókkal a 8–5 mintájára játszhatják el és
láthatják a 80–50-et: 

C. Neményi Eszter A számrendszeres
gondolkodás a számolásban

1 Részletesen foglalkozik a sokféle eljárás kidolgozásával a C.
Neményi–Oravecz: Matematika tankönyv „Gyorsabban, ügyeseb-
ben” c. fejezete. Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt. 2014.
www.ntk.hu)
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A 10-elemes legóoszlopokkal számolhatják ki a 13–7
mintájára a 130– 70-et:

Fontos lehet a gyerekeknek, hogy eleinte egyenként
is végigszámlálhatják a sok gyöngyszemet, a sok tojást…
Ez biztosít megértett hátteret ahhoz, hogy majd már csak
a színekkel egybefogott vagy a golyós számoló egyes rúd-
jain látható együtteseket, a becsukott tojástartó dobozo-
kat „megtöltsék tartalommal”, s az analógia ne csak for-
mai hasonlóságot jelentsen!

Ugyanilyen párhuzam fog mûködni a 2 nullára végzõdõ
háromjegyûek és 3 nullára végzõdõ négyjegyûek körében
is. Csak a nagyobb számok – kerek százasok, kerek ezresek
– nevét kell megtanulni hozzá! Ehhez jól használhatók a
játékpénzek, amelyek egyes „darabjaiban” hol 1 forintoso-
kat, hol tízeseket, százasokat vagy ezreseket láthassanak.

Nagyon hasznos, ha néhány kisebb számrendszer-
ben is szerezhetnek hasonló tapasztalatokat a gyere-
kek, hogy még jobban értsék a tízes számrendszerbeli al-
kalmazást!

Például négyesével csomagoljanak a borítékokba! Az
egyik kisgyerek nyolc korongot, a másik négyet kapott.
Így az egyik gyerek 2 kis borítékot (2 k), a másik 1 kis bo-
rítékot (1 k) tölt meg. Mennyi van kettõjüknek összesen?

2 kis boríték meg 1 kis boríték, az 3 kis boríték – nem
maradt ki korong most sem!

Jó, ha már le is írják táblázatba a számokat:

Amikor az egyik gyerek harminckét korongot csoma-
gol, a másik tizenhatot, akkor 2 levélboríték (2 l) és 1 le-
vélboríték (1 l) lesz „tele”. Ezek összeadása ismét csak a
2+1=3 összeg megállapítását igényli. 

Most a 2004+1004=
3004 állhat a gyerekek elõtt.

Egymás mellett is lejátsz-
hatják a 24+14, a 204+104 és a 2004+1004 összeadásokat,
lássák át a párhuzamokat és a borítékokat kinyitva ellen-
õrizzék, hogy a három boríték valóban az eredeti koron-
gok összegét tartalmazza!

Amikor a fehér, világoskék és sötétkék rudakkal dol-
goznak, és már követik a beváltásról szóló megállapo-
dást, akkor a hat meg hat kiskockát két-két világoskékre
váltva 2+2-ként adják össze:

Az elvégzett mûvelet megjelenhet táblázatban, de
azon kívül is: 203+203=1103.

A másik típusú analógia
a húszas számkörben egyjegyûekkel végzett összeadás-

hoz, kivonáshoz társítja a teljes kétjegyûek egyjegyûvel,
illetve kerek tízesekkel való növelését, csökkentését.
Majd e két típusból épül a teljes kétjegyûekkel végezhe-
tõ legösszetettebb hozzáadás, elvétel (két, illetve három
lépésben).

Ilyen párhuzamokra gondolhatunk:

A golyós számolón való tevékenység jól mutatja az
analógia lényegét, hiszen itt a tízek egy-egy sort betölte-
nek, az egyesekkel végzett mûvelet pedig mindig ugyan-
az. Például a 7+6 mindig ugyanabból a két lépésbõl áll,
akárhány érintetlen tízes sor van felette. Érdemes sok-
szor eljátszani, leolvasni és leírni az egyedi, de mégis na-
gyon hasonló eseteket:

A mérõszalagon való lépegetés egyszerre mutathat sok
azonos szerkezetû hozzáadást, elvételt3. Akár ha adott
számhoz toldanak 1, 2, 3… tízest – ezeket most a na-
rancssárga rudakkal képviseltetve –, akár azonos szám-
jegyre végzõdõ számokhoz toldanak azonos hosszúságo-

Amikor összeadják a 204-t (ket-
tõ, nulla négyet) és az 104-t, (egy,
nulla négyet) 304-t (három, nulla
négyet) kapnak, ami tizenkét korongot tartalmaz2.

2 Amíg táblázatban szerepelnek a számjegyek, addig nem szoktuk jelölni,
hogy éppen melyik Számországban járunk. Azonban amikor kiemeljük
a táblázatból, alsó indexszel jelezzük a csomagolás alapszámát.
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kat, szépen kirajzolódnak a párhuzamok. Látványban és
a számolási eljárás lépéseiben egyaránt.

A kirakás alapján megértik és leírva láthatják, hogy
így csak a tízesek száma változhat! 

Amikor ugyanolyan rudat illesztünk az egyeseikben
azonos kétjegyû számokhoz, hasonlóan lépegethetnek
mindig oda-vissza, mint a 20-as számkörben:

Mindezt leolvashatják a megszokott két-két lépésben:
a kerek tízig, és onnan tovább. A leírás – egy idõ után egé-
szen önállóan – hozzájárul a tudatosításhoz, megértéshez.

Ezeknek a 3- és 4-jegyûeknek 0-ra, 00-ra végzõdõ ese-
teire való kiterjesztése az elõbbi analógiát is felhasználja.

Mondhatnánk, hogy ezeket az analógiákat – fõként,
ha láthatjuk is õket leírva –, nagyon egyszerû mûködtet-
ni: 0-kat kell írni a múlt évekrõl ismerõs számfeladatok-
hoz! Csakhogy az okok megértése nélkül nem tudnak
a gyerekek a számnevek és számjelek mögé számérté-
keket gondolni. És így igen könnyen tévedhetnek ha-
mis analógiák közé. Például a fenti analógiasorok meg-
értés nélküli alkalmazásának következménye lehet az
ilyen tévesztés 300+50=800, (hiszen 3+5=8,
30+50=80…) vagy ilyen: 5400+2000=5600. És a
megértés hiányának következménye az is, hogy tévedés
esetén nincs tudatos ellenõrzés, javítás.

Az egyesével, tízesével, százasával, ezresével való szám-
lálás, növekvõ és csökkenõ számsorozatok képzése segíti
a számok értékének hozzákapcsolását ezekhez a számne-
vekhez, számalakokhoz; ne mondjunk le errõl se! De ismét
javasolható néhány alkalommal kitekinteni kisebb alapú
számrendszerekben végzett számlálásra, mûveletekre is. 

A csomagokkal, rudakkal, a Dienes-készlet darabjaival,
érmékkel való mûveltvégzések természetessé teszik, hogy
ezek éppúgy „darabok”, mint a korongok (babszemek, pál-
cák…) vagy az 1 petákosok, ugyanúgy lehet ezeket is össze-
adni, elvenni, többszörözni, szétosztani, mint az egyeseket –
esetenként beváltva, máskor felváltva õket szükség szerint. 

Például a hármasával csomagolt korongokból kiala-
kult 112 és 102 összeadása:

A négyes készlettel például a 3214-bõl így veszünk el
1134-at: 

Lényegében ezzel a tevékenységgel már „írásbeli” ösz-
szeadást és kivonást végeztünk, csak a lejegyzésben érde-
mes majd még „ügyeskedni”, hogy ne kelljen javítgatni
néhány helyen a váltások miatt. Ezért állapodunk meg
abban, hogy jobbról balra haladunk. 

Tehát az elõbbi összeadás és kivonás lejegyzésében
eleinte lejegyezzük az összes tevékenységgel elvégzett lé-
pést, és késõbb egyezünk meg abban, hogy fejben végez-
zük el a váltásokat:

Az írásbeli összeadást viszonylag könnyen megértik,
egyszerûen begyakorolják a gyerekek. Két irányban ér-
demes továbblépni a gyakorlások során. Az egyik a több-
tagú összegek számítása, hiszen – egyenlõ számok ese-
tén – valójában már az egyjegyû szorzóval való szorzást is
megtanuljuk. Sõt, a többjegyû szorzós eseteket is elõké-
szíthetjük vele.

A másik továbblépést a hiányos összeadások jelent-
sék! Ez az írásbeli kivonásnak egy másik eljárásmódját
alapozhatja meg. Ha ugyanis „kitaláljuk”, milyen szám-
jegy hiányzik az összeadás valamelyik tagjában, akkor
„pótlást” végzünk. (Nem elveszünk megfelelõ felváltá-
sokkal, mint elõbb.) A felváltásos mód nagyon érthetõ,
de mégis nehézkessé válhat, amikor nem szomszédos,
hanem nagyobb helyi értéken álló számot kell több lé-
pésben is felváltani (mert 0 áll az eggyel vagy eggyel és
kettõvel nagyobb helyi értéken). Magam a pótlásos eljá-
rás jó begyakorlását választottam, miután többféle mó-
dot is megismertünk, megértettünk.

Csak hangsúllyal különböztettük meg a pótlást ki-
mondva az összeadástól:

Az összeadás és (nem túl nagy számokkal való) szorzás
könnyû. A kivonást is viszonylag egyszerûen elsajátít-
hatják a gyerekek. A kétjegyûvel (vagy többjegyûvel)
való szorzás már több lépés megértését kívánja, és a leg-
nehezebb az osztás akár egyjegyûvel, de fõképpen kétje-
gyûvel. Ezt a két mûveletet járjuk kicsit körül a Tanító
júniusi számában.

40+20 140+20 240+20 340+20 … 640+20 840+20
400+200 3400+200 5400+200 7400+200 … … …

80–50 180–50 280–50 380–50 … 880–50 980–50
800–500 1800–500 2800–500 3800–500 … 8800–500 9800–500

70+60 170+60 270+60 370+60 … 670+60 870+60
700+600 3700+600 … … 8700+600 …

130–50 230–50 330–50 430–50 … 830–50 930–50
1300–500 2300–500 3300–500 4300–500 … 8300–500 9300–500

3 Lásd még: Tanító 2016. novemberi szám.

2+4 az 6; 6+7 az
13, a 3-at leírom,
a 10 tízest 1 szá-
zassá váltom;
1+2+3 az 6.

2+4a 6; 6+7a 13,
1+3 az 4, és 4+2 a
6 – írom a pótolt
jegyeket a megfe-
lelõ helyekre.

3 6 2
+ 2 7 4

6 3 6

6 3 6
– 3 6 2

2 7 4
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(Érdemes megjeleníteni a négyes rendszer számait is kb. 30-ig, és a kettesét kb. 18–20-ig.)

Melléklet
Minták a számlálásban

A hármas számrendszerbeli számalakok kapcsolódhat-
nak a fehér, világoskék és sötétkék színes rudakhoz. Érde-
mes esetleg hosszabb idõre is
osztályunk falára kitenni az
ilyen fraktálszerûen növekvõ
formákat.

A hármas rendszerben a kö-
telezõ beváltás után huszonha-
tig mindegyik számot egyféle-
képpen tudják elõállítani:

Amikor már mindegyikbõl 2-t használtak, akkor kellene a következõ méretû rúd, ami ismét háromszor
olyan hosszú, mint a mostani legnagyobb, a sötétkék. Ez lesz a 27 cm-es.

Ha megõrizzük a rudak sor-
rendjét, de az egyes rudak számát
már csak számjelekkel írjuk le,
akkor leolvasható a számok hár-
mas országbeli alakja 0-tól 26-ig:

És a 26 utáni folytatásban is hasonló
rendben következnek a számjegyek.

Az egyesek helyén:

0, 1, 2,     0, 1, 2,     0, 1, 2…

A hármasok helyén: 

0, 0, 0,    1, 1, 1,     2, 2, 2

0, 0, 0,    1, 1, 1,     2, 2, 2,

0, 0, 0,    1, 1, 1,     2, 2, 2,

…

A kilencesek helyén pedig

kilenc 0-s után 

kilenc 1-es, 

aztán kilenc 2-es,
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