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Kedves Olvasó!
mikor a még napsugaras nyárban mind gyakrabban fedezzük fel a közelgõ õsz apró
jeleit, a tanítók és a kisdiákok már egyre többször gondolnak növekvõ izgalommal
és várakozással az iskolára: mit hoz vajon az új tanév? Megvannak-e a régi társak? Jön-e
új tanító néni, osztálytárs? Hogyan boldogulnak a továbbiakban a régi tanítványok, s milyenek lesznek az újak?

A

Felnõtt és gyerek egyaránt tiszta és szép tervekkel néz az új tanév elé, a megvalósulása záloga azonban csakis a sikerek és a jó eredmények által motivált kemény munka és
a sok közös erõfeszítés, no, meg a szeretetteljes, vidám együttlét lehet. De mi másért is érdemes iskolába járni? – A kis Jakab Gergely is eltöprengett ezen és õszintén le is írta véleményét a fogalmazásfüzetébe.
„Miért kell suliba járni?
Az életem legnehezebb szakasza az iskola. Sokszor merült fel bennem a kérdés: miért is
kell suliba járni? Majdnem az egész osztály ezt mondja: azért, mert ha nem jársz, buta maradsz. Mások meg azt mondják, hogy nem kell, mert könyvekbõl megtanulja a felnõtt dolgokat az ember.
Sokat gondolkoztam ezen, és megkaptam a választ. Azért kell suliba járni, hogy megtanuljak írni, olvasni, számolni. Máskülönben nem találok munkát.
De most tekintsünk bele egy iskolai napba. Elõször bemegyek az ajtón. Aztán köszönnek
nekem, és én is köszönök nekik. Aztán játszom a barátaimmal, és most írom ezt a mesét. Aztán kicsöngetnek, becsöngetnek, de én egyszerûen nem bírok munkához látni.
Ugyanis állandóan ez jár a fejemben: miért kell nekem suliba járni?!
Aki nem hiszi, járjon – SULIBA!!!”
Az idei tanévben – várhatóan – a szokásosnál is több új feladattal és elvárással kell
szembenéznie az iskoláknak. Elkészül az új közoktatási törvény, megújul a nemzeti alaptanterv. Szélesedik az integrált oktatás iránti igény, a társadalmi környezet gyorsan változó világa pedig váratlan, új nevelési helyzeteket, kihívásokat produkál. Sikeres megküzdés azonban biztos szakmai tudás, gazdag és naprakész pedagógiai fegyvertár nélkül
nem lehetséges. Folyóiratunk ezért is nélkülözhetetlen segítõtársa minden tanítónak.
Hiszen a most megújuló TANÍTÓ értékes szakmai anyagaival, naprakész információkkal a színvonalas és jó eredményekre törekvõ oktatás és nevelés ügyét szolgálja.
A megújult elsõ lapszámunkkal köszöntjük minden kedves olvasónkat az új tanév
kezdetén! Értékes pedagógiai céljaik megvalósításához sok sikert, jó erõt és egészséget kíván a TANÍTÓ új kiadója, a SPRINT Kft. és a szerkesztõség munkatársai nevében:
dr. Szilágyi Imréné
fõszerkesztõ
Budapest, 2011. szeptember 1.
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Tisztelt Kiadói Elõfizetõk!
A Sprint Kiadó nevében köszönjük, hogy újra elõfizették a Tanító-t. A kiadói elõfizetési akciónk sorsolását megtartottuk. Gratulálunk a szerencsés nyerteseknek!
A nyereményeket szeptemberben küldjük el.

NYERTESEK:
Szalontai Jánosné (Békéscsaba)
Pallag Józsefné (Kötegyán)
Fodor Csabáné (Veszprém)
Szent Imre Katolikus Általános Iskola
(Kecskemét)
Általános Iskola (Mezõnagymihály)
Iván Katalin (Kõvágóörs)
Kóródi Edit (1205 Budapest)
Általános Iskola (Rátka)
Herczegné Koch Éva
(Császártöltés)
Szlovák Gimnázium (Békéscsaba)

Puzsárné Törõcsik Zsuzsanna
(1191 Budapest)
Zakariásné Makaró Katalin (Lenti)
Apáczai Kiadó (Celldömölk)
Kulcsárné Katus Erzsébet (Nagyrákos)
Borsi Mihályné (Pomáz)
Kecskeméthyné Mezõsi Annamária
(1151 Budapest)
Általános Iskola (Bátya)
Szabó Annamária (Szentmártonkáta)
Hortobágyiné Bors Judit (Pápa)
Vargáné Dévai Zsuzsanna (Hidas)

Továbbra is várjuk az elõfizetõk jelentkezését, lásd az alábbi megrendelõlapot!

!

!

MEGRENDELÕLAP

KÉRJÜK NYOMTATOTT
BETÛVEL KITÖLTENI!

Igen, megrendelem a Tanító címû lapot 2011. .......................... hónaptól,
.......... példányban és vállalom, hogy az elõfizetési díjat befizetem. Amenynyiben korábban megjelent lapszámot rendelne, kérjük jelezze a kiadónál.

1 év/10 lapszám: 5800 Ft
Név:* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................
Születési idõ: . . . év . . . . . . . . . hó . . . . nap
Irányítószám*:
Megye*: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Város/község*:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utca, házszám, emelet, ajtó*: . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................
Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail*: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

oooo

Szállítási adatok:
A megrendelt lapot a következõ névre és címre kérem
szállítani (amennyiben megegyezik az elõfizetõ
nevével és címével, nem kell kitölteni):
Név:* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................
Születési idõ: . . . év . . . . . . . . . hó . . . . nap
Irányítószám*:
Megye*: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Város/község*:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utca, házszám, emelet, ajtó*: . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................

oooo

Kérjük válasszon, milyen módon kívánja fizetni az elõfizetési díjat!
m Az elõfizetési csekket a fenti címre kérem küldeni.
m Az elõfizetést átutalással rendezem.
Hozzájárulok, hogy adataimat a Sprint Kft. saját marketingkampányaihoz felhasználja
m Nem
és az aktuális ajánlatairól értesítést küldjön részemre. m Igen
Elõfizetési szándékát jelezheti még a 06 (1) 237-5060-as telefonszámon, a 06 (1) 237-5069-es faxszámon
vagy e-mailben: elofizetes@sprintkiado.hu
A *-gal megjelölt adatok megadása kötelezõ!
1
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Párhuzamos történetek
a partnerség titkaiból
Paragrafusok szorításában

Izgalommal hallgatom a pedagógusokat. Várnak valamire. Közel egy esztendeje repült fel
a hír, hogy új oktatási törvény készül. Az oktatásirányítás szakemberei meglehetõsen
gyors ütemben dolgoztak, s szakmai fórumokon is sejtetni engedték a változás irányát.
Decemberben az elsõ változatot a gyakorló pedagógusok is véleményezhették. Rövid
volt a határidõ, ám sok-sok pedagógusközösség úgy érezte, meg kell szólalniuk, a gyakorlat oldaláról történõ véleményezés hasznos lehet a törvény kidolgozói számára.
zóta már több változat is elkészült, a közvélemény
újabb megszólalására azonban már senki sem kíváncsi. Folyik a jogalkotás, és nincs nap, hogy valami kóbor információ ne szivárogna ki a változtatásokkal kapcsolatban.
Idõközben az önkormányzatokban is jelentõs változás
lépett életbe. Az iskolafenntartók mintha most vették
volna észre, hogy üres a kassza. Egyre nagyobb megszorításokkal élnek. Veszélyben van az iskolák szakmai programja és ezzel autonómiája, de veszélyben vannak az álláshelyek is. A meg-, az össze- és az elvonások szinte mindenkit érintenek. A pedagógusok, a szülõk hallatják a hangjukat. Van, aki nyilatkozik, van, aki blogot ír ez ügyben.
Csak a gyerekek nem szólnak, nem szólhatnak. Illetve
a még érvényben lévõ – régi – szabályozás szerint van,
legalábbis április elsõ napjaiban volt erre lehetõség. Akkor került ugyanis megrendezésre Zánkán az országos diákparlament (melyet az elmúlt évrõl az idénre halasztottak). Az a hír járja azonban, hogy ez volt az utolsó. Igaz,
még csak kósza hír, de az esély megvan rá. Pedig az Európai Unió által a nevelésre megfogalmazott iránymutatásokban kiemelt szerep jut az európai polgár nevelésére.
A jogalkotó azonban nálunk talán mégsem látja ennek
értelmét? Hiszen úgy tûnik, az álláspontja az, hogy a törvényeket a felnõttek, az arra érdemesek alkotják, a gyerek maradjon alattvaló.
Meggyõzõdésem, hogy nagy hiba, ha a továbbiakban
ez így történik, s József Attila örökérvényû sorai jelenünkben értelmüket veszítik: „Jó szóval oktasd, játszani is
engedd, szép, komoly fiadat!”
Most három eset megismerését kínálom fel a tisztelt
olvasónak azzal a kéréssel, hogy ne csupán a sztorira figyeljen, hanem azt is gondolja végig, hogy ha a közélet
rossz jelenségei, megoldásmódjai életünk állandósuló részévé válnak, akkor milyen lesz egy évtized múlva a közélet, benne az iskolák belsõ világa.

A

„A fenntartás átadó”
A történetet egykori kolléganõm, akivel közel egy évtizedet dolgoztunk együtt, mesélte el. Jó húsz éve egy
megyével odébb költözött. Férjhez ment, két gyereket
2

szült. A kisvárost, ahol megtelepedett, megszerette.
Mind a mai napig pedagógusként dolgozik. Imádja a
szaktárgyait, biológiát és kémiát tanít, s mestere annak,
hogy a tanítványaival is megszerettesse e tudományokat.
Gyerekei lassan felnõnek, így élete újra az iskola, de hát
mindig is a szakmájának élt.
Véletlenül futottunk össze. Egy kávé mellett tárgyaltuk ki az élet nagy dolgait. A családjáról, a gyerekeirõl
keveset mondott, ám az iskolájáról annál többet.
A városnak, ahol él és dolgozik, négy általános iskolája van. Mindegyiknek megvan a sajátos profilja, az
egyikben a mûvészeti nevelés hangsúlyos, a másikban az
idegen nyelvek oktatása kiváló, a harmadikban az egészséges életmódra nevelésé a fõszerep, az övében pedig a
nemzetiségi nyelv és kultúra oktatásáé. Mindegyik iskola jó eredménnyel mûködik, egészséges rivalizálás jellemzõ rájuk. Épp a sajátos jelleg miatt mindenkinek megvan a maga kliensköre. S ami nem utolsó, az iskolák a város jó hírnevéért sokat tesznek.
– Tudod, ha versenyre viszem a megyébe a gyerekeket, akkor azzal fogadnak, ha ti is eljöttetek, akkor nekünk alig van esélyünk. S ez igaz is! A mi városunk tanulói mindenütt sikeresek.
Õsszel új önkormányzat kezdte meg mûködését. Január végéig az intézmények azt sem tudták, kik is felelnek az oktatásért. A költségvetés összeállításakor keresték meg elõször õket, s közölték, hogy az elõzõ évhez képest a költségvetésüket 20%-kal csökkentik. Ez riadalmat keltett mind a négy tantestületben. Gyorsan számolásba kezdtek. Láthatóvá vált, hogy az élet csak akkor folytatható, ha az iskolai specialitásokból leadnak.
Ám a gondolatok csak elemi szinten jelentkeztek. Alig
néhány nappal késõbb az önkormányzat egyik munkatársa hivatta az igazgatókat, s közölte, hogy a leépítéseket meg kell kezdeni. Iskolánként 5-6 pedagógustól
kell megválni. Elgondolni is rettenetes, milyen nehezen
mentek vissza a vezetõk az iskolájukba. Bezárkóztak és
terveket készítettek. Lassan-lassan eljutott persze a hír
a pedagógusokhoz is. Volt, aki a leépítés puszta gondolatába is belebetegedett. És sajnos a dolgok nem álltak
itt meg.
Február végén a polgármester nyilatkozatot tett közzé, amelyben kihirdette, az iskoláikat átadja egyházi ke-
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zelésbe. Alig telt el egy nap, s a szülõk már tiltakozó petíciót nyújtottak át az igazgatóknak. S miután a fenntartónak kötelessége a szülõk tájékoztatása, ezért március
elsõ napjaira e célból összejövetelt hirdettek. A szervezést az önkormányzat az iskolákra bízta. Mindezt természetesen úgy tette, hogy a pedagógusokkal nem tárgyalt.
Egy hónap elegendõ volt ahhoz, hogy a város valamenynyi pedagógusának a helyzete bizonytalanná váljon.
A szülõi találkozó döbbenetes volt. Az iskolafenntartás jogának átadásával kapcsolatos tárgyalások folyamatáról adott tájékoztatást a polgármester. Elmondta, a város nem kívánja fenntartani az iskolákat. Mint „a fenntartást átadó” megkereste az egyházakat, akik szívesen
fogadták az ajánlatot. „A folyamatot most felgyorsítjuk,
hogy nekünk az oktatás minél kevesebbe kerüljön, s szeptemberben már minden zökkenõmentesen folytatódhasson!” – harsogta a polgármester. A szülõk harcosak voltak és tiltakoztak. Az egyik anyuka elmondta, amennyiben egyházi iskolába akarta volna a gyerekét íratni, akkor azt korábban megteszi. Egy másik szülõ arra emlékeztetett, hogy nem ilyen beavatkozásokra adtak meghatalmazást a választók a helyi képviselõiknek. A polgármester azonban csak azt az 5-6 mondatot ismételgette, amit
a találkozó elején is mondott. A fórum így feszültséggel,
indulatokkal telve zárult le. A hivatalosság elvonulása
után a szülõk tovább folytatták megbeszélésüket. Látszott, nem tudtak megnyugodni. Néhány nap elteltével
újságírók jelentek meg a városban. Nem csináltak abból
titkot, hogy eljutott hozzájuk is az esetleges fenntartóváltás híre. A szülõk aktívak voltak, nyilatkoztak, érveltek, a hivatal azonban elzárkózott. A sajtó képviselõi a
portásfülkénél beljebb nem jutottak. Az iskola pedagógusait is megkeresték. Ki-ki vérmérséklete szerint válaszolt a kérdésekre. Egy héttel késõbb már több lap is közölte a város iskoláiról szóló helyzetjelentéseket. Egy önkormányzati képviselõ sem tartotta azonban fontosnak –
még ebben a kritikus helyzetben sem –, hogy a pedagógusokkal beszéljen.
– Olyan kiszolgáltatottak voltunk, hogy az leírhatatlan. Most már nem csak 5-6 pedagógusról, hanem mindegyikrõl szó volt – mondja kolléganõm.
S ekkor egy nem várt fordulat következett be. A tavaszi szünet elõtt, amikor már minden a feje tetején állt, a
tárgyalásokba bevont egyházak szóvivõi megszólaltak s
nyilatkoztak. Elmondták, hogy a tárgyalások – éppen a
szülõi egyetértés hiánya miatt – megrekedtek, így az iskolák átvételétõl eltekintenek. Mondhatjuk tehát, hogy a
dolog jó véget ért!
A probléma azonban annál lényegesen nagyobb, hogy
ezzel azt lezártnak tekinthetnénk. A pedagógusok egy
része ugyanis továbbra is bizonytalan. Úgy vélik, ha nem
az egyházak, akkor esetleg alapítványok vehetik át õket.
Az önkormányzat ugyanis nem titkolja, hogy nem kíván
az alapfeladatának eleget tenni, illetve szükségbõl megtart egy iskolát a saját fenntartásában, de a többi csak növeli a kiadásait, ezért meg fog szabadulni tõlük.
– Tudod – mondja a kolléganõ –, a legszomorúbb az,
hogy a képviselõk a saját gyerekeik lehetõségeit korlátozzák. Hol vannak a gyermeki jogok? Hol van a szabad
iskolaválasztás? És lelketlenek az itt tanító pedagógusokkal is. A dolog pikantériája, hogy valamikor a jelenlegi
polgármesternek osztályfõnöke voltam. Akkor szorgal-

mas, készséges, a kémiát szeretõ gyerek volt. Ma könyörtelen, hálátlan és dölyfös. Ennek jelét is adja. A mi kis
városunkban mindenki jól ismeri a másikat. Köztudott,
hogy mióta polgármester lett, elvárja például, hogy elõre
köszönjünk neki. Valamit elrontottam a nevelése során?

Gondoskodás
minden szinten
Abban a szerencsében volt részem, hogy április közepén Hollandiában jártam. A tanulmányút során a holland iskolarendszer sajátosságaival ismerkedhettünk
meg. Arra kerestük a választ, vajon a sajátos nevelési
igényû fiatalok milyen esélyekkel indulhatnak az életben. Iskolákat, foglalkoztatókat látogattunk, szakmai
beszélgetéseken vettünk részt. Elöljáróban le kell szögezzem, hogy ott általában a hagyományos utat követõ oktatás, nevelés folyik az intézményekben. Nagy-nagy kísérletekbe nem kezdtek. Ugyanakkor az iskolák felszereltsége minden igényt kielégítõ volt. Azt vallják, s ezt a
beszélgetésekben hangsúlyozták is, hogy a gyerekeken
nem lehet kísérletezni. Csak akkor vesznek át új módszereket, ha azokat már több helyen eredménnyel vezették be.
Az iskolarendszerre az integráció a jellemzõ. A tanulási nehézséggel küzdõk, a „disz”-es gyerekek, az érzékszervi fogyatékkal élõk a többségi iskolában nyernek elhelyezést. Az arra rászoruló tanulók mellett fejlesztõpedagógus, logopédus vagy a fogyatéknak megfelelõ szakember biztosított. Teljes harmóniában dolgoznak
együtt, ha a nevelt érdekei úgy kívánják, akkor kiemelik,
külön helyen dolgoznak vele. Ugyanakkor teljes a jó
együttmûködés, a tolerancia a gyerekek között az osztályközösségben. Amikor teljes az osztály, akkor 20-22
gyerek van együtt.
A szegregációra is láttunk példát. Ez elsõsorban a középsúlyos értelmi fogyatékosokat érinti. Az õ esetükben
valóban szükséges az elkülönítés. Egy ilyen iskolalátogatás alkalmával voltunk olyan csoportban, ahol négy
Down-gyerek és két autista is jelen volt. Éppen énekes
játékot játszottak. A két gyógypedagógus munkáját egy
pedagógiai asszisztens is segítette. A 12 diák maximális gondoskodást, odafigyelést igényelt. Mégis ennyi
derûs, mosolygós gyereket és pedagógust ritkán láthattunk.
A tantermek igen jól felszereltek, minden rendelkezésre áll, amire a gyerekeknek szükségük van. Azt is megtapasztaltuk, hogy az iskolák környezete mennyire fontos: mindenütt hatalmas, jól felszerelt kertek álltak rendelkezésre, s jó idõ estén – látogatásunk idõszakában meleg, csapadékmentes idõszak volt – a gyerekek ott kint
játszanak, levegõznek.
Természetesen Hollandiában is érezteti hatását a gazdasági visszaesés. A találkozások mindegyikén (8 intézmény) elmondták a vendéglátók, hogy az oktatási rendszer sem úszhatja meg a megszorító intézkedéseket. Bár
már második éve tart a recesszió, a beavatkozást azonban
majd csakis 2012-ben kívánják megtenni. (A demográfiai csökkenés közel sem olyan mértékû, mint itthon.)
Az új oktatási törvényük elõírja a költségvetési szabá3
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lyozásokat is. Várhatóan a segítõ személyzet számában,
illetve a többletszolgáltatásokban lesz visszalépés.
Hollandiában igen magas az egyházi fenntartású iskolák száma (80%). A tervezet azt tartalmazza, hogy a fenntartói szerepvállalást erõsíteni szükséges. A pedagógusok
kötelezõ óraszámához nem nyúlnak. Az állam igen szigorú ellenõrzési, úgynevezett inspektori rendszert mûködtet. Várhatóan az eddig kétévenkénti ellenõrzésrõl háromévesre térnek át. Az ellenõrzés egyben az iskola minõsítését is jelenti. A jó minõsítést elérõ intézmények
társadalmi elismertsége nagy, tehát a gyermeklétszám
folyamatosan biztosított.
Gondoskodó az állam akkor, amikor a törvényi változásokra való felkészülésre, a szakmai vitákra egy teljes
évet szán. Hollandiában 16 hónappal az új törvény életbeléptetése elõtt a pedagógusok mindegyike megismeri
annak tartalmát, felkészülhet rá. Kételyeit megfogalmazhatja, segítséget kaphat az értelmezéshez, a megvalósításhoz. 2012-ben új korszak kezdõdik a holland oktatásügyben. Az állam és a pedagógustársadalom összefog éppen a gyerekek érdekében.
Találkoztunk egy Down-kóros kisfiúval. A parányi
gyerek elmerülten rajzolgatott az asztalánál, az elõtte heverõ lapot sok-sok színnel díszítette. Társai egy kedves
dalt énekeltek, a teremben nagy nyugalom volt. A gyerekek, pedagógusaik és a vendégek is jól érezték magukat.
A dal egyszer csak befejezõdött. Megtapsoltuk a 6-8 éves
gyerekeket. Barátom, a pöttöm kisfiú, a taps hallatán a
helyérõl felállt, a terem közepére sietett, s mélyen meghajolt. A közös sikert sajátjaként élte meg.
Csak ilyen gondoskodó életszemlélettel lehet a gyerekeknek a humánus, élhetõ világot megadni. Barátom,
Toni, csak így lesz fogyatékossága ellenére is boldog. Ám
ehhez az államnak, az iskolának és az õt tanítóknak egyaránt biztonságot kell nyújtania.

Az intézményesült
bizalmatlanság
Újból itthon.
Nemcsak mondják, tapasztaljuk is, kevés a pénz. Fõleg az óvodákra, az iskolákra, azaz a jövõ nemzedékének
igényes ellátására. A fenntartó önkormányzatok olyan
lépéseket tesznek, amelyeknek a következményei beláthatatlanok. Persze, az sem mindegy, milyen lépésekben
teszik meg a szigorú intézkedéseket. Azt remélem, a többség együtt érzõn, pironkodva és nem felsõbbrendûséget
éreztetve dönt és intézkedik. Tetteit az önigazolás jellemzi.
A következõ eset igazgató kollégámmal történt meg.
Negyedik vezetõi ciklusát tölti. Olyan iskolát vezet, mely
a város dicsõsége. Az itt tanuló gyerekek mindent megkapnak, ami a továbbhaladásukhoz szükséges. A pedagógusok igen jól képzettek, olyan tanár itt nem dolgozik,
aki ne képezte, illetve képezné tovább magát. Az igazgató úr igényes, s ezt a kollégáitól is elvárja. Sok éven át
eredményesen pályáztak ahová csak lehetett, így az intézmény ma a megye legkorszerûbb iskolája.
Az igazgató úr népszerûségének bizonyítéka, hogy két
cikluson át is a város képviselõ-testületének a tagja volt.
4

A szülõk, az egykori tanítványok bíztak tudásában, jó indulatában, ezért nyerte el bizalmukat. A legutóbbi választáson már nem indult, úgy gondolta, hogy inkább a
szakmai munkájára fordít még nagyobb gondot. A közelgõ nyugdíjas korszaka elõtt olyan iskolát szeretne átadni
az utódjának, mely problémamentes, nyugalmas, ugyanakkor kellõen nyitott is a pedagógiai innovációkra. S
valljuk be, ez idõigényes feladat. Többen biztatták, kérték, induljon ismét, de õ hajthatatlan volt.
Az õszi választások után az új képviselõ-testület arrafelé elég gyorsan elkezdte mûködését. Valamennyi tagja
új lett, és egyikük sem rendelkezett képviselõi múlttal.
Az új tisztségviselõk ebben a városban is leltározással
kezdték a ténykedésüket. Hamar szembesültek azzal a
ténnyel, hogy a kasszában meglehetõsen kevés a pénz.
Vizsgálat vizsgálatot követett. Személyes felelõsség senkit nem terhelt az anyagi helyzet miatt, mivel sajnos a lakosság jelentõs része az idõsebb, nyugdíjas körbõl került
ki, és a fiatalabbak között is elég sok volt a munkanélküli. Tehát a bevétel csekély, a kiadás igen magas. A vizsgálatok folyamatában az egyik képviselõ azt indítványozta,
hogy az iskola mûködését mindenképpen át kellene
világítani. „Az igazgató úr az elõzõ idõszakban ezen a helyen ült. Biztos van ott egy kis többlet” – mondta indokként. S aztán már ez a két mondat is elegendõ volt ahhoz,
hogy általános bizalmatlanság alakuljon ki az iskolával és
elsõsorban a vezetõjével szemben.
Elkezdõdött az iskola vizsgálata. Három héten át gazdasági szakemberek néztek át minden dokumentumot.
Valójában semmi szabálytalanságot nem találtak.
A nagy összegért meghívott külsõ szakembergárda jelentésében elismerõen szólt a vezetõi profizmusról, a szabálytartásról. A már említett képviselõ azonban nem volt
elégedett az eredménnyel. Nem múlt el ülés, hogy ne tett
volna megjegyzést az iskolára. „Gyanúsan jó körülmények között mûködik az iskola. Ez nincs rendben!” –
erõsködött. Mivel a gazdálkodás szabályosságát már nem
ellenõrizhették, hát a tanügyi dokumentumok vizsgálatába kezdtek. Negyed év alatt három célvizsgálatot élt
át az iskola. Mondanom sem kell, minden rendben volt.
Az igazgató úr egy zokszó nélkül tett eleget minden fenntartói vizsgálatnak, kollégáit sem terhelte azoknak a
megjegyzéseknek az ismertetésével, amelyek eljutottak
hozzá.
Az iskola költségvetését az új képviselõ-testület ennek ellenére megnyirbálta, de éppen a pontos, szabályos
munka okán radikálisabb döntést nem kellett az igazgató úrnak hoznia. „Összehúzzuk a derékszíjat, de mindent
megoldunk!” – mondta a kollégáinak. Biztatta aggódó
munkatársait, akik mindig hûségesek és szorgalmasak,
feddhetetlenek voltak, akikkel egy nyelvet beszélt.
A tavaszi szünet után a helyettese izgatottan kereste
az irodájában. Nagyon feldúlt volt. Nem úgy nézett ki,
mint aki az elmúlt napokat pihenéssel töltötte. Azonnal
a tárgyra tért.
– István, kérlek, menj el nyugdíjba!
– Hogy?
– Nem látod, X képviselõ addig nem nyugszik, ameddig itt vagy! Azért küldi fejünkre szüntelenül a vizsgálatokat.
– S ez most jutott eszedbe? – kérdezte csodálkozva az
igazgató.
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– Az egyik családi összejövetelen az ünnepekben öszszetalálkoztam ezzel az akadékoskodó képviselõvel, egy
távoli rokonom férje. A második pohár ital után már
programbeszédet tartott. Abban pedig az iskola jövõjét is
felvázolta – mesélte a helyettes.
– És te megijedtél. Elõre mondom, bármit szeretne is a
„rokon”, csak akkor megyek el, amikor a ciklus befejezõdik. 2013 nyaráig várnia kell. Vizsgáljanak, ha tiszta a
lelkiismeretem, akkor úgyis sikertelen lesz minden akció
– nyugtatta meg feldúlt kollégáját az igazgató.
Ez a beszélgetés bizalmas volt, utólag sem tudott róla
senki. A helyettes tisztelte fõnökét, tudta, az elhangzott
mondatokat komolyan gondolja az igazgató. A vezetõ
szájíze azonban keserû lett, de eltökélt volt. Nem lehet õt
megingatni. Nem a székéhez, nem a hatalomhoz ragaszkodik, elõtte a kitûzött pedagógiai célok maradéktalan
végrehajtása lebeg.
Azóta az igazgató úr nem tehet másként, naponta
csatába indul. Bizonyítja a gyerekeknek, a kollégáknak,
a szülõknek, hogy ebben az iskolában valami olyan fo-

lyik, ami egyedi és egyszeri. Aki ennek az iskolának a falai között nevelkedik, az sikeres és boldog lesz, s ez hittel
tölti fel. Csak így lehet sikerrel csatába indulni.
Az otthoni gondolatai azonban mélyek és tépelõdõk,
szeretne rájönni, vajon mi lehet annak a féktelen haragnak és rosszindulatnak az eredõje, amely az új képviselõ szavait, tetteit iskolája ellen irányítja. Nem merül el
azonban túlságosan mélyen a gondolataiban, mert tudja,
ezek a kisszerû piszkálódások megkopnak, erejüket vesztik. Most kellemetlenek, de néhány hónap, s már csak õ
emlékszik rájuk.
Ellenfele azonban nem nyugszik: „Ez nincs rendben!”
– mondogatja szüntelenül a képviselõ. Valóban, jól látja!
Hiszen az valóban nincs rendjén, ha intézményesül a bizalmatlanság. A minden alapot nélkülözõ, a csupán személyes indíttatásból fakadó rosszindulatú és felesleges
gyanakvás ugyanis mérgezni kezdi a közvéleményt, veszélyezteti az iskola nyugalmát, eredményes mûködését,
aláássa a fenntartóval való kapcsolatát és jó hírét. Ez pedig senkinek nem lehet érdeke!

vvv

Közoktatási hírek
Hogyan olvasnak
az európaiak?
gy Európai Bizottság által kezdeményezett vizsgálódásból kiderül, hogy sok fiatal európainak alapvetõ gondjai vannak az írással és az olvasással: minden ötödik 15 éves és sok felnõtt európai nem tud rendesen olvasni. Emiatt társadalmi kirekesztõdés fenyegeti
õket, sokkal nehezebben találnak munkát, és az életminõségük is rosszabb, mivel az írni-olvasni tudás minden
tanulási folyamat alapja. Megállapítást nyert, hogy a vizsgálatban résztvevõ 31 ország (az EU tagállamai, Izland,
Liechtenstein, Norvégia és Törökország) többségében
történtek ugyan erõfeszítések az olvasás-, írástanítás
eredményesebbé tételére, azonban nem mindig sikerült
a legveszélyeztetettebb csoportokra összpontosítaniuk.
Ezek a fiúk, a hátrányos családi helyzetûek, például a roma gyerekek vagy a bevándorlók gyerekeinek jelentõs
része, és csupán nyolc országban (Dániában, Finnországban, Izlandon, Írországban, Máltán, Norvégiában, Svédországban és az Egyesült Királyságban) alkalmaznak ol-

E

vasásfejlesztési szakembereket az iskolákban, hogy megkönnyítsék a tanárok és a diákok munkáját.
Az uniós tagállamok oktatási miniszterei célul tûzték
ki, hogy 2020-ra a rossz olvasók arányát 20%-ról 15% alá
csökkentik. Ezt mostanáig csupán Belgium (a Flamand
Közösség), Dánia, Észtország, Finnország és Lengyelország érte el.
A helyzet javítása érdekében Andrula Vasziliu, az oktatásügyért, kultúráért, többnyelvûségért és ifjúságpolitikáért felelõs eu-biztos – Laurentien holland hercegnõ
elnökletével – egy magas szintû szakértõi csoportot hozott létre, mely azt a kérdést járja körül, hogy miként lehetne elõsegíteni valamennyi korcsoportban az olvasásés írástudás szintjének jelentõs javulását, valamint azt,
hogy az erre irányuló szakpolitikai kezdeményezések és
programok mennyire sikeresek az egyes országokban. A
bizottság várhatóan 2012 közepére fogja elõterjeszteni
szakpolitikai javaslatait.
5
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Kozákné Szentgyörgyi Ilona

Lehet-e törések nélkül
kisiskolás az óvodásból?
Tanévkezdés az elsõ osztályban

Sokan és sokféleképpen próbáljuk minél elõbb beszoktatni a szinte még óvodás,
vagyis a leendõ elsõs kisdiákokat az iskolába, hogy aztán minél elõbb az általunk vezérelt tanulás útjára terelhessük õket. Sokfélék vagyunk mi magunk, pedagógusok is,
és ez jól van így. Hiszen sok mindent tanulhatunk egymástól, például új szemléletû
bánásmódot, eddig nem ismert módszereket, trükköket közös céljaink eléréséhez.

ost én is szeretném megosztani elsõs kollégáimmal, a témával kapcsolatos, gyakorlatban már
kipróbált és jól bevált tapasztalataimat, hátha
lesz, aki ötletet meríthet belõle.

M

Ismerkedés a gyerekekkel
Nagy az elsõs tanító felelõssége, hiszen rajta áll vagy
bukik, hogy sikerül-e megszerettetni az iskolát és a tanulást a jövõ nemzedékével. Ez nem kis feladat, és egy életre szólhat.
Azt hiszem, már a fenti cím sem igazán jó, hiszen szerintem nem szeptemberben kell kezdõdnie a beszoktatásnak, hanem már jóval elõtte.
Én egy nagyon kis faluban élek, ahol egy kis létszámú
óvoda és egy kis létszámú, 1–4. évfolyam-összevonású,
iskolaotthonos szervezetû iskola mûködik, és ismerik
egymást az emberek. Talán ezért is könnyebb a gyermekekkel való kapcsolat kialakítása. De azért én abban is
biztos vagyok, hogy ha egy nagyobb településre vagy nagyobb városba kerülnék tanítani, ott is hasonló módon
tenném a dolgomat. Felkutatnám a helyi adottságokból
adódó lehetõségeket, és kitalálnám, hogyan kerülhetek
kapcsolatba a leendõ kis tanítványaimmal már jóval a
tanév megkezdése elõtt. Hiszen azt kezdettõl fogva tudom, hogy nem szeptember elsején kell elkezdeni az ismerkedést és a beszoktatást.
Magamról csak annyit, hogy tanítói és fejlesztõi (szakvizsga) diplomám mellett középfokú és felsõfokú óvónõi
végzettséggel is rendelkezem, és dolgoztam is öt évig óvodában. Ennek ellenére szükségesnek tartom, hogy megismerjem a helyi óvoda nevelési programját, ahonnan
a gyerekek érkeznek, az óvónõk pedagógiai beállítottságát, munkáját, valamint figyelemmel kísérjem az óvodai
nevelés tartalmát meghatározó dokumentumok folyamatos változásait.
Iskolánkban az alsó tagozaton 1–2. és 3–4. osztályos
csoportbontásban tanítjuk a magyar és matematika tantárgyat. Az elsõsök (és mellettük a másodikosok) már
több mint 20 éve az én kezem alól kerülnek ki. A beszoktatásuk az én feladatom.
6

Mivel a településünkön mindenkit ismerek, különös
gonddal számon tartom a születendõ gyermekeket a
családok életében. Már sokuknak az édesanyját is tanítottam, így a kapcsolatfelvétel és -tartás könnyen megy.
Mire a kicsik óvodások lesznek, én már összeismerkedem velük. Ha találkozunk az utcán, a boltban vagy a
játszótéren, beszélgetéseket kezdeményezek velük és az
õket kísérõ felnõttekkel. Ezért mire hozzánk kerülnek az
iskolába, sikerül kialakítani egy nagyon egyszerû, de szinte napi kapcsolatot.
De az óvodai életben is folyamatosan figyelemmel
követem fejlõdésüket, megnézem, hogyan szerepelnek
az ünnepségeken, hogyan beszélnek, játszanak, viselkednek, és természetesen folyamatosan tájékozódom a szülõkkel való beszélgetés és az óvó nénik tájékoztatása
alapján is.

Kapcsolat az óvodával
Az óvoda és az iskola korrekt szakmai kapcsolatát fontosnak tartom, hiszen a gyermek sokszor többet van ott,
mint otthon, és az óvónõik mélyrehatóan ismerik a gyerekek minden rezdülését, reakcióját és a viselkedésükkel
kapcsolatban a miérteket is.
Nagyon hasznos, ha az óvoda akár többször is meghívja az elsõs tanító nénit a szülõi értekezletére, az óvoda szakmai napjaira, a szülõk által is látogatható foglalkozásaira. Ez is – különösen a nagyobb városokban – jó
alkalom egy-egy rövid tájékoztatásra, tájékozódó betekintésre, ismerkedésre.

Barátkozás, pajtáskodás
az iskolásokkal
Az óvoda és az iskola közös programjai, a kicsik találkozása az iskolásokkal kiszélesíti a lehetõségeket
az iskolába készülõ ovisok megismerésére. Lehet együtt
papírt gyûjteni, szelektív hulladékgyûjtést végezni,
együtt szépíteni a parkot vagy egy jót játszani. Megün-

TanØvkezdØs1oszt.qxd

2011.08.24.

14:17

Page 7

nepelhetjük együtt az iskolában a Föld, a Víz napját, az
óvodában a Gergely-napot és kirándulhatunk együtt a
mûanyag palackok összegyûjtésébõl származó pénzbõl.
Készülhetünk együtt faluszintû mûsorokra, és tarthatunk együtt akár farsangot vagy gyereknapot is. Ezeket
a közös programokat mindig közösen tervezzük és
egyeztetjük a megvalósítás feladatait az óvodai kollégákkal.
Természetesen az iskolai élet megismerésébõl nem hiányozhat a szülõk óralátogatása az iskolában és a leendõ vagy akár az egész óvodai csoport látogatása az elsõ
osztályosoknál, egybekötve egy-egy játékos foglalkozással, akár többször is (például meseválasztás, mesenézés
IKT-táblán, majd tartalomelmondás, mesébõl kiragadott mondóka megtanulása, képek ragasztása rajzkiegészítéssel, mozgásos udvari játékok).

Minél többet tudjunk meg
a gyerekekrõl!
Ha egy kicsit megismerkedtünk a szülõkkel, akkor tõlük, de az óvó néniktõl is jó elõre megtudhatjuk, hogy
melyik gyerek mire érzékeny, mik az erõsségei, a gyengeségei, mely területen lesz szükség egy kis erõsítésre, vagy
mely területen kiemelkedõ, mik a kedvenc tevékenységei.
Olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy a BTM-es
(SNI/b) gyerekeket a mi településünkön hatéves kortól
én fejleszthetem, így ha valamilyen ok miatt tanulási nehézséggel vagy magatartási zavarral küszködik valamelyik óvodás, akkor hozzám kerül fejlesztésre. Az óvoda
átadja a bizottság által végzett vizsgálati eredményeket
is, s ez támpontot ad a fejlesztendõ területekre nézve. A
közös munka erõsíti a kettõnk közötti kapcsolatot és a
bizalmat, mely nélkül nincs eredményes fejlesztés. Kis
védenceimnek így kiderül a papírjából – , hogy mi a baj és
hogyan segíthetem majd õket a legjobban a beilleszkedésben és a tanulásban.
Természetesen még a nagyobb városokban is érdemes
idõben felvenni a kapcsolatot – a szülõkön és az óvodapedagógusokon kívül – a gyógypedagógussal vagy a fejlesztõ szakemberrel és konzultációt folytatni a tanulási nehézséggel vagy egyéb más zavarral küszködõ gyermekrõl. Fontos továbbá az iskolaérettségi vizsgálatok
eredményének megismerése, tanulmányozása. Igaz, ezek
az eredmények általában a februári idõszak jellemzõirõl
adnak képet, és a gyermek még szeptemberig rengeteget
fejlõdik. Mégis úgy gondolom, hogy az érettségi mutatók
sok mindenre rávilágítanak, és az iskolába kerüléskor elvégzett DIFER-eredményeivel összevetve a fejlesztõ
munka tervezéséhez nélkülözhetetlen információkkal
szolgálnak.
A fentiekbõl úgy tûnhet, hogy a kapcsolatok építésétõl talán túlságosan is sokat várok, de ezek jó mûködésével sokkal egyszerûbbé válik az iskolai életbe való átlépés, az iskola világával való ismerkedés és a hozzá kötõdõ
személyek elfogadása. A közös élmények közös barátokat, barátságokat hozhatnak, és ezzel már szinte észrevétlenül le is tettük a beszoktatás alapjait, túl vagyunk
tehát az elsõ fontos lépéseken.

Felkészülés
a gyerekek fogadására
Az átvezetõ idõszakra a nyáron is készülök. Korhoz,
nemhez, képességekhez mérten színezõket, óvodai feladatlapokat keresek és nyomtatok, felújítom a játékkészletemet.
Leporellók és színes mesekönyvek is várják, hogy lapozgassák õket. Ezeket használom fel akkor is, amikor
tanórákon a gyerekek fáradnak.
Az osztályban mese- és pihenõ-játszósarkot is kialakítottunk. Ha a délelõtt folyamán elfárad a kisgyerek, az
óra vége felé akár le is pihenhet, leülhet csendben játszani – várva a csengetést.
De kihasználom a rendelkezésemre álló számítógépeket is. Aki elvégzi a tanórai feladatát (mert azért
mégis csak iskolában vagyunk, és meg kell szokni a feladatvégzést is), logikai vagy fejlesztõs programokkal
játszhat.
(Lehet, hogy ezzel valaki nem ért egyet, de figyelembe
kell vennünk, hogy a gyermekek nem egyenlõ eséllyel
kerülnek az iskolába, és azoknak is lehetõséget kell adni
egy alapszintû számítógép-ismeretre és -használatra, akik
ezzel otthon nem rendelkeznek.)
A tanévkezdés elõtt nem csak a szabad idõ hasznos elfoglalására készülök fel, hanem a gyermekek számára és
számomra is segítséget adó apróbb feladatokat is meg kell
oldani.
Fontosnak tartom a padrend kialakítását. Kis névjegykártyákat készítek a gyermekek óvodai jelével és a
nevükkel. Mert van, aki el tudja olvasni a nevét, aki
azonban nem, az a jele alapján tájékozódhat. A névjegykártyára gyermekújságból kivágott mesefigurákat is ragasztok, hogy játékosabb legyen. Nagyon átgondolom
azt is, hogy hogyan ültetem a gyerekeket, eszerint teszem
a padokra a jelüket.
Fontos szempontjai az ültetési sorrendnek – mivel
már ismerem a gyerekeket –, hogy ki alacsony-magas,
szemüveges-nem szemüveges, van-e magatartási és viselkedészavara, szakértõi vizsgálata alapján szüksége
van-e a feladatok könnyebb megértéséhez, hogy az elsõ
padban üljön. Ennek alapján készítem el az ülésrendet,
amely természetesen változtatható az igényeknek megfelelõen év közben.
Nálunk egyszemélyes, felnyitható tetejû fapadok vannak, nagyon praktikusak.
Az elõkészületeim része, hogy a padok háromnegyed részén, a bal oldalra piros színû kivágott piros
szívet, a jobb oldalra kék színû kézformát ragasztok.
Ez segíti a gyermeket a tájékozódásban és erõsíti a
bal-jobb differenciálás kialakulását. A többi pad azoké a gyerekeké, akiknek nem okoznak gondot a fentiek.
Egy négyzet alakú papírra a matematikában használatos színekkel megrajzolom a fel-le, balra-jobbra mutató
nyilakat, és azt is felragasztom a padra, mert ez is nagyban segíti a könyvekben, füzetekben, térben való tájékozódást. Az elsõ napokban megbeszéljük a jeleket és naponta a térben kézzel mutatva is elmondjuk, hogy például merre mutat a nyíl. Ez késõbb nagy segítség lesz, érdemes kipróbálni!
7

TanØvkezdØs1oszt.qxd

2011.08.24.

14:17

Page 8

Az elsõ meghatározó iskolai
élmények
Én úgy tapasztalom, hogy a sokféle elõzetes ismerkedés, tájékozódás és tájékoztatás után – igaz, hogy nagy izgalommal, de különösebb szorongás nélkül és várakozással telve érkeznek a kis leendõ elsõ osztályosok a tanévnyitóra. A tanévnyitón az óvó nénik is részt vesznek, õk
„adják át”egy-két kedves szóval a tanító néninek az elsõsöket.
Én a beszoktatási idõszakot általában egy hónapra
tervezem, de ha szükséges, a gyerekekhez igazodva hoszszabbra nyújtom. Ez nem elvesztegetett idõ, mert a késõbbiekben nagyon is megtérül, ha kellõ idõt engedünk
az átállásra – személyre szóló differenciáltsággal.
A legfõbb célom, hogy megõrizzem a gyerekek kezdeti
lelkesedését, tanulás iránti motiváltságát. Jó élményekkel kezdjék iskolás életüket és szeressék meg a tanulást.
Az összevont tanulócsoportos munkaszervezés elõnyeként kihasználom az idõsebb tanulók tapasztaltságát,
segítségét, és támaszkodom rájuk a napi beszoktatás nehézségeinek megoldásában.
Segítenek a helyi szokások megismerésében, gyakorlásában, a szabályalkalmazás ellenõrzésében (például a
házirend szabályainak megismerése együttes tevékenységek keretében, az udvari és benti játékok szabályainak
megtanítása, a közösségi szabályok elfogadása, az alkalmazás ellenõrzése, az iskolaotthonos rendszer szokásainak kialakítása).
Sokat segítenek az órai elõkészületekben is a nagyok,
hiszen a kis elsõsnek minden könyv új, az órára való elõkészület ezért eleinte nehéz feladat. Ám a nagyobbak figyelõ és segítõ tevékenységével egyre gyakorlottabban
készítik elõ a megfelelõ felszereléseiket, könyveiket.
Nagyon megkönnyíti a dolgunkat a késõbbiekben, ha
jól szoktatjuk a gyerekeket a felszereléseik elhelyezésére,
rendben tartására.
A padban külön helyezzük el a magyar és a matematika tantárgy könyveit, füzeteit, ezáltal csak egy mozdulat,
és az óra végén könnyedén kicserélhetjük a következõ
órához szükséges eszközöket (a többi, például ének, környezet mehet alá). Az elsõ pillanattól fogva kívánjuk
meg és ellenõrizzük a padok rendjét, az eszközök meglétét, mert a rendszer kialakulása után nem lesz gondunk
arra, hogy órán keresgél valamilyen eszköz után valaki és
zavarja az órát.
A padon is rendnek kell lennie, mert a gyerek így
tudja kinyitni, használni a könyveit, füzeteit, munkaeszközeit. Ezért megvan a könyvek, a tájékoztató, a füzetek,
az írólap, a vonalzó, a tolltartó állandó helye is a padon.
Én úgy szoktatom kis tanítványaimat, hogy óra végén
tesszük el az elõzõ, és vesszük elõ a következõ óra könyveit, eszközeit. Így ha bejövünk a szünetrõl, jelentés után
máris tevékenykedhetünk!
A könyvek, füzetek csomagolása nagyon vegyes, ezért
nem könnyû megkeresni, mire is gondol a tanító néni,
amikor kéri, hogy vegyék elõ például a matematika fel-
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szerelést. Bár segítenek év elején a nagyobbak, a kicsiknek mielõbb meg kell tanulniuk, hogy melyik tantárgyhoz milyen eszközöket kell majd önállóan is elõkészíteniük.
Én a matematika megnevezés mellé mindig odateszek
egy jelzõt is, ami megkönnyíti a tájékozódást. Van tehát
vastag matematika és vékony matematika – ez egyszerû,
érthetõ és még matematikai összehasonlítást is végzünk.
De mondhatnám a magyart is, melyben elõvesszük pl. a
sünis kisfüzetet, és még sorolhatnám. A lényeg az, hogy
emeljük ki a könyv vagy füzet jellegzetességét. Ez megkönnyíti a gyerek számára a tájékozódást. Idõvel a jelzõk
elmaradnak, és megmarad a könyv, füzet hivatalos neve.
Jól bevált módszer az órarendben és a tájékoztató füzetben való eligazodáshoz az órák (oldalak) jelrendszerrel (például a rajz egy ceruza, a magyar egy könyv) való
ellátása, hiszen még az olvasni tudás nagyon messze van,
de a gyereknek valahogy el kell igazodnia így is, hogy melyik órához készüljön elõ (vagy hol nyissa ki a tájékoztatót a hõn áhított piros pont bírásához).
Mindenféleképpen tartsuk szem elõtt, hogy szeptember elsején valójában még nem egy iskolás, hanem egy
kis óvodás kerül be hozzánk nagy reményekkel és kíváncsisággal. Használjuk ki a motiváltságukat, és hagyjuk
meg õket gyereknek, amíg lehet.
Mivel az iskolába kerülõ gyermek figyelme – bár könynyen felkelthetõ – nem tartós, ezért mindenféleképpen
rövidített órákat tartunk gyakori tevékenységváltással,
alkalmazkodva az egyes gyerekek teherbíró képességéhez. Ezek az órák maximum 20 percesek. A szünetek kicsit hosszabbak, sok játéklehetõséget biztosítva: labdázás, kötelezés, homokozás, focizás, fogócskázás, hintázás.
Hideg, esõs idõ esetén pedig benti játékokat alkalmazunk a konstrukcióstól a kártyázásig. Ez lehetõséget ad a
felfrissülésre és arra, hogy a gyerek még lehessen egy kicsit óvodás, mivel szocializációját tekintve még az is.
A 20 perces órák idejét a gyerekcsoport összetételéhez
igazodva és teherbíró képességük szerint hosszabbítom
meg napról-napra, nem sürgetve a dolgot, míg végül eljutunk a 40-45 perces órákig.
A tanórai beszoktatás az összevont osztályokban sem
könnyû. Ezért az elsõ – legalább – 2 hétben az elsõ osztályosok javára sok hangos-közvetlen órát tartok. Ezzel
nem csorbulnak a másodikosok mellettük, mert késõbb,
ha már önálló munkára képesek a kicsik, visszakapják
ezeket a perceket.
Tapasztalataim azt mutatják, hogy az életkori sajátosságok figyelembevétele, a jól elõkészített tanév, a
gyermekek elõéletének ismerete és a folyamatos, apró lépésekben való beszoktatás meghozza gyümölcsét. Nálunk szeretnek iskolába járni a gyerekek!
Üzenem minden elsõ osztályt tanító pedagóguskollégámnak, fogadják lelkesedéssel, türelemmel és szeretettel kis tanítványaikat! A gyerekek nagyon hálásak tudnak lenni egy kis odafigyelésért, segítségért, hogy el tudjanak igazodni minél elõbb az iskola rejtelmes és sokszínû világában. Kívánok ehhez sok sikert és sok csillogó
gyerekszemet!
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Szautnerné Szigeti Gizella
„Ha egy gyerek találkozása az
iskolával, a tanulással érzelmileg megfelelõ, jól sikerül, az
egész életére nyomot hagy.”
(Dr. Szabó Pál)
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A tanulás elõkészítése,
alapozása
elsõ osztályban (1.)

anítói pályám nagy részét elsõ osztályban töltöttem. Ez idõ alatt sok olyan tanítási tapasztalatot
szereztem, amely kiállta az idõ próbáját, így a mai
kisiskolások nevelésében is jól hasznosítható. Közülük
most a kis elsõsök iskolai tanulásra való felkészítésével
kapcsolatos gyakorlatom néhány alapvetõ eljárását szeretném bemutatni pályakezdõ kollégáimnak.

T

Az iskolai tanulást elõkészítõ
idõszak funkciója
A tanulás megkezdését elõkészítõ idõszak speciális helyet foglal el a tanítási-tanulási folyamatban. Sajátos és a
késõbbi tanulási sikerességet alapvetõen meghatározó
szakasza ez az iskolába lépõ kisgyermek életének. Idõtartama nem tervezhetõ meg pontosan, a gyermek fejlettsége és fejleszthetõsége határozza meg, ezért tanulónként
eltérõ lehet.
Elsõdleges szerepe, hogy átvezesse a kisgyermeket az
óvodából az iskola világába. Nem szabad ugyanis elfelejtenünk, hogy a padokban ülõ kis nebulóink az elsõ
hetekben pszichésen még akkor is „óvodások”, ha
minden tekintetben megfeleltek az iskolaérettség követelményeinek. Az alapvetõ képességeiket és készségeiket, fizikai és pszichés terhelhetõségüket csak folyamatosan lehet arra a szintre emelni, amely az iskolai tanulás megkezdéséhez nélkülözhetetlen. Itt nincs helye
a sietségnek!
A tanító feladata ebben az idõszakban, hogy elsajátíttassa a gyerekekkel az iskolai élet szokásrendjét, hozzászoktassa õket a rendszeres munkavégzéshez, formálja
értékrendjüket, hogy elõsegítse produktumaik objektív
értékelésének elfogadását, megerõsítse tanulás iránti
nyitottságukat, érdeklõdésüket, felébressze tanítványaiban az elvárásainak való megfelelés igényét. Az elõkészítés sikerességének kulcsa, hogy a tanító mennyire képes
igazodni a tanulók fejlesztési szükségleteihez. Ehhez pedig alaposan ismernie kell a tanítványait.

A tanulók megismerése
„Az eredményes oktató-nevelõ munka egyik leglényegesebb feltétele kétségtelenül az osztály tanulóinak alapos ismerete. Minden egyéb munka csak azután valósítható meg.” – írja Harsányi István. A megismerés egyik
legkézenfekvõbb módja a gyerekek közvetlen, célirányos, illetve spontán megfigyelése.

Én az alábbi szempontok szerint gyûjtöttem a tapasztalatokat kis tanítványaimról:
– A magatartás és viselkedés a tanórákon és a szabadidõs tevékenységekben.
– Az értelmi fejlettség jellemzõi (gondolkodás, logikai
készség, ok-okozati összefüggések felismerése).
– A nyelvi készségek szintje: a beszéd formai és tartalmi jellemzõi, verbális képességek (szókincs, beszédbátorság, a beszéd érthetõsége, értelmessége, beszédkedv,
esetleges beszédhibák).
– A szociális fejlettség, szociális érettség: a közösséghez való viszonyulás, alkalmazkodás, együttmûködésre
való készség, elemi magatartási szabályok ismerete, kapcsolatteremtés, feladattudat.
– A tanuláshoz nélkülözhetetlenül szükséges képességek állapota.
Mozgásfejlettség: koordinált nagy- és finommozgások.
Testséma ismerete és téri tájékozódás.
Kognitív képességek: megfigyelés, figyelem, érzékelés,
észlelés.
(Mérõanyag található a megfigyelésekhez: Szautner
Jánosné Szigeti Gizella: Képességfejlesztõ program a kisiskoláskori tanulási zavarok korrekciójához címû kiadványban.)
A megfigyelési tapasztalatainkról készítsünk feljegyzéseket, amelyeket folyamatosan kiegészítünk újabb információkkal. Ezeknek a jegyzeteknek igen jó hasznát
vesszük, amikor a gyerekek fejlõdésérõl szeretnénk számot adni.
A megfigyelések során szerzett tapasztalatok között
lesznek olyan jelzések, amelyekre különösen figyelnünk
kell, mert kezeletlenségük a késõbbiekben komoly tanulási nehézségek forrása lesz.
Ilyen jelzésértékû információ:
– egyensúlyzavar, túlzott ügyetlenség, tájékozódási zavarok,
– túlmozgékonyság vagy fáradékonyság, aluszékonyság, túl lassú munkatempó,
– érzékszervi problémák és észlelési nehézségek,
– a figyelem rendszeres elkalandozása,
– beszédhiba: kiejtési és kifejezési nehézségek; szegényes szókincs,
– alkalmazkodási problémák helyzethez, személyhez,
énközpontúság, agresszió, gátlásosság, magányosság,
– feladathelyzet el nem fogadása, szabálytudat hiánya.
A koordinálatlan nagymozgás szinte mindig általános
tanulási gyengeséget jelez, ezért kitüntetett figyelmet érdemel.
9
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A szerzett tapasztalatainkat megbeszéljük a szülõkkel.
Probléma esetén kérjük a támogatásukat, mutassuk meg,
hogy mit hogyan fejlesztünk, és adjunk tanácsot az otthoni foglalkozáshoz. Szükség esetén speciális segítséget
is igénybe veszünk.

Kapcsolatfelvétel a szülõkkel
Már az elsõ héten célszerû szülõi értekezletet tartani.
Ez az elsõ találkozásunk a szülõkkel mint közösséggel, s
ez az az alkalom, amikor az elsõ benyomásokat szerezzük
egymásról. Ennek a légköre, a hangulata, hangneme
meghatározó jellegû lesz további kapcsolatunkra, együttmûködésünkre, a tanuló fejlesztésének támogatására
nézve. Az értekezlet szokásos témái (a tanév rendje, szünetek, iskolai házirend, az osztálybeli szokásrend, pedagógiai céljaink, feladataink, módszereink) mellett hasznos ismertetni a szülõkkel a tanulói megfigyelésünk
szempontsorát is. Jó, ha tudják, hogy a megfigyelésekkel
a gyerekek minél jobb megismerésére törekszünk, és a tanuláshoz szükséges pszichológiai feltételekrõl szerzünk
fontos támpontokat sikeres tanításukhoz. A szülõknek
érezniük kell, hogy mi minden tekintetben a gyerekeik
érdekében tesszük a dolgunkat a legjobb tudásunk szerint, szeretettel, szakmai hozzáértéssel, és ebben számítunk a segítségükre.
A tanulást elõkészítõ idõszak vége felé, amikor a megfigyelésekkel már sok mindent megtapasztaltam kis tanítványaimról, külön kiscsoportos fogadóórára hívtam a
különös segítségre szoruló tanulóim szüleit. Úgy kezeltem õket, mint egy „fejlesztõcsoportot”. Elmondtam,
hogy most olyan dolgokról beszélgetünk, és olyan gyakorlatokat végzünk, feladatokat oldunk meg – a Nebuló
1. fejlesztõ munkafüzet felhasználásával – , amelyek ismeretében otthoni gyakoroltatással segíthetik gyerekeik
eredményesebb tanulását. A szülõk ebben a munkában
örömmel vettek részt, õszinte, jó kapcsolat alakult ki közöttünk, és a továbbiakban is mindig nagyon jó partnereim voltak.

Ötletek a tanulást elõkészítõ
fejlesztéshez
Ráhangoló feladatok
Az 1980-as évek elején korrekciós osztályokat tanítottam. Ott a kis tanítványaimat nehezen tudtam munkára fogni. Nem voltak hajlandók addig tanulni, amíg
valamilyen játékos tevékenységet ki nem találtam nekik a munka elindításához. Az érzelmi elõkészítés, a ráhangolás, amelyre a tanítási nap elsõ órájának néhány
percében került sor, meghatározó jellegû volt a napi
munkára.
Kezdetben az ismerõs óvodai dalokat, mondókákat
kísértük ritmikus mozgásokkal, kétszer, háromszor ismételve, késõbb új dalokat, mondókákat tanultunk, majd
keresztmozgásokat végeztünk az agy két féltekéjének
összehangolására. Például:
10

• Dal
Esik az esõ,

Az elsõ sor éneklése közben
a karokat magas tartásból
lassan leengedik, miközben
mozgatják az ujjaikat.
Hajlik a vesszõ,
Csípõre tett kézzel hajladoznak jobbra, balra.
Haragszik a katona,
Csípõre tett kézzel, váltott
lábbal dobbantgatnak.
Mert megázik a lova.
Az elsõ mozgássor ismétlése.
Fejlesztés: helyes levegõvétel és artikuláció, ritmussor
megfigyelése, ritmustartás, ritmus és szöveg összehangolása, irányok.

• Mondóka
Lementem a pincébe,

Helyben járás csípõre tett
kézzel.
Vajat csipegetni,
Csipegetõ mozgás tíz ujjal.
Utánam jött apám, anyám, Helyben járás csípõre tett
kézzel.
Hátba veregetni.
Mindkét kar könyökben behajlítva, a kezek ökölbe szorítva, ütögetõ mozgásokat
végeznek a levegõben.
Nád közé bújtam,
Törzsdöntés elõre, karok
mellúszást utánoznak.
Nádsípot fújtam,
A kézfejeket ökölbe szorítva
egymásra teszik, és a szájukhoz emelik.
Az én sípom azt mondja,
Mindkét mutatóujjukkal a
mellkasukra mutogatnak.
Dí-dá-dú,
Ritmustapsolás.
Te vagy az a nagyszájú!
Ritmustapsolás.
Fejlesztés: helyes levegõvétel, tiszta artikuláció, ritmikus
sor megfigyelése, ritmustartás, mozgás és szöveg összehangolása.

• Új mondóka tanulása:
Ez itt a szemem, ez itt a szám,
Ez pedig az orrocskám.
Mindkét mutatóujjukkal
megérintik a megnevezett
testrészt.
Jobbra, balra két karom,
A kar megnevezésekor oldalsó középtartásba emelik
azokat.
Ha akarom, forgatom.
Karkörzés hátra.
Két lábamon megállok,
Terpeszben állnak és a
combtól bokáig simítják végig mindkét lábukat.
Ha akarok, ugrálok.
Ugrabugrálás.
Fejlesztés: helyes levegõvétel és artikuláció, auditív és
vizuális figyelem és emlékezet, mozgássor reprodukálása,
összehangolása a szöveggel.

• Keresztbelendítések
A/4-es kartonra vastag filccel „X”-et rajzolok és a táblára teszem (vagy kivetítem).
– A tanulók a középpontjára néznek és váltott lábbal
térdemelést végeznek, közben a felemelt térdet az ellentétes oldali kezükkel megérintik, jobb térd bal kéz, bal
térd jobb kéz, 6-6 lendítés (tizenkétszer).
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– Ezt azonos oldali érintés követi szintén 6-6 lendítéssel. Most a jobb térdet a jobb, a balt a bal kézzel érintik
(tizenkétszer).
– A harmadik lépés az elsõ megismétlése.

majd bal, majd mindkét kézzel egyszerre 3-szor úgy, hogy
közben sem a váll, sem a törzs nem mozoghat.

• „Lusta nyolcas” (fekvõ 8-as), szemtorna

(Forrás: dr. Paul E. Denninson és Gail E. Denninson:
Észkerékkapcsoló és Észkapcsoló agytorna.)
Egy-egy új mozgássort, verset, mondókát érdemes az
egymás utáni napokon megismételni.

Nagy alakban a táblára rajzolok vagy kivetítek egy fekvõ nyolcast. A tanulók kinyújtott karral, a nyíl irányában elindulva, a levegõbe írják át a formát elõször jobb,

vvv

Kis „szótár” a tehetséggondozáshoz (2.)
(A tehetséggondozásban leggyakrabban használt kifejezések magyarázata)
A kifejezésgyûjtemény az elmúlt tanév végi, összevont lapszámunkban (lásd 2011/5–6.
szám, 27. oldal) megjelent kis szótár folytatása. Az októberben induló, tehetséggondozással foglalkozó sorozatunk elõkészítéseképpen ajánljuk olvasóink figyelmébe, hogy segítsük az írások pontosabb értelmezését. A gyûjteményt Némethné Dávid Irén küldte
szerkesztõségünknek. (Szerk.)
tutor

tehetségnap

Nevelõ-oktató tanár, de kortárs is lehet, aki segíti a tehetséges gyermeket.

Március 25. (Bartók Béla születésnapja).

Tehetségpont
tehetség

www.tehetsegpont.hu

Tehetség alatt az átlagot számottevõen meghaladó, tehát kivételes adottságot, potenciát, ígéretet, vagyis a tehetséget értjük (dr. Czeizel Endre).

tehetség-tanácsadás

tehetséges

tehetségtérkép

Gyerekeknek, szülõknek, tehetségesekkel foglalkozóknak.

Különbözõ módszerekkel, eszközökkel történik. A legjobb módja a folyamatos fejlesztés és a folyamatos figyelemmel kísérés.

A tehetséggondozás terén (azonosítás, fejlesztés, tanácsadás hálózati együttmûködés során) végzett tevékenységekrõl, szervezeti keretekrõl felméréssel készített dokumentum, amely adatokat, tényeket összesít, mutat be;
tájékoztatja a téma iránt érdeklõdõket; nyilvántartja a
kiemelkedõ tehetséggondozó mûhelyeket és a tehetségpontokat; rögzíti és közzéteszi a témában elért eredményeket, felsorolja a szakembereket. (Mezõ Ferenc: Fogalomtár a Tehetségpontok számára, 2010.)

tehetséggondozás (fejlesztés)

utánkövetés

Minél sokoldalúbban végzett fejlesztés különbözõ ,,színtereken” és módszerekkel. A lemaradó területekre is irányuljon!

A tehetséges gyermekek ,,átadása”, további figyelemmel
kísérése más, magasabb évfolyamokra, iskolákba, az életbe.

Ha a tehetséges gyermek a késõbbiekben a tehetségét be
is bizonyítja, vagyis veleszületett adottságait valóra váltja, akkor õ már nem ígéret, hanem tehetség.

tehetségfelismerés (azonosítás)

QI (Qualität der Informationsverarbeitung)
tehetséghálózat
Tehetségpontok közötti kapcsolat.

tehetségmodellek
A tehetség fogalmának és összetevõinek értelmezésére.
Például Mönks–Renzulli-modell, Czeizel-modell.

Az információfeldolgozás minõsége, hasznosítása. A QIn az önálló, produktív gondolkodás minõségét értjük,
ami az információfeldolgozás sajátos formáit mutatja.
Magas szintjétõl nagyban függ az eredményes fejlesztés
és munka. (F. J. Mönks–Irene H. Ypenburg: A nagyon
tehetséges gyerek címû könyvbõl.)
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Töprengés a szeretetrõl
Markovits Judit

A „túlbüntetõ” apa

látszólag átlagosan élõ családokban lévõ feszültségek
többsége gyakran évekig nem kerül a felszínre. A csaA
ládtagok nem beszélnek róla, mert gyakran nem is tudatosul bennük még az sem, hogy valami nagy probléma lappang közöttük. Közben meg minden percben rosszul érzik
magukat, mert mérgezi mindnyájuk lelkét a konfliktus.
A gyermek számára a pszichés bántalmazás sokkal károsabb lehet, mint az egyszer-egyszer alkalmazott fizikai
bántalmazás. Akkor ugyanis a helytelen magatartás vagy
cselekedet közvetlen következményeként, büntetéseként
könyvelheti el a hirtelen tettlegességet a bántalmazott.
A mi történetünkben az apja már egészen kicsi korától magas elvárások szerint nevelte Somát. Állandóan
vele volt, szinte a nyakán ült – majdnem szó szerint – az
elsõszülöttjén, minden percét rááldozta. (A másodiknak, a leánygyermeknek, akit az apa – a gyerek nagy szerencséjére – kicsit hanyagolt, viszonylag egészségesen
alakulhatott a fejlõdése.)
Az apa mindent megmagyarázott, tudatosított a fiában. A játszótéren folyamatosan kérkedett intellektusával, amit inkább tudálékoskodásnak neveznék. Az
óvodáskorútól kerek mondatokban várta el a kérdéseire
adott válaszokat, amihez rendre további kiegészítéseket
fûzött jó hangosan, a saját okosságát bizonyítandó.
Csoda-e hát, ha a többi szülõ menekült a közelükbõl? –
miközben a kisfiú felé részvéttel teli pillantásokat vetettek.
Ez az édesapa meg volt gyõzõdve önmaga tökéletességérõl. A gyerekeket saját maga vitte az oviba, amikor
kellett, az orvoshoz. Elõfordult még az is, hogy bele-beleszólt a diagnózisba, arra hivatkozva, hogy õ mint szülõ,
mégiscsak jobban ismeri a saját gyerekét.
Ott volt a gyerek valamennyi közösségi rendezvényén,
beleértve még a kis anyák napi köszöntést is. Betanított,
szervezett, drukkolt, de mindig csak és kizárólag a saját
gyermekére koncentrálva. Az osztálybeli többi sráccal
õ nem foglalkozott.
Gyermeknevelési szokásai közé tartozott még a gúnyolódás, ha Soma teljesítménye nem érte el az õ mércéje szerintit. Mondogatták is egy idõ után az osztálytársai:
„Szegény Soma, mit kap majd az apukájától az olvasás
négyese miatt!”
Az elsõ osztály vége felé a tanító sorra bekérette a gyerekek szüleit. Somáéktól is elmentek mindketten, de
csak az apa folytatott beszélgetést a pedagógussal, az
anyuka mindössze egyszer jutott szóhoz.
Ismerve az apát, Ági néni nagyon óvatosan és tapintatosan vezette fel a problémát. Ennek a lényege az volt,
hogy szerinte enyhe olvasási-szövegértési zavar feltételezhetõ a gyermeknél, és rögtön át is nyújtotta az erre vonatkozó hivatalos beutalót a nevelési tanácsadóba.
Azonban – az osztálytanító teljes megdöbbenésére –
az édesapa ott helyben széttépte a lapot. (Akkor megtehette.) Emelt hangon közölte, hogy az õ gyereke nem
fogyatékos, nem hülye, hanem egy jól nevelt, okos fiú.
Naponta egy-két órát együtt foglalkoznak a házi feladat12

tal – még a napközi után –, hogy közösen javítsák az abban felejtett hibákat.
– Épp ez mutatja – próbált érvelni Ági néni –, hogy
probléma lehet az alakfelismerõ és más, az olvasáshoz
szükséges részképességével. (A gyerek egyébként rajongott Ági néniért, és egyszer elárulta neki, hogy csakis
õmiatta megy lelkesen az iskolába.)
Ennél a pillanatnál szólalt meg a beszélgetés során elõször és utoljára is az anya:
– Szerintem sem normális, ha már az elején ilyen sok energiát kell fordítani a gyerek olvasására – mondta csendesen.
Erre az apa felugrott, közölte a két asszonnyal, hogy
hiányzik belõlük a felelõsségtudat, és egy fikarcnyit sem
értenek a neveléshez. Felrántotta a székrõl a feleségét, és
szinte futva távoztak.
Hetek, hónapok múlásával a májusi szintmérés eredményeit a tanító kérésére átnézte a nevelési tanácsadó pszichopedagógusa. Azonnal rákérdezett Soma írásbeli feladataira. Szülõként emlékezett az apukájára is még a játszótérrõl.
Ági nénit mindenki lelkiismeretes tanítónak ismerte
kerületszerte. Azonnal mutatta, hogy az említett széttépett beutalón kívül további kettõt is elküldött az iskola a
családnak, Soma egyértelmûen diszlexiás problémái miatt, de hiába. Azóta a szülõk minimálisra csökkentették
a kapcsolatot a tanítóval. Rendszeresen hideg-elutasító
levelekben kommunikáltak csak vele, vagy éppen az egyik
osztálytárson keresztül szereztek (gyakran torzult) kiegészítõ ismereteket Soma iskolai tevékenységérõl.
Év vége felé szegény Soma már állandóan riadt tekintettel járt-kelt az iskolában. Ági néni is megérezte szomorúságát, hogy mennyire szorong az egyre hanyatló
eredményei miatt. A korosztályra jellemzõ természetes
életöröm szinte teljesen kihunyt a kisfiúból. A testsúlya csökkent, fakó arccal téblábolt a sok gyerek között.
Ági néni mindent elkövetett, hogy felvidítsa Somát.
A tanévzáró ünnepélyen egy szép versrészlet elmondásával bízta meg. Egészen pontosan a padbeli barátjával
együtt akarta szerepeltetni õket. Arra gondolt, jót tesz
Somának a siker élménye, a szereplésért adható jutalom,
és a legjobb baráttal a biztonságát erõsítheti.
Minden ment szépen a felkészülés alatt, majd következett a nagy nap. Ági néni elhûlve vette észre a harmadik padban ülõ gyereken a sérüléseket. A fehér ing még
nagyobb kontrasztot adott a vörös foltoknak az arcán.
Soma hüppögve mesélte el neki, hogy a papája kiborult
egy logopédiai szakvéleménytõl, ami sajnos az elõzõ napon véletlenül a kezébe került.
Világossá vált a fiú szavaiból, hogy a családja életében a
verés „rutinszerûen” jelen van, legfeljebb „addig a lányok”
kaptak belõle. Lehetõleg ott, ahol azt nem látják mások.
Amikor idáig jutott elbeszélésében Soma, kihúzta magát, és önérzetesen folytatta a vallomást:
– Végre én kaptam a verést, és nem az anyu, helyettem! Kibírtam, máskor is ki fogom bírni! Az anya nem tehet az én hibámról.
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Kiderült ugyanis, hogy az édesanya – titokban – mégiscsak elvitte egy magánrendelésre a gyerekét, és már közel fél
éve tart a terápiája. Az errõl szóló papír kerülhetett az elõzõ
napon véletlenül az apa kezébe, és ezért nemcsak az édesanyát, de Somát is – elõször életében – alaposan elverte.
Azért csak elõször, mert az apa annyira rajongott a fiáért és annyira bízott benne, hogy még akkor is megkímélte õt a veréstõl, amikor arra még Soma szerint is alaposan rászolgált volna. Más esetben felindulásában az
apa helyette legtöbbször az anyát ütötte valamilyen kitalált ürüggyel, és ritkábban a húgát is.
Soma tehát ezzel az óriási lelki teherrel élt egészen hétéves
koráig.
Ági néni – látva a helyzetet –, az ünnepség megkezdése elõtt megkérdezte a kisfiút, hogy vállalja-e a vers
elmondását ebben az állapotban. Az egész osztály szurkolni fog érte, hogy jól sikerüljön.

Az utóbbi idõben már szinte mindig szomorú Soma talán még soha nem mondott el semmit olyan szépen, olyan
csillogó szemmel és felszabadultan, mint akkor ott, az évzárón azt a verset!
Napjainkban egyre gyakrabban derül ki – és megdöbbentõen széles skálán mozog – a gyermekek elleni erõszak. A
fizikai bántalmazás a leggyakoribb, s általában a fizikailag
gyengébbel, sebezhetõbbel, a kisebbel, a kiszolgáltatottabbal szemben. Sajnos az érzelmi, vagy a szexuális zaklatás sem
ritka már az egészen kis korú gyerekek sérelmére is.
Nem hiszem, hogy ezeket a súlyos cselekményeket
mind csak a korábbi mintákból viszik át a szülõk a gyerekeik életébe. A felnõtt tudatos döntése legalább annyira
szerepet játszik az adott konfliktushelyzetben. Akárhogy
is van, a legkisebb gyanú esetén is cselekednünk kell
gyermekeink érdekében, segítenünk kell rajtuk, hiszen
felelõsek vagyunk értük.

vvv
Gyarmati Zoltánné

Tudható-e, ami nem látható?

gy kis beszélgetésnek indult csupán a dolog. Gondtalan
idõtöltésnek a tanáriban, csak úgy lazán és felszabadulE
tan, hogy túljutottunk a tanévzárás embert próbáló idõszakán. Egy ebédmeghívás lett a dolog vége, s ebbõl lett az a
pici hógolyó, amibõl e téma lavinája elindult.
A meghívó egy kis ünnepségre szólt, ahol azzal viccelõdtünk, hogy legközelebb majd ki hív meg bennünket ebédre.
Múlattuk az idõt, és pályánk élményeirõl beszélgetve mindenki elõhozott valami kedves emléket. Zoli barátunk például annak a régi ebédnek a történetét adta elõ, ami még
egyedülállóként esett meg vele. Kis faluban a ballagás után
a családfõ – õt mint osztályfõnököt – meghívta a családi ünneplésre. Igazi tyúkhúsleves kapirgálós jószágból, csigatésztával, aztán pörkölt és sültek, bõven körettel. A dédi sütötte házi sütemények sem hiányoztak, a bor pedig a gazda hordójából került elõ. Mindenki koccintott a tanár úrral, meséltek a gyerekrõl, a terveikrõl, mindennapjaikról. Megosztották a szép fekete hajú fiatal tanáremberrel a családi kört,
és tisztelettel-szeretettel melegítették a lelkét a kezdõ tanárnak – szeretünk, mert tanítod a gyermekünket!
Mi Judittal együtt kezdtünk dolgozni, amikor meglátogattuk egyik idõs munkatársnõnket egy mûtét után.
Pályakezdõk voltunk még, s a tanítóképzõs városi évek
után enyhén giccsesnek láttuk az öreg tanítónõ lakását a
sok apró mütyürrel és kirakott emlékkel. Pedig néhány
év múlva már az én otthonom is tele volt mindenféle
„vackokkal”, ahogy a férjem élcelõdött rajtuk. De ezek a
„vackok” mind fontos értéket képviseltek, hiszen gyermeki szívek és anyai simogatások jelképei voltak. Bár nagyon ízlésem ellen volt például a kukoricacsövet mintázó népi kulacs, mégis helye lett az otthonomban, hiszen
az egyik emlékezetes osztályomtól kaptam búcsúzóul.
Aztán az ilyen kedves haszontalanságok vásárlásának
– anyaként – magam is részese lettem, amíg három gyermekem az iskolapadokat koptatta. A leghangosabb szülõ az osztályban rendre tõlem is elkérte az osztályfõnök
névnapi virágjára, pedagógusnapi ajándékára, az évzárók virágcsokraira a pénzt. Persze egyáltalán nem nagy

dolgok, csupán szívbõl jött, hálából kovácsolt apró figyelmességek voltak ezek.
Ha ma, már majdnem nyugdíjasként, néha végigtekintek a saját porcelánfiguráim, hamutartóim, népi kulacsaim, bõrképeim hosszú során, mely az évek során
gyûlt össze, mind eszembe jutnak a fényes szemecskék, a
kócos kis fejek, a példás és a rosszcsont diákjaim. Gyenge pillanataimban még könnyezek is az emlékek súlya
alatt, mert az olyan jólesik.
Öregségemre nehezebben viselem a mindennapok keménységét. Ha nincs pénz, hogy a családok a gyermekeiknek adni tudjanak egy vidám együttlétre, hát a tanyámon vendégül látom az osztályt – legyen közös boldogságunk mégis. Lelkes anyukák szervezkednek ilyenkor, ki
mit fog hozni, még lelkesebb apukák osztoznak a focin és
a bográcson! Milyen boldogság, mennyi öröm! Persze,
vannak kevésbé lelkes szülõk is, akik imígyen dünnyögnek: aztán egy tanárnak vajon mibõl telik erre? A kezét
nyújtotta?! Csak? Miért nem az egész karját?
A szeretetet közvetítõ figyelmességek napjainkra elapadni látszanak, és a megbecsülést szimbolizáló pedagógusnap sem ünnep ma már. Nem divat a köszöntés, a
megemlékezés. Üres a boríték, jutalom helyett a nyakunkba zúdul a világ baja! Mindenki számon kér, mindenki „döbög”! A romló feltételeket, az iskolabezárások
okainak szövevényes magyarázkodásait a pályán sok évet
eltöltött tanító nem is érti igazán, hiszen nem ért a gazdasághoz, a hitelhez, a pénzhez és kamatos kamathoz.
Csak egy valamihez ért, a gyerekekhez, a tanításhoz és a
neveléshez! Amíg a keze alól kikerülõ tanítványok szeretetébõl, virágaiból és apró kis szeretetajándékaiból táplálkozhat, õ is tud adni a szeretetébõl és a hitébõl a jövendõnek! De az a pályára lépõ kollégánk, akinek még szeretetet üzenõ kis „vackai” sem gyûlnek majd a polcára az
évek során, vajon mibõl töltekezik? Honnan tudja majd,
hogy megbecsülés övezi-e õt a tanítványok családjában,
vagy hogy szeretik az anyák és a gyermekek is, csak azt
apró jelzéseikkel, jó szóval kimutatni nem tudják éppen?
13
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D. Kenedli Eszter

„Nekem szülõhazám…”
Adalékok Petõfi Sándor szülõföldlírájához

„A nagy költõk nem véletlenül szólalnak meg, nem derült égbõl, mint az isteni kinyilatkoztatások. A népek életében messze visszamenõleg meg lehet állapítani, mikor estek vajúdásba, hogy megszüljék a rendkívüli fiút. A nemzet, a nagy család elõre készülõdik az
eseményre… Piros arcú kis emberke volt, semmivel sem különb, mint ilyenkor akármilyen
más csecsemõ. Õ volt, akire vártak, akit a történelem kiszemelt.”1
(Illyés Gyula)

költõ életútját líraian összefoglaló Illyés Gyula
Petõfi Sándor címû kötetébõl választottuk e cikk
mottóját. Petõfi munkásságáról alapos képet adnak kiváló irodalomtörténészek - többek között például
– Horváth János, Pándi Pál, Király István, Sõtér István, Martinkó András részletes, összefoglaló irodalomtörténeti munkái, de elmélyülten foglalkozott a költõ
életével a „határozott ítéletû mûpártoló és bõkezû mecénás”(Nagy Péter) Hatvany Lajos is, „isteni gyermekember”-nek nevezve a költõt. A fentiekkel egyetemben kitüntetett figyelmet érdemel Szathmári István nyelvészprofesszornak Petõfi költõi nyelvét irodalmi nyelvünkkel történõ összehasonlító elõadása, tanulmánya is.
A magyar irodalomnak a XVIII. századbeli fejlõdése
Petõfi teljes életmûvében addig nem tapasztalt magaslatra emelkedett. Arany János írja: „Petõfi nemcsak a
magyar nemzet, de az egész világ legjelentékenyebb költõi közé tartozik”. A költõ, aki - császári közlegényként csak egyszer került túl szülõföldje határain, a csaknem
50 nyelvre lefordított versével valóban világhírûvé vált.
„Emberi és költõi egyénisége a nép között, katonaság, diákság, vándorutak, vándorszínészek és kávéházak változatos világában alakult és teljesedett ki, s ennek a világnak közösségi érdekû képét a felszabadult egyéniség jegyében emelte költészetté. A népi alap a világ lírai kitágulását is jelenti, a dalnak, a táj- és szerelmi költészetnek,
politikai lírának, epikának a megújulását, a valóság lírai
tükrözésének realizmusát.”2
Írásunkkal – irodalomtörténeti forrásokra: tanulmányokra, valamint a költõ életét és munkásságát bemutató kiadványokra, továbbá Petõfi költeményeire hivatkozva – szorosan a sorozatcím adta témához kapcsolódó írások és költemények tükrében kívánunk adalékkal
szolgálni Petõfi költészetének eme kiemelkedõ részéhez.
Az irodalomjegyzékben - az irodalomtörténeti utalásokat tartalmazó kiadványok mellett - elsõsorban olyan
mûveket használunk és ajánlunk kollégáink figyelmébe,
melyek a gazdag Petõfi-irodalomból stílusuk és gazdag
képi dokumentációik révén kiválóan segítik a tanítókat e
téma feldolgozásában, a tanulók mûvekkel való foglalkozásának támogatásában. A versek tartalmának megértését, üzenetének befogadását a költeményekben olvasható tájnyelvi kifejezések, régi, ma már nem haszná-
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latos szavak megértését szólás, kifejezés és szómagyarázatok szolgálják.
Megjegyzés: terjedelmi okokból sajnos nincs módunk az elemzett költemények teljességének megjelenítésére. Csupán a kezdõ soraikkal idézzük meg e felejthetetlen alkotásokat. (A
szerk.)

„Hajszálgyökerek”3
„Itt születtem én ezen a tájon,
Az alföldi szép nagy rónaságon,”

(Szülõföldemen)

„Petõfi Sándor 1823. január elsején született Kiskõrösön. Apja Petrovics István mészárosmester, akinek
minden eddig ismert felmenõ ági õse magyar volt; az
anya, Hrúz Mária, szlovák anyanyelvû, férjhez menetele
elõtt cselédlány és mosónõ. Martiny Mihály evangélikus
lelkész keresztelte meg az újszülöttet, az õ gyermekei vállalták a keresztszülõi tisztet.
A szülõk hosszú éveket töltöttek a Kiskunságban. Három kiskun várossal vált szorossá kapcsolatuk: Szabadszállással, Kiskunfélegyházával és Kunszentmiklóssal. A
gyermek Petõfit a szülõföldtudat Félegyházához kötötte. … „A rónák végtelenjét” a gyermek Petõfi bizonyára
itt pillantotta meg elõször, kószálásának helye ez lehetett. S amikor 1848 júliusában az országos hírû poéta, a
forradalmi idõk lázában égve, újra Kiskunfélegyházán
járt, a gyermekkor megújító emlékei, élményei kerítették hatalmukba:
Mint nyugtalan madár az ágakon,
Helyrül-helyre röpköd gondolatom,
Szedegeti a sok szép emléket,
Mint a méh a virágról a mézet;
Minden régi kedves helyet bejár…
„Cserebogár, sárga cserebogár!”

(Szülõföldemen)

Ez a cserebogár-dal, a gyermek Petõfi „altató nótája”
akkoriban divatos, „fölkapi nóta” volt Félegyházán és az
Alföldön. Névnapok, disznótorok alkalmából az öreg
Petrovics baráti körében is gyakran énekelték. A „fûzfasípot” s a „szilaj nádparipá”-t meg egy kis játszópajtásának a nagyapja faragta-metszette számukra.”4
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Félegyházán „erõsödött meg testben-lélekben. Õ, aki
ökölnyi csöppségnek született, akit egy emlékezõ szerint
a babonás falusiak spirituszos vízben fürdettek, „hogy
megmaradjon”, erõs, szívós, nagy fáradságokra és rendkívüli testi erõfeszítésekre képes fiúvá serdült… Mindvégig alacsony termetû maradt, de a kortársak egyöntetûen kiemelik, hogy feltûnõ testi ügyesség, szívósság és
erõ jellemezte mozgását.5 Ugyan a költõ számára oly kedves várostól rövidesen elszakadt, azonban számtalan
költeményében fedezhetjük fel a kiskun tájat, annak
lakóit, természeti szépségeit, jelenségeit.

Tájlíra – szülõföldlíra
1844-ben született meg tájlírájának, tájfestõ lírájának
elsõ darabja: Az Alföld; ezt követik majd többek között
A Tisza, A csárda romjai, A puszta télen, a Kis-Kunság. Tájleíró költeményeinek újdonsága, hogy - Gaal József munkáit leszámítva - jelentõsebb irodalmi elõzmények nélkül fedezi fel a költészet számára az Alföldnek, ennek a
jellegzetesen magyar tájnak a szépségeit. „Az Alföldet
évszázadokon át mostohán kezelte az irodalom… Petõfi
verseiben a nagy egészbõl, de a részletek leírásából is egy
új ízlés bontakozik ki. S elsõsorban azoknak a szája íze szerint való, akik tudják értékelni a szabadság és a puszta rokonságát… Nem festõi elõkép, nem irodalmi konvenciók ihletik a költõt, hanem a jól ismert magyar tájak.”6
Tájleíró költészetének egyik legszembetûnõbb vonása
az erõs érzelmi telítettsége, a költõ „tájbeli jelenléte”: a
táj földrajzi végessége s a költõi végtelenségérzet; a valóság, de egyúttal az egyén által átéltek csodálatos lírai egysége.” Az Alföld és a gyermekkori környezet Petõfi számára mindig a harmónia, a közösségbe tartozás, az otthon, a megértés nyugalmát vagy inkább biztonságát jelenti. … ennek a végleg megtalált harmóniának a lírája
árad bensõséges hangulatú verseibõl, meghitt közelségû
népi alakrajzaiból (A Tisza, A puszta télen, A téli esték, Sári néni, A kisbéres). A gólya aligha mondható „madárversnek”, sokkal inkább költõi önvallomás, emlékezõ visszakalandozás a gyermekkorba. S folytatása a programos
Alföld-rajongásnak…”7
Petõfinél a táj, az iránta való rajongás „nem lírai absztrakciókban fejezõdik ki, élményeinek nem érzelmi-gondolati foglalatát nyújtja csupán, hanem valóságos tárgyi
tartalmát is”.8

Versek a szülõföldrõl
„Hova szívem, lelkem
Mindig, mindenhonnan vissza-visszavágyott,” (Kiskunság)
Elsõként a SZÜLÕFÖLDEMEN címû versét („Itt
születtem én, ezen a tájon…”) ajánljuk újraolvasásra.
A vers születésének helye és ideje: Félegyháza, 1848.
június 6-8.9
Szómagyarázat:
alföld (fn.) föld. A tengerszint fölé 200 m-nél magasabbra nem emelkedõ síkság. Tulajdonnévszerûen: az
~: a Nagyalföld.

róna1 I. (fn.) 1. irod. Síkság, alföld. II. (mn.) rég. sík,
lapályos. ~ mezõk. [szlk]
lapály (fn.) vál. Környezeténél alacsonyabban fekvõ
síkság.
vón ld.: volna táj.
Ugy ld. úgy táj.
Helyrül-helyre táj. de: helyrõl helyre.
fûzfasíp ld. fûz2 (fn.) 1. Nedves helyen növõ, barkás
virágú fa (Salix). 2. Ennek faanyaga. (jelzõként) Ebbõl v.
fûzfavesszõbõl készült. ~ síp. ~vesszõ (fn.) A fûz fiatal,
hajlékony hajtása.
nádparipa ld. nád (fn.) 1. Hengeres szárú, sötétbarna
bugás virágzatú, magas pázsitfûféle vízinövény.
(Phradmites communis). ~paripa (fn.) Ját. rég. (Nádszálból való) vesszõparipa.
Vályuhoz tá.j ld. vályú (fn.) 1. Hosszában homorúan
kivájt fatörzs, illetve deszkákból, cementbõl készült hasonló tárgy háziállatok itatására, etetésére.
mék táj. ld. megyek.
kiván táj ld. kíván.
gyi táj. ld. gyí (msz.) nép. gyû <Ló elindítására, nógatására haszn. szó.> ~ te, Fakó! [hangkit.]
dajkám ld. dajka (fn.) Csecsemõ v. kisgyermek gondozására, felügyeletére felfogadott nõ. biz. Aki vmely kisgyermeket dajkál [szláv].
kondul (tn. ige) <Harang v. hasonló eszköz> egyszeri, tompán, mélyen zengõ hangot ad.
megkondul (tn. ige) <Harang> elsõt k., megszólal.
esteli (mn.) estéli nép. irod. Esti.
harangszó (fn.) 1. A huzamosabban kongatott harang hangja. Esti ~.
Kifáradt ld. kifárad (tn. ige) 1. Teljesen elfárad. ~
vmitõl, vmiben.
altató nóta ld. Altatódal. ~dal (fn.) Álomba ringató,
finom ritmusú d. v. kisebb zenemû.
félálomban ld. fél|álom (fn.) Az ébrenlét és az alvás
határán levõ állapot. ~ban.
Kifejezés- és szólásmagyarázat:
meglett ember ld. ~lett (mn.) Felnõtt, már nem éppen fiatal <ember>.
Helyrül-helyre röpköd gondolatom [A költõ gondolata(i) sebesen/gyorsan ide-oda szállnak.] Vö. még: Úgy
jár [megy], mint a gondolat [a gondolatnál is sebesebben] =
nagyon gyorsan jár, ill. megy. (nép.)10
Szedegeti a sok szép emléket (A költõ összegyûjti
emlékeit.)
A költõ lelki szemei elõtt is teljes szépségében pompázik a hazai táj a KISKUNSÁG címû gyönyörû verse
tanúbizonysága szerint („Hova szívem, lelkem / Mindig, mindenhonnan vissza-visszavágyott, / Ujra láttam
végre születésem földét,~ / A szép Kiskunságot!…”)
A vers Pesten született 1848 júniusában.11
Szómagyarázat:
Kiskunság (fn.) A Duna-Tisza közének - a Pesti-síkság és a Gödöllõi-dombság alatt elterülõ - középsõ tájegysége.
Ujra ld. újra (hsz.)
földét vö. földjét (fn.)
képzeletem ld. képzelet (fn.) 1. Az a lelki tevékenység, képesség, amellyel a tudatban a valóság ismert ele15
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mei alapján új képeket alkotunk. Költõi ~; 2. ritk. rég.
Ábrándvilág.
vidékek ld. vidék (fn.) 1. Vmely szempontból egységes földrajzi terület. Itt: alföldi vidékek.
körûlem ld. körülöttem (szragos hsz.).
hosszu ld. hosszú (mn.).
Gazdag I. (mn.) 2. Értékes dolgokban, természeti v.
szellemi kincsekben bõvelkedõ. ~ föld, gyûjtemény. Itt:
Gazdag legelõkön.
gõböly (fn.) vö. 1. güõböl (Pápa vid. 107: 37): hizlalásra fogott, ill. hizlalt marha. 2. | göbböly (Kkság
1647:361).
Rekkenõ (mn.) Tikkasztó, fülledt <hõség>, ill. forrósága miatt ilyen <idõszak>.
mezõböl ld. mezõbõl (fn.).
Cserény (fn.) nép. 1. Pásztorok (vesszõbõl font kerítésû) tanyája.
Szundikál (tn. ige) (-t ragos hat-val is) biz. Szundít,
szunyókál. [«szunnyad]; vö. szundít (tn. ige) (t-ragos
hat-val is) biz. Rövidebb ideig, nem mélyen alszik. Ld.
még: szunnyad.
gulyás1 (fn.) Gulyát õrzõ pásztor.
gulya (fn.) Szarvasmarháknak éjjel-nappal a legelõn
tartott csoportja.
pásztor (fn.) 1. Háziállatokat õrzõ, legeltetõ személy.
2. táj. Csõsz [szláv].
subán ld. suba (fn.) Pásztorok viselete: gyapjas juhbõrbõl készült, ujjatlan, hosszú köpönyegféle.
lomhák ld. lomha (mn.) 1. pejor. Nehézkes, lusta
(mozgású). ~ ember, észjárás. 2. irod. Lassan haladó, lassú
mozgású <anyag, tömeg, jármû> .
útazó ld. utazó itt: fn.
lapályon ld. lapály (fn.) vál. Környezeténél alacsonyabban fekvõ síkság.
ér2 (fn.) 4. A csermelynél is kisebb folyóvíz.
csermely (fn.) irod. Az érnél vmivel nagyobbacska folyóvíz. [a Csermely patak nevébõl].
halászmadár (fn.) Hallal táplálkozó, vízparti m.
fövény irod. ld. föveny (fn.) ré.g Víz fenekén és partján: finom szemcséjû homok(os talaj).
piócák ld. pióca (fn.) 1. Sekély vízben élõ, vérszívó,
gyûrûs testû féreg. (Hirodu).
káka (fn.) Hengeres, csomó nélküli, levéltelen szárú,
1-2 méter magasra növõ sásféle vízinövény.
nyujtogatja ld. nyújtogat (ts. ige) 2. <Testrészt, ill.
kezében tartott tárgyat ismételten ki- v. odanyújt. ~ja a
nyelvét, jegyét.
Közbe I. (hsz.) nép. Közben.
bíbic (fn.) Hegyes bóbitájú, élesen sikoltozó hangú
hasznos költözõ madár (Vanellus vanellus)
[hangut.].
ágas nép. II. (fn.) 1. Két v. három ágban végzõdõ tartóoszlop.
kútágas (fn.) A gémeskúthoz tartozó á., amelynek
tengelyén a kútgém mozog. Vö. gémeskút (fn.) olyan k.,
amelybõl a vizet kútágasból, kútgémbõl és kútostorból
álló szerkezettel emelik ki.
Délibábot ld. délibáb (fn.) 1. Síkságokon a talaj fölmelegedésekor a távoli tárgyakat fölemelve és megfordítva láttató légköri fényjelenség.
Ütöttkopott de: ütött-kopott (mn.) biz. Hosszú használattól megviselt. ~ ház, kalap.
16

csárda (fn.) Falun, városon kívüli (országút menti)
kocsma, fogadó. Külsõségeiben ilyen kisvendéglõ [szbhv<…perzsa].
fogadó II. (fn.) rég. Vendégfogadó.
Gyérül (tn. ige) vál. Gyérré v. gyérebbé válik.
gyér (mn.) 1. Ritkán v. elszórtan nõtt, ritkás. ~ fû.
legel|õ (fn.) (mn-i ign. is) Háziállatok legeltetésére
használt füves terület. Itt: fn.
tünedez fel (ik. ige) ld. tün|edezik (tn. ige) vál. 1. Fokozatosan, ill. egyenként eltûnik. ~ nek a felhõk az égrõl.
2. Lassanként, egyenként fel-feltûnik. A távolban a hegyek ~nek. Itt: 2. jelentés.
boglyák ld. boglya (fn.) Szálas takarmányfélébõl (v.
aprított fából) rakott kupola alakú rakás. Itt: szálas takarmányfélébõl.
kazalok táj. rég. ld. kazal (fn.) 1. Szálas takarmányból,
szalmából rakott több méter magas szabályos rakás. ~ ba
rakja a szénát. 2. táj. Asztag.
Rajtok táj. rég. ld. rajta I. (szragos hsz.) 1. Vkinek,
vminek a testén, felületén. Itt: többes szám.
Varju ld. varjú (fn.) A galambnál nagyobb, fekete tollú, erõs csõrû madár (Corvus).
Komondor (fn.) Nagy testû, lompos fehér szõrû magyar pásztorkutya. [tör]
Tenger (fn.) 2. vál: Vminek a ~e: igen nagy sokasága.
Vál Végtelen nagy v. sok. ~ síkság.
Kalászaikat ld. kalász (fn.) 1. A kenyérgabona-féléknek, ill. a pázsitfûféléknek összetett füzérvirágzata, ill.
termése. A búza ~a.
pipacsok ld. pipacs (fn.) A mákkal rokon, piros virágú gyomnövény (Papaver rhoeas). [hangut.]
tüskerózsa (fn.) nép. Vadrózsa.
vadrózsa (fn.) 1. Fehér v. halvány rózsaszín virágú,
csipkebogyót termõ, tüskés cserje.
mindenik ld. mindegyik (ált. névmás).
ugy ld. úgy mut (hsz.)
tündérrege ld. tündér (fn.) 1. Természetfölötti képességekkel felruházott, csodás szépségû, (jóságos) mesebeli (nõi) lény. rege fn|rég. vál. A szájhagyományban
élõ (õsi) mesés, mitikus történet.|ritk|Mese.[«]
szélmalmok ld. szélmalom (fn.) A széltõl forgatott vitorlákkal mûködtetett m.
vitorla (fn.) 2. Szélmalom forgó szárnya.
vitorlájok táj. rég.
cigánykerék (fn.) Az a testmozgás, amelyben vki oldalirányban lendülve talpáról a tenyerére, majd újra a
talpára fordul. Cigánykereket hány: sorozatosan ilyen
mozgást végez. (A költõi kép a testmozgás és a szélmalom vitorlája közötti mozgástípus hasonlóságán alapul.)
Kifejezés (költõi kép) magyarázata:
„Melyet átölel a Tisza-Duna karja,”
átölel (ts. ige) (Két) karjával gyöngéden átfog vkit,
vmit.|irod. Körülvesz, átfog.
kar1 (fn.) 1. vkinek a ~ jaiban v. a ~jai között: ölelésében. A két folyó - mintegy - átöleli, átkarolja a Kiskunságot.
„Testi szemeimet / Behunyom, és lelkem szemeivel
nézek, / S elõttem lebegnek…”
lelki I. (mn.) 1. Lélt is A lélekkel, a pszichikummal
kapcs. ~ folyamat; …|<A testivel ellentétben> a belsõ,
érzelmi világgal kapcs.
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lebegnek ld. lebeg (tn. ige) 2. irod. Látomás v. képszerûen mutatkozik vki elõtt vmi. Itt: Behunyja szemeit, s maga elõtt látja.
„Egész odáig, hol a lehajló ég a / Földdel olvad öszsze.”
össze|olvad (ts. ik. ige) 3. |<Több jelenség >
(vmivé) egyesül.
Az a téves érzékelés, érzéki csalódás, mely szerint a látóhatárnál az ég és a föld ténylegesen találkozik, összeér.
„Emerre meg gyérül / A legelõ, végre a nyoma is elvész,”
végre (hsz.) 1. <Felsorolásban: > befejezésül, végül.
Elõbb csak ritkult a fû, végül - valamilyek ok miatt - nem
termett, esetleg kiszáradt, kipusztult.
AZ ALFÖLD mozgalmas, életszerû képeivel ragad
meg bennünket („Mit nekem te zordon Kárpátoknak /
Fenyvesekkel vadregényes tája!…”). A mai ember szemével nézve akár egy gyönyörû természetfilm forgatókönyve is lehetne! A vers születése: Pest, 1844. július12.
Szómagyarázat:
zordon (mn.) kissé rég, irod. Zord.
zord (mn.) vál. 2. Sivársága, barátságtalan volta miatt
riasztó hatást keltõ. ~ sziklák.
Kárpátoknak ld. Kárpátok: Az Eurázsiai-hegységrendszer tagja, Pozsony (Szlovákia) fölött a Kis-Kárpátokkal kezdõdik, óriási félkörívben körbeveszi a Kárpátmedencét és Erdélyt (Románia), ahonnan - délnyugati
irányt véve - Orsova (Románia) közelében a Dunánál
végzõdik. Teljes hossza: 1500 kilométer.
fenyvesekkel ld. fenyves II. (fn.) Fenyõerdõ.
vadregényes (mn.) 1. Változatos (zord) szépségével a
képzeletet megmozgató <táj>. | Ilyen tájra jellemzõ. 2.
ritk. Romantikus, regényes.
vidékin (fn.) ld. vidékén; vidék (fn.) 1. Vmely szempontból egységes földrajzi terület.
honn (hsz.) rég. | Otthon. | Itthon.[? fgr tõbõl].
szabadúlt ld. szabadul (tn. ige) 1. Fogságból, rabságból kiszabadul. De: szabadult (bef. mn. igenév).
végtelen III. (fn.) 2. túlzó Roppant nagy távolság, kiterjedés. A rónák ~je.
Felröpûlök (ige) táj. ld. felrepülök.
Kis-Kunságnak (fn.) ld. Kiskunság.
Deleléskor (fn.) ld. delel (tn. ige) 1. <Legelõ jószág
> déli pihenõt tart, delelés (fn.) déli pihenés.
Gémü (mn.) ld. gémû.
gém1 (fn.) 2. mûsz. Szerkezetek, állványok kinyúló,
mozgatható része. | Kútgém.
ménes (fn.) 1. Együtt legeltetett lovak nagyobb csoportja.
Nyargaló (mn., mn-i igenév) ld. nyargal (tn. ige) 1.
<Nagyobb állat, kül. ló> egyenletes lendülettel, igen
gyorsan fut.
csikósok ld. csikós I. (fn.) A ménes pásztora.
kurjant (tn.) (és ts. ige) 2. Jókedvében felkiált.
[hangut.] ~ás Az a cselekvés, tény, hogy kurjantanak,
ill. ennek az eredménye, hangja.
ostoroknak (fn.) ld. ostor (fn.) nép. ustor 1. Botra
erõsített szíjból v. (fonott) zsinegbõl álló, állatok serkentésére való eszköz.

tanyáknál (fn.) ld. tanya (fn.) 1.(Alföldi) község, (mezõ)város határában lakóházból és gazdasági épületekbõl
álló kis gazdasági település.
Ringatózik (tn. ige) 1. Hosszasan, tartósan ring, ill.
így ringatja magát. ld. ring1 (tn. ige) 2. vál <Víz v. növénnyel benõtt terület felszíne> hullámzik. ~ a búzavetés.
smaragdnak ld. smaragd (fn.) 1. Zöld drágakõ. 2. (jelzõként) irod. Smaragdzöld. [vszó: lat<gör] ~zöld (mn.)
vál. Smaragdhoz hasonló mélyzöld.
eleven I. (mn.) 2. Élénk, mozgékony. Itt: élénk.
koszorúzza ld. koszorúz (ts. ige) vál 1. Koszorúval díszít. Itt: koszorúként, ahhoz hasonlóan díszít, övez. (A
smaragd színû, élénk - az érés folyamatában - még zöld
búzatábla, éppen élénk voltának köszönhetõen, örömteli érzést kelt a tájat szemlélõben.)
vadlúdak /vadludak/ ld. vadlúd (fn.) vö. vadliba (fn.)
A háziszárnyas lúdnak vadon élõ, szürkésbarna tollazatú
rokona.
szürkül (tn. ige) 2. (rendsz. alanytalan) Sötétedik, alkonyodik. 3. (rendsz. alanytalan) Világosodik, hajnalodik. Még alig ~. 4. irod. Kezd elmosódni, halványodni.
~et (fn.) Az a napszak, amikor már v. még nincs teljesen
éjszakai sötétség. Hajnali, esti ~. Itt: esti.
meglebben (tn. ik. ige) elõbb: lebben (tn. ige) irod. 1.
<Könnyû, es. légnemû anyag> könnyedén felfelé v. oldalra mozdul. Szellõ se ~. meglebben (tn. ige) Egyet. 1.
~ a függöny.
kéményü ld. kéményû (mn.)
betyárok ld. betyár (fn.) 1. tört. Útonálló, fosztogató,
szegénylegény.
menvén rég. ritk. (hat. ign.) gyakoribb: menve.
vásárra ld. vásár (fn.) 1. Kijelölt helyen idõszakosan tartott (áruk kirakodásával járó) nagyobb arányú
adásvétel. Országos, kirakodó ~; 4. … ~fia (fn.) nép.
Vásárból hozott ajándék. ~hely (fn.) Vásárok tartására való h.
Megjegyzés: A XIX. században és a XX. század elsõ felében - járási és megyei székhelyeken, mezõvárosokban - meghatározott
vásáros helyeken elõre meghatározott és nyilvánossá tett idõpontokban rendszeresen tartottak vásárokat, ahol ruhanemûk, használati és ajándéktárgyak, valamint állatok cseréltek
gazdát. Ilyen típusú vásárokat - ha nem oly gyakorisággal -, de
ma is tartanak, melyek várható megrendezésérõl, annak helyérõl az országos és a helyi, valamint a mezõgazdasági szaksajtó ad híradást.

nyárfaerdõ ld. nyárfa (fn.) 1. Gyorsan növõ, vastag,
magas törzsû, barkás virágzatú fa (Populus). erdõ (fn.)
fáknak (vadon) együtt élõ és a köztük levõ más növényekkel egységes tenyészetet alkotó tömege. Itt: nyárfák
alkotta erdõ.
királydinnye (fn.) növ. Homokos talajon tenyészõ,
sárga virágú, tüskés termésû növény <Tribulus terrestris>.
visító ld. visít (tn.) (és ts. ige) 1. <Ember, állat> erõs,
magas, kellemetlenül éles hangot hallat.|ts ritk. Ilyen
hangon mond vmit. 2. <Madár> vijjog. [hangut.] visító itt: foly. mn. ign.: visító vércse
vércse (fn.) Kisebb termetû, hasznos, sólyomféle ragadozó madár.
17
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odafészkel (ik. ige) ld. fészkel (tn.) (és ts) ige 1. Vhova
fészket rak. A szóban forgó helyen van a fészke. A kéményen ~.
háborgatottan ld. háborgat (ts. ige) Zaklat, nyugalmában zavar vkit. Itt: nem zavarva.
enyészik (tn. ige) 1. <Növény, állat> él, fejlõdik,
szaporodik.
árvalányhaj (fn.) 1. Növ. Lenszínû, selymes, lengõ szálkájú pázsitfû (Stipa pennata).
Megjegyzés: Az irodalmi és a köznyelvben egyaránt ismert és
használt bús jelzõt gyenge voltából adódó, aláhulló formája
okán kapta.

szamárkenyér (fn.) Növ. Szúrós levelû (kék), fészkes
virágzatú gyomnövény (Echinops).
hûs irod. I. (mn.) Üdítõen friss, hûvös. ~ szellõ. II.
(fn.) Kellemesen hûvös, árnyas hely. Megpihen a fák ~
ében. [¬hûvös]
hevében ld. hév I. (fn.) irod. 1. Vminek a heve: a forrósága, melege. A nap heve.
gyíkok ld. gyík (fn.) Hosszú farkú, pikkelyes testû,
gyors mozgású rovarevõ hüllõ, hüllõ (fn.) Áll: ~k: szárazföldön v. részben vízben élõ, tüdõvel lélegzõ, pikkelyes testû állatok (Reptilia). | Ezek osztályába tartozó állat (pl. kígyó).
orma ld. orom (fn.) vál. 1. Építménynek magas (csúcsosan) kiemelkedõ felsõ része, teteje. Itt: a fák teteje,
csúcsa.
megettök ld. mögöttük vö. mögött (nu.) nép. rég.
megett.
halvány (mn.) nép. rég. halovány 2. Homályosan látszó, elmosódott.
ködoszlop (fn.) vö. köd (fn.) 1. A föld felszíne fölött
parányi vízcseppekbõl keletkezõ, a páránál sûrûbb képzõdmény. Vö. még: ködlik (tn. ige) vál. 1. Távolból v. a
ködben homályosan dereng. 2. irod. Rémlik, sejlik. Itt: A
távolság miatt összesûrûsödött levegõ oszlopszerû alakzat látványát adta.
bölcsõ (fn.) 1. Csecsemõnek ív alakú talpra szerelt
ringatható ágyacskája.
ringatták ld. ringat (ts. ige) 1. Ringó mozgásra késztet. Bölcsõt ~.
borúl ld. borul (tn. ige) 3. Úgy terül vmi fölé, hogy az
eltakarja.
szemfödél ld. szem|fedél (fn.) Szemfedõ. ~fedõ (fn.)
A koporsóban fekvõ halott letakarására való könnyû lepel.
domborodjék ld. domborodik (tn. ige) 2. Vmin,
vmibõl domborúan (ki)emelkedik. Sírok ~nak ott.
[«domború]
sír2 (fn.) Sírgödör. … | Sírhalom.
Kifejezés (költõi kép) magyarázata:
„Széles vályu kettõs ága várja.”
Egy-egy pusztai itatóvályú két, egymásra merõleges vályúból állt. A kettõs ágra azért volt szükség, hogy itatás idején
minden jószág egyszerre, azonos idõben férhessen oda a vályú
valamelyik ágához.
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„És ijedve kelnek légi útra,”
légi (mn.) 1. A levegõben történõ. ~ közlekedés.
Röppennek föl a magasba, az ég felé.
„Szép vagy, alföld, legalább nekem szép! / Itt ringatták
bölcsõm, itt születtem.”
ringat (ts. ige) 1. vhol ringatták a bölcsõjét: ott született,
ott volt kisgyermek.
A ’szülõföld’ szellemi-fizikai fogalmának irodalmi kifejezése.
„Itt borúljon rám a szemfödél, itt / Domborodjék a
sír is fölöttem.”
A költõ a szülõföldjén kíván végsõ nyugalmat találni.
Megjegyzés: A szómagyarázatok forrása: Magyar értelmezõ kéziszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1972. Szerk.: Juhász József, Szõke István, O. Nagy Gábor, Kovalovszky Miklós.

Ajánlott irodalom
Petõfi-mozaik, Tankönyvkiadó, Budapest, 1975. (Szerk.:
Paál Rózsa és Wéber Antal.)
Varga Domokos: Aranyhomok, Móra Ferenc Könyvkiadó,
Budapest, 1980.
Petõfi életútja, Kossuth Könyvkiadó, Budapest, 1972. (Öszszeállította és kommentálta: Martinkó András); megjelent Petõfi Sándor születésének 150. évfordulójára.

Jegyzetek
1

Illyés Gyula: Petõfi Sándor. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest,
1962 (7., 10. o.).
2
A magyar irodalom története III. (Fõszerk.: Sõtér István) – A magyar irodalom története 1772-tõl 1849-ig. (Szerk.: Pándi Pál.) Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965 (735. o.)
3
Megjegyzés: Az alfejezetcím megegyezik Illyés Gyula: Hajszálgyökerek címû munkájának címével. Illyés Gyula: Hajszálgyökerek,
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1971.
4
Pándi Pál-Pálmai Kálmán: Petõfi Sándor. Gondolat Kiadó, Budapest, 1973 (7., 8., 9. o.).
5
Fekete Sándor: Így élt a szabadságharc költõje. Móra Könyvkiadó,
Budapest, 1972 (15. o.) (A mû az Így élt… sorozat tagja. Szerk.: F.
Kemény Márta.)
6
A magyar irodalom története III. (Fõszerk.: Sõtér István) – A magyar irodalom története 1772-tõl 1849-ig. (Szerk.: Pándi Pál). Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965 (744. o.)
7
Pándi Pál-Pálmai Kálmán: Petõfi Sándor. Gondolat Kiadó, Budapest, 1973 (168. o.).
8
Pándi Pál: Petõfi – A költõ útja 1844 végéig. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1982 (153. o.) (Második, javított kiadás.)
9
Petõfi Sándor összes költeményei. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1972 (934-935. o.) - Megjelent a költõ születésének 150.
évfordulójára Borsos Miklós rajzaival.
10
O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások. Gondolat Kiadó, 1976/2. kiadás (241. o.) 326.
11
Petõfi Sándor összes költeményei. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1972 (936-939. o.) - Megjelent a költõ születésének 150.
évfordulójára Borsos Miklós rajzaival.
12
Petõfi Sándor összes költeményei. Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest, 1972 (120-121. o.) - Megjelent a költõ születésének 150.
évfordulójára Borsos Miklós rajzaival.
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Kisiskolások beleélõ
és fogalmazó képességének
fejlesztése (3.)
A beleélés megnyilvánulása tanulói fogalmazásokban

Sorozatunk elõzõ részeiben a beleélõ fogalmazás lélektani és szövegtechnikai hátterét,
valamint tanítási metodikáját tárgyaltuk. Most negyedikesek írásbeli fogalmazásainak
elemzésével mutatunk rá a beleélés megnyilvánulásaira a tanulók munkáiban. A fogalmazási feladatuk Móra Ferenc A kevély Kereki címû mondájának témájához kapcsolódott.

A fogalmazások elemzésének
szempontjai
Az írásbeli szövegalkotást a tanító a megíráshoz szükséges tartalmi, szerkesztésbeli és stilisztikai eszközök
megismétlésével készítette elõ. A vizsgált tanulói fogalmazások közül kilencben találtuk meg azokat az írásbeli
eszközöket, amelyekben tükrözõdik a beleélés. Ezekben
a szövegekben szinte teljes egészében megtörtént az elbeszélõ azonosulása a kijelölt karakterrel. Figyelmet érdemel, hogy a tanulók szövegének befejezõ gondolataiban
a karakter jelleme jó irányban megváltozik. Ez a gondolkodásmód valószínûleg az ebben az életkorban jellemzõ
erkölcsi gondolkodás konvencionális tulajdonságával

hozható összefüggésbe, amellyel igyekeznek a felnõtt pozitív elvárásainak megfelelni.
A beleélés megnyilvánulásait fogalmazásonként elemezzük az alábbi szempontok szerint:
1. A cím utal a szereplõ álláspontjára
(A címben egyes szám elsõ személyben és a cselekvésre utaló kifejezésben megnyilvánul a szereplõ, Kereki álláspontja.)
2. A szereplõ álláspontjával való azonosulás kifejezõeszközei
(A fogalmazó az egyes szám elsõ személy megtartásával vázolja fel a szereplõ, Kereki álláspontját.)
3. Transzformáció
(A gondolatok láttatása a szereplõ szempontjából.)

A beleélés megnyilvánulásainak összefoglaló táblázata
Cím és szereplõ
Utal
A fogalmazás
sorszáma
Példák
a nyelvi
kifejezõeszközökre

1., 4., 7., 9.

Nem

Azonosulás
Igen

2., 3., 5., 6., 8. 1., 2., 4., 5.,
6., 7.
Megszégye- Én, Kereki, „nagy maganültem
A diák nem tehetetlenMegmutatom emeli meg
ségemben”
én neked!
a kalapját,
Az én
Kereki
történetem… megváltozik

Transzformáció

Nem

Láttatja

Nem láttatja

3., 9.

2., 5., 6., 7.

1., 3., 4., 8., 9.

„El is
mentem,
az ott élõ
falusi
emberek
mind
meghajoltak
elõttem.”

„Ekkor telt
be a pohár.”
„Megkeserülöd ezt még!”
„Bár már az is
elképesztõ,
hogy nem
ismersz
engem.”
„Hû aztán,
a nem jóját!
Lehet, hogy
csúffá fog
tenni
engem?”

„Egyszer
leégett
az egyik
falum.
Mérgesen
elindultam,
hogy megnézzem,
mi történt.”
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A beleélést illusztráló
tanulói munkák
A fogalmazásokban jól nyomon követhetõ, hogy a tanulók megértették a feladat lényegét, hiszen munkáikban felfedezhetõk a beleélés megnyilvánulásai. Az ezek
feltárásához választott szempontjainknak megfelelõ – a
fenti táblázatban is megjelenített – nyelvi kifejezéseket
vastag betûvel emeltük ki az alábbi tanulói példafogalmazásokban.
1. fogalmazás: Megszégyenültem
Egy nap elmentem az egyik falumba, mert az a hír járta,
hogy porig égett. Mivel én nagyon gazdag ember vagyok, bármikor kikocsikázhatok a falumba, és mindenki megemeli elõttem a kalapját.
Amikor odaértem, látom, hogy igaz a hír, és minden ember
jajveszékelve emelgeti a kalapját. Mivel nekem olyan sasszemem van, kiszúrtam egy diákszerû embert, aki vidáman fütyörészve, kalappal a fején sétálgatott a romok között. Mondtam neki, hogy ki fia õ, hogy a kalapja a fejéhez nõtt. Õ
csak annyit mondott, hogy nem ismer, és egy ismeretlen elõtt
nem emeli meg a kalapját. Nagyon felháborodtam, és felajánlottam, hogy odaadom a pénzem felét, ha az a kalap lejön a
fejérõl. Megegyeztünk, de erre meg azt mondta, most ugyanannyi pénzünk van, miért nem emelem meg a kalapom én is.
Nagy magatehetetlenségemben odaadtam a pénzem másik
felét is, csak ne emeljem meg a kalapom. De hát most több
pénze volt, mint nekem, így hát nekem kellett kalapot emelni.
Sehogy se ment. Megszégyenülésemet leplezni próbálva
elvágtattam, de visszakiáltottam, hogy még visszajövök. Hazamentem és kiterveltem, hogyha pénzzel nem is, majd erõszakkal levetetem azt a kalapot. El is indultam, de lila foltokkal, törött ujjal vánszorogtam haza.
Visszamentem a falumba, segítettem az építkezésben, és
úgy éltem tovább, mintha igazi falusi ember lennék, és
soha nem kértem senkitõl, hogy emelje meg elõttem a kalapját.
2. fogalmazás: Engem aztán megszégyenítettek!
Egyszer engem egy diák megszégyenített, de nagyon! Jártam a falut, s csak õ, vagyis a diák nem vette le
a kalapját.
A kocsimon ültem, s faluról falura bandukoltam, s mindenki levette a kalapját, csak a diák nem. Megkérdeztem tõle, hát miért nem emeli meg. Azt mondta:
– Nem ismerem kendet, hát akkor miért emeljem meg? Erre nagyon dühös lettem, s mérgemben mondtam neki:
– Nekem nem úr a pénz, tehát emelje meg a kalapját, mert
száz arany csörög a zsebemben.
Ezzel persze arra céloztam, hogyha kell, pénzért erõszakolom le a sipkáját. S mondta, hogy akkor sem veszi le. Na,
most már igazán betelt a pohár.
– Itt a pénzem fele, neked adom! De akkor ígérd meg, hogy
megemeled a kalapod!
– Nem emelem én! – szólt a diák.
– Itt az egész pénzem, csak emeld meg a sapkád! – szóltam
már nagyon idegesen. Elfogadta.
– Most már önnek kell megemelni a kalapot, hiszen most
én vagyok a gazdagabb! – felelt.
20

Mérgemben és szégyenemben elvágtattam. Ez a kis
történet nagyon megváltoztatott, s elhatároztam, hogy
nem fogom az orromat magasan hordani. S éreztem már,
hogy azért nincs ennyi barátom.
3. fogalmazás: Én, Kereki
Hallom, hogy leégett az egyik falum. Elmentem hát oda, és
persze mindenki megemelte a kalapját, kivéve egy diákot. Rá
is mordultam:
– Hé, te ott! Emeld meg a kalapod! – De az nem emeli meg
elõttem, és huncut módon visszaválaszol:
– Nem ismerem az urat! – Hát erre már nem tudtam mit
tenni. Gondoltam, hogy hátha a pénzem feléért már leveszi a
kalapját. De nem vette le így se. Talán az összes pénzemért
csak megteszi, gondoltam. Így meg ezt mondta:
– Már több pénzem van, mint neked. – Erre elpirultam. A
lovammal elfutottam.
Hazaértem, és tanultam a dologból, de akkor is vissza
fogok vágni a diáknak, mert a Kereki kevély!
4. fogalmazás: Megmutatom én neked!
Én, mint Kereki, hallottam, hogy az egyik birtokom leégett,
és elmentem egyszer megnézni. Szép, nyári nap volt, és igazán
örültem, hogy mint mindennap, meglengetik elõttem a kalapjukat.
Hát, amikor leértem a faluba, mindenki kalapot lengetett
elõttem, csak egy idegen jöttment diák nem. Hú, hát elõször
gondoltam, ha közelebb megyek hozzá, akkor lengeti meg a
kalapját, mert talán nem ismer. De nem. Már egészen közel
voltam hozzá, és meg se szólalt. Ekkor telt be a pohár! Utána megjött a bátorságom, és odaszóltam neki, és õ is viszszaszólt nekem. Nagyon dühös lettem! Annyira szerettem
volna, hogy megemelje elõttem a kalapját. Ezután mit volt mit
tenni, a pénzem felét odaadtam neki. De õ furfangosan viszszaszólt, hogy õ biz’ miért emelje meg a kalapját elõttem, ha
ugyanannyi a vagyona, mint nekem. Na, jól van, valahogyan
csak túljárok az eszén! Odaadtam neki az összes vagyonomat. Most az õ válasza volt okos, és azt mondta, hogy neki
több van, mint nekem, ezért meg kellene emelnem a kalapomat elõtte. Hú, erre nem gondoltam! Szégyenemben hazamentem és elgondolkodtam.
Megértettem a tanulságot, és azt, hogy ilyet többé nem
csinálok!
5. fogalmazás:
Egyszer, amikor leégett az egyik birtokomon lévõ falum,
odautaztam megnézni, mi a helyzet.
Amikor odaértem, látom, mindenki megemeli a sipkáját,
csak egy vándorlegény nem. Mondom neki: „Hé, te ott!
Emeld meg a kalapod, száz arany csikó fickándozik a zsebemben!” Nekem visszaszól az a legény: „Nem emelem, nem
tudom, hogy maga ki!” Ekkor aztán nagyon dühös lettem és
kínomban mosolyognom kellett. Mondtam neki: „Figyelj,
felezzük meg ezt az aranyat!” Annyiért már csak megemeli
egy ilyen legény a sipkáját. Megfeleztük. Azt mondja nekem:
„Nem emelem, mert ugyanannyi van nekem is meg magának
is”. Mondom neki, hogy a másik feléért már csak megemeli.
Odaadtam neki az aranyak másik felét is. Aztán visszaszól
nekem az a legény: „Így sem emelem meg maga elõtt! Száz
arany van a zsebemben! Inkább maga emelje meg a kalapját!” Erre elmenekültem a falumból. Hazaértem, s közben
visszakiáltottam: „Megmutatom én neked!”
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6. fogalmazás: Kereki megváltozik
Egyik nap azt hallottam, hogy leégett egy falu. Elmegyek
oda, gondoltam magamban. El is mentem, az ott élõ falusi
emberek mind meghajoltak elõttem. Csak egy fránya diák
nem. Odaszaladok ahhoz a diákhoz:
– Hé, te diák! Vedd le a kalapodat vagy lecsukatlak!
– Nem veszem le én azt!
Ahogy ezt meghallottam, úgy dühbe gurultam, hogy majd
nekiestem a diáknak.
– Azonnal vedd le a kalapodat!
– Nem!
– Te diák! Vedd le a kalapodat!
– Nem veszem! Akkor sem, ha lecsukat!
Nem tudok mit kezdeni vele, mondtam magamban, aztán
így szóltam:
– Vedd le azt a kalapot! Odaadom a fél vagyonomat is,
csak vedd le!
– Nem veszem le a kalapomat a fél vagyonáért sem!
– Odaadom az egészet!
– Akkor sem veszem le!
Na, erre már megfutamodtam. De azt még visszakiáltottam: megkeserülöd ezt még!
Azzal elnyargaltam a lovamon.
Ahogy hazaértem, nagyon mérges voltam. Azt gondoltam, hogy visszamegyek ahhoz a diákhoz, és visszakérem a
pénzemet. Hát el is mentem, oda is értem. Még ott volt a diák. Mézes-mázosan így szóltam hozzá:
– Nem kell, hogy levedd a kalapodat csak add vissza a
pénzt.
De nem adta vissza, így hát hazamentem, de már megnyugodtam.
7. fogalmazás: Megmutatom én neked!
Kevély Kereki birodalmában leégett egy falu.
– Hej, megnézem én azt a falut! Felülök a hatlovas hintómra, és megyek falukon át. A leégett faluhoz érve látom,
hogy egy jöttment diák nem emeli meg a kalapját.
– Hé, te ott! – mondom. Emeld meg rögtön a kalapodat,
mert én veszem le a fejedrõl!
Erre hátat fordít nekem, és csak a válla fölött mondja:
– Nem ismerem az urat!
Erre úgy feldühödöm, hogy azt mondom:
– Rögtön emeld meg a kalapod, mert száz csikó fickándozik a zsebemben.
Erre õ azt mondja:
– Nem süvegelem meg senki száz aranyát.
Hû aztán, a nem jóját! Lehet, hogy csúffá fog tenni
engem? Adtam neki ötven aranyat, hogy süvegeljen meg érte. Nem süvegelt meg! Adtam neki még ötven aranyat. Még
rám is förmedt, hogy még õ süvegeljen meg engem, mikor neki több pénze van, mint nekem. Erre annyira elszégyelltem
magam, hogy elfutottam.
Ez változtatta meg az életem.
8. fogalmazás: A diák nem emeli meg a kalapját
Egyszer leégett az egyik falum. Mérgesen elindultam, hogy
megnézzem, mi történt. Mikor megérkeztem, persze minden
ember megemelte a kalapját. De ott láttam valakit, aki meg
sem moccant. Odahívtam magamhoz, és azt mondtam, hogy

emelje meg nagyon gyorsan a süvegét. Õ meg azt mondta,
hogy nem, mert nem ismer engem, magát a hatalmas Kerekit.
Ezen nagyon felháborodtam. Gondolkoztam, mitévõ legyek.
Végül arra jutottam, hogy neki adom a pénzem felét. Úgy is
tettem. De arra õ azt mondta, hogy annyi pénze van, mint nekem, ezért most sem emelte meg a kalapját.
Ekkorra már nagyon mérges voltam. Töprengtem egy
picikét, végül másodszorra arra jutottam, hogy az összes pénzemet nekiadom, hátha megemeli a kalapját. De azért sem
tette. Sõt! Azt mondta, hogy most már több pénze van neki,
mint nekem.
Így aztán nagyon felsültem. Szégyenemben elhagytam a falut.
9. fogalmazás: Az én történetem, vagyis Kevély
Kereki története
Egy napon kedvem volt kimenni a falumba, hogy megnézzem, milyen károkat okozott a tegnap déli tûz. Elmesélem,
milyen megdöbbentõ esemény történt velem.
Már a faluban voltam és azt akartam, hogy mindenki megemelje elõttem a kalapját. Márpedig elõttem meg kell emelni
a kalapot, hiszen én vagyok Kevély Kereki. De sajnálatos módon ez nem így történt. Megláttam egy diákot, akin még rajta
volt a kalapja. Nagy haragra gerjedtem és odaszóltam neki:
– Hej, te diák! Mit képzelsz magadról?! Mért nem emeled
meg elõttem a kalapod?
Erre azt válaszolta:
– Nem ismerem kendet, tehát nem emelem meg a kalapom.
Erre nagy haragra gerjedtem:
– Idefigyelj! Engem nem érdekel, hogy ismersz-e vagy nem!
Az a lényeg, hogy megemeld elõttem a kalapod! Bár már az
is elképesztõ, hogy nem ismersz engem. Erre õ határozott
hangon ezt mondta:
– Márpedig én nem emelem meg olyan elõtt a kalapom,
akit nem ismerek!
Ajánlottam neki a pénzem felét, de túljárt az eszemen. Aztán odaadtam neki a pénzem másik felét is. Akkor is túljárt az
eszemen. Ezért szégyenemben elrohantam és elgondolkodtam, hogy vajon mit kellett volna csinálnom. Elszégyelltem
magam, ezért visszamentem a faluba és egy láda aranyat ajándékoztam nekik.
Eddig tartott a történetem. Aki nem hiszi, menjen el a
faluba, és kérdezze meg.
E tanulók által készített szövegekben kitapintható,
hogy már a kisiskolások is képesek arra, hogy egy adott
szereplõ személyébe, helyzetébe belehelyezzék magukat.
A beleélés képességének fejlesztése ezért mind szóban,
mind pedig írásbeli gyakorlatokkal a tanító fontos feladata. Ez a tevékenység több szempontú gondolkodásra
készteti a tanulókat: megérezteti velük, hogy ugyanaz a
szituáció más nézõpontból is láttatható, alkalmat teremt
arra, hogy kifejezhessék szóban a szereplõ érzéseit, és tovább finomíthatja ezt a megjelenítést az írásbeli nyelvi
kifejezõeszközök alkalmazásával. Arra biztatjuk tehát
kollégáinkat, hogy fordítsanak nagyobb figyelmet a továbbiakban a beleélés képességének és kifejezésének fejlesztésére a fogalmazási gyakorlatok tervezésekor.
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Mészáros György, Gaskó Krisztina, Kálmán Orsolya, Rapos Nóra

Az adaptív-elfogadó iskola
Kulcsszavakká váltak az iskolával kapcsolatban a reform, fejlesztés, innováció fogalmai.
Sokan úgy vélik – ugyan különbözõ tartalommal –, hogy az iskolának megújulásra van
szüksége. Nehezen megy ez a megújulás. Az iskolához a „valami nem mûködik jól” diskurzusa, sõt, a válság narratívája kapcsolódik a szakmai és társadalmi közbeszédben.

2009-ben Rapos Nóra vezetésével olyan kutatócsoport
állt össze – a TÁMOP 3.1.1. program keretén belül –,
amely egy új megközelítés kidolgozására vállalkozott.
Közös bennünk a gondolat, hogy szükség lenne az iskoláról új megközelítést a magyar pedagógiai közéletbe
bevezetni. Nem gondoljuk, hogy valami gyökeresen újat
tudnánk felmutatni, hanem csak azt, hogy egyrészt az
eddig nem igazán összekapcsolt koncepciókból (mint
például az adaptivitás, komprehenzivitás, inklúzió) lehetséges „összegyúrni” valami újat, másrészt, hogy a
nemzetközi szakirodalomban számos olyan diskurzus jelent már meg, ami a hazai pedagógiában ismeretlen.

Új koncepció?
Szükség van a sok-sok megközelítés mellett egy jól végiggondolt koncepcióra, amely többféle megközelítést
integrálhat magában.
A hazai neveléstudományban – s annak különösen az
iskolai gyakorlathoz kapcsolódó területén – kevéssé jelenik meg az interpretatív szemlélet. A különféle koncepciókra mint narratívákra és diskurzusokra gondolni azt
jelenti, hogy belátjuk az értelmezések jelentõségét a kutatás-fejlesztésben és a pedagógiai gyakorlatban úgy,
hogy ugyanakkor a különféle modellekrõl nem úgy gondolkodunk mint a valóságot tükrözõ reprezentációkról,
hanem mint konstruált interpretációkról, amelyek mögött értékek, érdekek, társadalmi folyamatok állnak, s
amelyek így mindig megkérdõjelezhetõk és újraértelmezhetõk. Nagy szükségét láttuk annak, hogy a reformok, a
fejlesztések „mögötti” konstrukciókra kritikusabban
reflektáljunk. Például, hogy akár maga a reform, mint
törekvés milyen – egyébként kételyeket ébresztõ – európai kulturális világlátásra, értelmezésre épül (modernitás, modernizmus) (vö.: Popkewitz, 2000).
A magyar pedagógiai diskurzusok nem vetettek igazán számot a posztmodern kihívással sem elméleti, sem
gyakorlati szinten. Számunkra alapvetõ kérdés volt, hogyan lehetséges a szükségképpen értékalapú nevelés egy
megkérdõjelezésekre építõ posztmodern diszkurzív kontextusban (vö.: Aronowitz–Giroux, 1991).
Az iskolákat körülvevõ társadalmi-kulturális-gazdasági tér gyökeresen megváltozott, és gyorsan változik
az utóbbi évtizedekben, ugyanakkor úgy látjuk, hogy az
iskolafejlesztési törekvések, miközben könnyen magukévá tesznek bizonyos kurrens mainstream diskurzuso-

kat (például tudástársadalom, kompetenciaalapúság),
eközben e változásokra, s ezek kihívásaira sokkal kevésbé reflektálnak (például posztmodernitás, glokalizáció).
De maguk az iskolafejlesztések is reflektálatlanok.
Nincs szélesebb körben elfogadott értelmezés, koncepcionális elgondolás arról, mi is a pedagógiai fejlesztés. Tisztázatlan a fejlesztés, innováció, tanulás kapcsolata is. A
fejlesztések mögött sokszor nincsenek jól megalapozott
elméleti koncepciók, megfelelõen végiggondolt és kutatásra alapozott narratívák. A fejlesztések eredményessége szintén problematikus, alig kíséri kutatás a fejlesztéseket. A fejlesztések szintjei sem mindig állnak egymással
megfelelõ kapcsolatban (országos, helyi, iskolai, osztálytermi) és kérdéses, hogy a szintek közül melyeknek van,
kell, hogy legyen prioritása.
A pedagógusok továbbképzési rendszere az egyéni
tanulásra, az egyes területekhez felkínált képzésekre
épül, és nem arról szól, hogy a pedagógus hogyan formálódjon a saját iskolai közegében, hogyan fejlõdjön mindennapi munkájában a többi kollégával együtt tanulva
és hozzájárulva az iskola fejlesztéséhez (vö.: Stoll et al.,
2006). A pedagógus megújulása és fejlõdése kevés az iskola megújulása és fejlesztése nélkül.
Az iskolafejlesztések terjesztése is problematikus,
amihez bizonyos pályázati programok is hozzájárulnak
(például szolgáltatókosár). Ez a jó gyakorlatok adásvételén, és nem a kölcsönös tanulási folyamaton alapul,
amelyben a felek közösen értelmezik, együtt vitatják meg
saját és mások pedagógiai gyakorlatát. Ez azért is problémás, mert úgy véljük, igencsak megkérdõjelezhetõ a különféle pedagógiai gyakorlatok ilyen fix, átadható-vehetõ dologként koncipiálása. Minden intézménynek meg
kell találnia a maga útjait a mások gyakorlatainak megosztására építve, de tapasztalatokat kétséges (át)adogatni, és rendkívül problematikus eladni és megvenni.
Az elmélet és gyakorlat összekapcsolása hiányzik.
Például a tanuláselméleti kutatások eredményei kevéssé jelennek meg az intézményi gyakorlatban, annál
inkább egy-egy felkapott, de nem átgondolt, megértett
tanulási-tanítási módszer (például projektmódszer).
Ennek egyik oka, hogy a tanuláselméleti kutatások kevéssé publikáltak a pedagógusok számára, s kevésbé
tematizálódnak az iskolai fejlesztésekben, a tanárok tanulási folyamatában.
A minden tanuló számára a tanulás, a fejlõdés optimális kereteit nyújtó adaptív iskola és a speciális nevelési
igényû diákok inklúziójának céljai, folyamata, mód23
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szertana sok tekintetben azonos, mégsem ismert olyan
vizsgálat, elméleti koncepció, amely ezek elméleti koherenciáját, tartalmi azonosságait mutatná.
Ugyanígy számos egyéb koncepció sem keres egymással párbeszédet: például az alternatív pedagógiák diskurzusai, a komprehenzív iskola modellje stb.

Kutatási-fejlesztési tervünk
A legfõbb célunk az volt, hogy áttekintsük a nemzetközi szakirodalmat, s ennek alapján kidolgozzunk egy rugalmas keretet, majd betekintsünk a hazai adaptív gyakorlatba. Távolabbi célunk egy képzési program, illetve
egy programcsomag létrehozása az iskolák számára a helyi tanulási folyamatok elõmozdítására, valamint az
adaptív iskolák hálózatának kiépítése, hogy az intézmények egymástól is tanulhassanak. Választásunk az intézményi szintû fejlesztésre esett. Úgy véljük, hogy az
osztálytermi szint túl szûk, az iskolán túlmutató kontextusra pedig a pedagógiai gyakorlatnak kevesebb befolyása lehet. Projektünkben prioritást kap az iskolafejlesztés,
amelyet azonban nem elszigetelten közelítünk meg, hanem mindig a helyi és szélesebb kontextusba, valamint a
fent említett hálózatba ágyazva.
A projekt kezdetben két szálon futott: az inkluzív* és
az adaptív koncepció és gyakorlat feltárására, majd a két
terület a második részben összekapcsolódott. A két szál
összekapcsolódását jelzi a név: az adaptív-elfogadó iskola koncepciója, amely túlmutat a szakirodalomban
adaptív iskolaként meghatározott modellen.
Kutatási-fejlesztési projektünk jól leírható egyfajta
történetként, a mi történetünkként, akik e kutatócsoport tagjai vagyunk. Minden kutatásnak megvan a maga
története, és az eredmények nagyobb reflektivitását hozza magával, ha feltárjuk ezt a mögöttes történetet. Amikor bemutatjuk a projektet, mindig utalunk a személyes
és közös történetre, amely benne rejlik, ahogyan ezt röviden, utalásszerûen ebben a szövegben is megtettük.
A kutatásunk fontos része a mélyfúrás-jellegû vizsgálat. Tíz iskolában készítettünk esettanulmányt. Ebbõl
ötben kifejezetten az inkluzív gyakorlatot tárta fel a team másik része, ötben pedig a mi kutatói csapatunk koncentrált az adaptivitásra. Itt most ez utóbbi folyamatot
írjuk le. A kutatás a résztvevõkkel való közös gondolkodás és velük való együttmûködés terméke. A kutatás
módszerei a hagyományos (óra és iskolai tér) megfigyeléseken túl, többlépcsõs tanári interjúkat és diákokkal
készült fókuszcsoportos interjúkat is magukba foglalnak.
A három lépcsõ felépítése a következõ:
1. nyitott tájékozódás, az iskola identitáselemeinek
megismerése, tájékozódás az intézmény önképérõl, a maga által definiált adaptív gyakorlatáról (megfigyelések,
elsõ interjú az egyik vezetõvel és két további tanárral),

* Itt kell kifejeznünk köszönetünket az inklúzió koncepcióját és gyakorlatát feltáró teamnek, amely a projekt elsõ szakaszában részt
vett a munkánkban, különösen Koczor Margitnak és Németh
Szilviának.
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2. az adaptivitás intézmény által értelmezett fogalmának és gyakorlatának megismerése (második interjú az
egyik vezetõvel és további két tanárral),
3. közös reflexiók: az elõzõ két szakasz után egy közösen összeállított képekbõl, szövegekbõl, reflexiókból fölépülõ albumot adtunk át az iskoláknak, és ez alapján további dialógust kezdtünk folytatni a vezetõkkel, a tanárokkal, a tantestülettel az adaptív iskola koncepciójáról
és az intézményi gyakorlatról, valamint a továbblépés lehetõségeirõl.
Olyan kutatásról van tehát szó, amely egyben szeretne
fejlesztõ jellegû is lenni, el akarja indítani, illetve segíteni akarja az intézményi tanulás további folyamatait.
Ebben a kutatócsoport a szakértõ, külsõ segítõ team szerepét töltheti be, amely reflexióival facilitálhatja a folyamatot, azonban magát a fejlesztést az intézmény végzi: a
kutatói gondolatok inputjai után a saját maga által felépített értelmezésére építve. Fontos, hogy az egész folyamatban partnernek tekintjük az intézményeket, a pedagógusokat, a szakmai tanuló közösséget, és érvényesítjük a kölcsönösség elvét: mi is tanulunk tõlük arról, hogyan adaptívak õk, és hogyan alakítanának az általunk
felépített narratíván, miközben mi pedig tudatosan kihívásként mutatjuk fel a mi narratívánkat az õ gyakorlatuk
számára.

Az adaptív-elfogadó iskola
koncepcionális kerete
Az adaptív iskola is, mint minden pedagógiai intézmény, értékek mentén szervezõdik, és maga a koncepció
is rendkívül értéktelített. Ezért értékdimenziók mentén
írjuk le a koncepciót. Nem fölülrõl jövõ, normatív, stabilizáló, közvetlen szabályokat generáló értékeket képviselünk, hanem olyan értékválasztásokat, amelyek rugalmas, dinamikus, nyitott, kommunikatív (dialogikus!) és
ily módon közösségi jellegû tevékenységeket feltételeznek. A posztmodern megközelítés nem mond ellent az
értékközpontúságnak, csak egy másfajta, reflektáltabb,
dinamikusabb és kérdezõbb értéktételezést kíván.
Négy fõ értékdimenzió határozza meg a koncepciót: az
adaptivitás, a közösségiség, a kategóriák megkérdõjelezése és a tanulás-központúság.
Adaptivitás
Az adaptivitás bevett fogalom a pedagógiában, mi
azonban igyekeztünk azt újragondolni. Nem egyszerûen
a biológiaihoz hasonló alkalmazkodásról (adaptáció) van
szó, hanem egy sokkal összetettebb folyamatról, amelyben az intézmények mind a kontextus, mind tanulók és
az iskolai tanulóközösség sajátosságainak figyelembevételével igyekeznek proaktívan és reflektíven felépíteni
saját identitásukat. Tudatos érték- és pedagógiaikoncepció-választásról, folyamatos tanulásról van szó, és
nem a mindennapok sürgetõ, de nem stratégiai problémáira épülõ fejlesztéseirõl vagy pályázati forrásokhoz kötõdõ innovációkról. Meglátásunk szerint az adaptivitás
értéke nagyon összetett. Vázlatosan három fogalom
kapcsolatrendszerében értelmezhetõ: változás, reflexió, tanulás/innováció.
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l A változás–reflexió dimenzió: utal a társadalmi-kulturális-gazdasági folyamatokból adódó változási kényszerre és lehetõségre, s az ezekre vonatkozó szüntelen
reflexió követelményére, hogy megfelelõ válaszokat tudjunk adni.
l A változás–tanulás/innováció dimenzió arra utal, hogy
elfogadjuk a társadalmi és pedagógiai folyamatok komplexitását, és belátjuk: nem jelent megoldást a stabilitás illúziója, nem tehetünk úgy, mintha a gyermekeket körülölelõ világ, család stb. nem változott volna meg, nem
változna. Az iskolának és szereplõinek az a feladata, hogy
megértsék e változásokat és az arra adható válaszok sokféleségét. Ehhez pedig állandó tanulás, innováció szükséges.
l A reflexió–tanulás/innováció dimenzió arra utal, hogy
megalapozottnak, a történésekre folyamatosan reflektálónak kell lennie az innovációnak és közös, megosztott
folyamatnak (vö.: Tynjälä, 2008). Így tud valóban elõremutató, fejlesztõ lenni.

Közösségiség
A közösség szó sajátos etikai, mondhatni, spirituális
tartalommal bír, ezért vállaltuk tudatosan a használatát
e koncepcióban, miközben tudatában vagyunk annak,
hogy szociológiai szempontból a szervezet szót preferálhatnánk. Sergiovanni (1994) szerint az iskola kapcsán a
pedagógiai szakirodalomban a szervezet szó helyett a közösség került elõtérbe, és e metafora változása a koncepció változását is magával hozta. A közösség szó használatával azonban alá tudjuk húzni a kikerülhetetlenül személyes, értéktelített jellegét az iskolai közegnek. Erre
találunk számos példát a nemzetközi szakirodalomban is
(pl.: Hooks, 2003; Bergmark, 2009). A szóhoz több jelzõ
is kapcsolódhat. Az alábbiak a leginkább mérvadóak az
adaptív-elfogadó iskola koncepciójának szempontjából:
– tanulóközösség (Stoll et al., 2006): a közös célok
mentén folyamatosan együtt tanuló közösség,
– etikai közösség (Bergmark, 2009): amelyben alapvetõ dimenziót jelent a mindennapokban az etika, az erkölcsi cselekvés,
– demokratikus közösség (Giroux, 1988),
– nyitott (környezetében élõ) közösség (Crowson–
Goldring, 2010): az új lokalizmus szellemében a helyi közösségre reagáló és azt építõ iskolai közeg.
Ezen túl egyfajta összefoglaló metaforaként úgy írjuk
le koncepciónkban az iskolát, mint egy csomópontot egy
összetett kapcsolati hálóban: elmosva ezzel a kint és bent
határait.
A „kategóriák” megkérdõjelezése
Fontos kiemelni a különbözõségek értelmezésének
módját az adaptív iskola koncepciójában. Ebben különbözõ elméleti irányzatok és koncepciók (kritikai pedagó-

gia, személyre szabott pedagógia, a szociális konstruktivizmus, inklúzió) alapvetéseire építve azt fogalmaztuk
meg, hogy a tanulók közötti különbségek egyrészt fontosak: sokszor köthetõk bizonyos társadalmi helyzethez,
csoportokhoz, kisebbségekhez, kultúrákhoz. Másrészt
azonban az így különbségként megjelenõ kategóriák
megmerevedve akár épp a kirekesztést, elkülönítést is
szolgálhatják. Ezért nem jó a különféle jellemzõket (mint
például a hátrányos helyzet) lényegi, valamiféle eleve
adott elemként kezelni. Szükség van a kategóriák lebontására, megkérdõjelezésére is. Az adaptív iskola koncepciójában végsõ soron nem az eltérések válnak lényegessé, hanem minden egyes gyerek különbözõsége és a
közösségben betöltött szerepe.
Mindezek alapján az adaptív-elfogadó iskola:
– a tanulót aktív résztvevõnek tekinti, aki saját és a közösség tanulásának is alakítója;
– elfogadja és megérti a gyermeki identitások folytonos
változását azáltal, hogy támogatja a tanulót személyiségfejlõdésében, és nem mond le róla csak azért, mert egy
adott idõszakban, helyzetben nem az iskola értékeinek
vagy szabályainak megfelelõen viselkedik;
– a tanulót sajátosságokkal jellemzi szükségletek helyett,
mert felismeri, hogy a szükségletek a tanuló jellemzõinek
csak egy részét képezik, és
– a tanulókról úgy gondolkodik, mint akik számtalan,
tartósan és ideiglenesen jellemzõ sajátossággal bírnak, amelyek egy-egy pedagógiai szituációban kiemelkedhetnek,
de eredendõen nem tekinti egyiket sem fontosabbnak a
másiknál;
– a problémákat, hátrányokat, nehézségeket egyéni sajátosságként értelmezi, és felismeri, hogy ezek a tanulás,
változás lehetõségét rejtik magukban.
Tanulás-központúság
A tanulás-központúság elnevezés egyszerre igyekszik
megjeleníteni azt, hogy a hangsúly elsõsorban a folyamaton van és nem csak az eredményeken; s azt is, hogy
ebben a folyamatban az iskola minden tagja érintett: tanulók, pedagógusok, vezetõk, iskolai közösségek, osztályok, csoportok. A tanulástudományok nemzetközi szakirodalmát áttekintve úgy találtuk, hogy azon iskolai fejlesztések, melyek fontosnak tartják, hogy jobban megértsék tanulásuk alapjait, módját, leginkább a személyre
szabott tanulás (Miliband, 2006) elméleti és oktatáspolitikai koncepciójára, a konstruktivista tanuláselméletekre (Glasersfeld, 1993; Nahalka, 2002), s ezen belül is a
szociokonstruktivizmusra (Oxford, 1997; Vigotszkij,
2000; Kálmán, 2009) tudnak építeni. Ezek az elméletek
újszerû válaszokat kínálnak azokra a kérdésekre, amelyek az iskolafejlesztés során felmerülnek. A személyre
szabott tanulás megközelítése mindezt továbbgondolja, s
azt is állítja, hogy az iskolafejlesztések, oktatáspolitikák
kiindulópontjává kell tenni a gyerekek és szüleik nézeteit és választási lehetõségeit. De ez a választási lehetõség
csak akkor fogja beváltani a hozzá fûzött reményt, ha a
gyermekeket és szüleiket megtanítjuk arra, hogy tudják
artikulálni igényeiket, felismerni szükségleteiket. A tanulás egyéni történetei nem jelentik azt, hogy a közösség
ne lenne fontos a tanulás folyamatában, illetve, hogy
maga a közösség ne tanulna. A lényeg éppen az, hogy e
folyamatokat ne szembeállítsuk egymással, hanem pár25
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huzamosan, egymásba ágyazottan tudjuk értelmezni. A
szociokonstruktivista tanuláselméletek azt hangsúlyozzák, hogy az egyéni és közösségi tanulási folyamatoknak
is mindig van egy tágabb társas kontextusa, amely „állványzatként” képes támogatni a tanulást. Az iskolai tanulás ebben az értelemben hat szinten mehet végbe: a
tanulók, a pedagógusok, a vezetõk, az iskolát átfogó, az
iskolák közti hálózati és végül a hálózatok közti tanulás
szintjén. A szociokonstruktivista tanuláselméletek
emellett arra is felhívják a figyelmet, hogy a csoportokat,
közösségeket nem elég csak az egyének tanulási terepeként értelmezni, hiszen az egyének és közösségek párhuzamos tanulási folyamatai egymásra is kölcsönösen
hatnak. E folyamatok tudatosítása, értelmezése pedig fokozhatja az egymásra hatás eredményességét.

A projekt eddigi eredményei
Még nem zárult le minden intézményben a többlépcsõs kutatás szakasza, de néhány eredmény már elég jól
kirajzolódik. Az az új út, ahogyan a kutatást és a fejlesztést elgondoltuk, és ahogyan a koncepciónkban az iskolát a helyi közösségben elhelyezett, a társadalmi kontextussal párbeszédben álló és a tanulók számára is adaptív,
befogadó intézményként írtuk le, befogadásra talált az
intézményekben. Látszik, hogy igény van az ilyen megközelítésre. Az értékdimenziókat tekintve az is látszik –
nagyon leegyszerûsítve –, hogy az adaptív koncepcióra
nyitott iskolákban is kevésbé vagy teljesen hiányzó része
a saját identitásfelépítésnek és önértelmezésnek a kategóriák megkérdõjelezésének dimenziója, és több helyen
nem igazán reflektálnak megfelelõen a tanulás-(központúság) kérdésére. A többi dimenzió esetében is érdekes
volt dialógust folytatni az intézményi gyakorlatokról és
értelmezésekrõl. Ezek fontos kiindulópontot jelentenek
számunkra a nemzetközi szakirodalomra épülõ koncepció hazai adaptációjának vonatkozásában. Azt láttuk továbbá, hogy minden iskolának más és más az erõssége:
van, ahol a közösségi dimenzió, van, ahol az adaptivitás
vagy épp a tanulás-központúság van markánsabban jelen. A helyi iskolai fejlesztéseket fontos elhelyezni egy
hálózati tanulási kontextusban is. Szeretnénk más intézmények bevonásával iskolahálózatot létrehozni a jövõben, hogy az intézmények egymás tapasztalataiból is tudjanak tanulni. Tervünk, hogy minden intézmény mintegy örökbe fogadhat egy másik intézményt egy-egy olyan
problémás terület kapcsán, amire az örökbe fogadónak
már vannak adaptív válaszai. Egy dialogikus folyamat
elindításáról, amelynek során a két intézmény együttmûködésben keresi az adaptív választ a problémára. Csak
ebben a párbeszédben várható, hogy valóban a változások hozta új igényekre találjon adaptív válaszokat egy iskola, egy pedagógus, s ne csupán másoljon, adaptáljon.
A „jó gyakorlatok” koncepciója helyett az „adaptív
utak” fogalmát dolgoztuk ki. Minden intézményben
vannak olyan folyamatok, amelyek az adaptívvá válás
részei. Nem egyszerûen lezárt, jól körülírható modellekrõl van szó, átadható gyakorlatokról, hanem nyitott, változó, átértelmezhetõ utakról. Ez azt is jelenti, hogy ezekben jelen van az úton levés dimenziója is: az útkereséssel,
a hibákkal, a változásokkal. Az ilyen adaptív utak leírása
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és megosztása sokkal termékenyebb lehet az iskolafejlesztés és a többi iskolával való együttmûködés számára.
Ez egyben a tanulási folyamatot elõtérbe állító fejlesztés garanciája is lehet, amely nem a kész eredményeket
nézi, és nem a még hiányzó felõl közelít, hanem az úton
levést, a folyamatos tanulást hangsúlyozza.
Reméljük, hogy egy ilyen hálózat idõvel fel tud mutatni olyan fejlesztéseket, amelyek más intézmények számára is lehetséges utat mutatnak fel.
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Neveléstudomány
és pedagógiai gyakorlat

Réthy Endréné: Tanári teljesítmény – visszajelzés hatása a tanulók
személyiségére. Comenius Oktató és Kiadó Kft. – Pécs, 2011., 304 oldal
Réthy Endréné – a most megjelent könyvében – több mint három évtizedes tudományos
kutatómunkája teoretikus és empirikus eredményeinek, valamint a széles körû – nemzetközi és hazai interdiszciplináris szakirodalomra épülõ – eddig még nem publikált, újabb
kutatási fejlemények összegzéseként a pedagógia legjellemzõbb, legfontosabb problémakörét elemzi, értékeli.

Teljesítmény-visszajelzés és
önszabályozás
Ténymegállapításaival a szerzõ perdöntõ bizonyítékkal szolgál, nevezetesen arról, hogy a gyermekekrõl alkotott, s idõrõl idõre „változó kép, felfogás, hit, meggyõzõdés, mentalitás legmarkánsabban a gyermek, a tanuló
teljesítményének visszajelzésében fejezõdik ki”. Ezek a
közvetlen és tágabb környezetbõl, szülõktõl és tanároktól érkezõ visszajelzések alakítják a gyermek tanuláshoz való viszonyát, motiváltságát, önértékelését, befolyásolják a tanulás minõségét.
A teljesítmény-visszajelzést jelentõsen befolyásolja az
adott társadalom, mely „az iskoláiban a gazdaság továbbfejlõdésének motorját látja”, s ennek feltétele, hogy az iskolában minõségi munka folyjon.
A ma társadalmának elvárása szoros összefüggésben
van a neveléstudomány által kutatott és megfogalmazott
értékközvetítéssel, az önszabályozó tanulás kialakításának igényével.
Maga az értékelés kutatása néhány évtizedes múltra
tekint vissza. Mindennek ellenére a pedagógusok gyakorlatában továbbra is a legtöbb gondot az értékelés sokoldalú megvalósítása jelenti, s a pedagógusok tevékenysége a teljesítmény-visszajelzésben inkább ösztönös,
mint tudatos és kevéssé hatékony.
A pedagógusok felkészítéséhez hiánypótló mû Réthy
Endréné munkája, mely mindazokkal a problémákkal
szembesíti a nevelés-oktatás irányítására és megvalósítására vállalkozókat, melyek napjaink pluralista társadalmának összetettségébõl, illetve az információáradat
kezelhetetlenségének, vagy másképpen az értékes, a helyes, a célok és feladatok megfelelõ meghatározásának
bizonytalanságából fakadnak!
Mi az elsõdleges oka a bizonytalanságnak? A gyakorló
pedagógus nem képes a bõ elméleti (teoretikus) és gyakorlati munkát elõsegítendõ rendkívül gazdag tankönyvekbõl válogatni objektív és szubjektív okok miatt. Az

objektív ok részint a bõ kínálat, amibõl nem a pedagógus
választ, hanem az „iskola”, részint a pedagógus-továbbképzéseket nem a pedagógiai szakemberek, szaktekintélyek vezetik; akkreditálásukat pedig a „pénz és a kapcsolati tõke” végzi. A szubjektív ok pedig, hogy a pedagógus
viszonylag kevés szakirodalmat olvas, s a fenti okok következtében nincsenek összegzõ, elemzõ továbbképzések, melyeken eleve rendszereket láttatnának, illetve viták, megbeszélések után biztos pedagógiai támpontok
alapján eligazodást nyerne a pedagógus. Az e fajta továbbképzéseknek több mint évszázados múltja van,
melyben a pedagógiai kultúra és a gyermek állt a középpontban.

A könyv innovatív tartalmi
értékei
Réthy Endréné új kötete olyan összegzõ munka,
amely alapvetõ eligazodást nyújt abban, hogy milyen
hatást gyakorol a teljesítmény-visszajelzés, az értékelés
formája és módja a tanulók tanuláshoz való viszonyára,
önértékelésére; hogy az értékelésnek milyen új kompatibilis formáira van szükség az önszabályozó tanulás eléréséhez; hogy milyen az empirikus vizsgálatokkal feltárt jelenlegi gyakorlat; s végezetül figyelmeztet mindnyájunkat annak a problémának a sürgõs megoldására,
mely szerint az új (15 éves) tudományos eredmények
még mindig nem ismertek eléggé a pedagógiai gyakorlatban.

A téma problématörténeti
összegzése
A könyv elsõ fejezetében elõször történik meg a nevelõ gyermekre gyakorolt teljesítmény-visszajelzõ tevé27
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kenységének problématörténeti összegzése – a nevelõ és
gyermek viszonyában – a kezdetektõl a XVIII. századig.
A téma elemzése a hivatalos tanügyi dokumentumok – tanár-gyermek kontextusában (XVIII–XIX. század) folytatódik; majd a XX. század sokszínû gyakorlatában megjelenõ, máig ható, az értékelés funkcióját egyoldalúan
kezelõ gyakorlat mellett bemutatja a pszichológiai
szempontok elõtérbe kerülését, a motivációkutatás megjelenését.
Igen tanulságos – a többi mellett – az elsõ fejezet záró
alegysége, mely az „Örökölt problémák és új gondok az
értékelés területén” cím alatt fogalmazza meg a XX. század második felének kísérleteit, a hazai és nemzetközi
kutatások eredményeit. A konklúzió valós: az értékelési
rendszer mindenkor szerves része a nevelési-oktatási folyamatot meghatározó kritériumoknak. A pedagógiai kultúra
pedig döntõen befolyásolja annak minõségét, amelynek
összefüggéseit a II. fejezetben tárgyalja a szerzõ.

Az érték és az értékelés
viszonyának értelmezése
Réthy Endréné szemléletesen teszi egyértelmûvé a nevelés, a pedagógia azon lényeges tételét, miszerint az ember az erkölcsi értékek hordozójaként lesz személyiséggé.
Ezért egyáltalán nem mindegy, hogy az adott társadalomban „mit tartanak kívánatosnak, fontosnak, követendõnek”.
A mai magyar társadalom értékrendje nem egységes, az
értékek területén több évtizede zavar, torzulás, válság
mutatkozik. Komoly motivációs zavarhoz vezethet, hogy
„a többség nem munkára motivált, a munkát csupán a
szabadidõ eltöltéséhez szükséges javak megszerzési eszközének tekinti” (39. o.).
Hogyan lehet makro-, intézményi és mikroszinten
(osztálytermi) folyó teljesítmény-visszajelzést, értékelést
felelõsségteljesen megoldani?
A kulcs továbbra is az iskola megnövekedett szerepében, a pedagógus következetes pedagógiai munkájában
rejlik. Ez feltételezi a teljesítmény-visszajelzés, értékelés
funkcióinak és funkciózavarainak alapos ismeretét. Az
értékelés funkciói – megerõsítés, kontrollálás, visszacsatolás, motiválás, informálás, orientálás, szabályozás,
korrigálás, diagnosztizálás, prognosztizálás, fejlesztés,
szelektálás – a didaktikai céloktól és feladatoktól függõen befolyásolják az oktatás minõségét. A teljesítményvisszajelzéssel a tanár mintát nyújt a tanulóknak a hogyan továbbra, az önszabályozás kiépülésére, az esetleges hibák kijavítására, a további tanulási lépések tervezésére.
Az értékelés ellentmondásossága abban rejlik, hogy
az értékelés sokféle funkciója gyermekcentrikus, alapos
didaktikai felkészültséggel rendelkezõ, azt megvalósítani
tudó pedagógust feltételez a tananyagcentrikus, módszertani kultúrával kevésbé felvértezett tanárral szemben. Maximálisan egyet kell értenünk a szerzõ azon ténymegállapításával, miszerint „az értékelés problémaköre
nem vizsgálható hatékonyan önmagában, hiszen összefügg minden, iskolát érintõ további konceptuális kérdéssel” (52. o.).
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A tanári visszajelzések
jellemzõinek árnyalt
bemutatása
Alapvetõen számolnunk kell azzal a ténnyel, hogy a
tanulók tanulási motivációjára, önértékelésére, önszabályozására eltérõen hatnak a különbözõ tanári visszajelzések. A szerzõ sokoldalúan mutatja be a tanári teljesítmény-visszajelzések, értékelések különbözõségeit,
azok erõsségeit, illetve gyengeségeit.
A kiváló összegzésbõl kiemelem, hogy a jutalmazásbüntetés, a dicséret és elmarasztalás szükséges mértéke
elengedhetetlen a személyiségformálásban; továbbá igazán hatékonynak csak a fejlesztõ hatású, a kompetenciaorientációjú (önszabályozást elõsegítõ), individuális
vagyis személyre szóló teljesítmény-visszajelzést tekinthetjük.
Az új társadalmi-gazdasági kihívások – globalizáció, az
oktatás mint gazdasági befektetés, gyors technológiai fejlõdés – új feladatokat jelentenek a pedagógiában. A tanulási motiváció értelmezésében a XX. század végén következett be a paradigmaváltás. Lényeges felismerés,
hogy nem lehet mereven elkülöníteni a személyiségen
belül a kognitív és nem kognitív tényezõket, miközben a
kogniciónak nincs motivációs hatása, de a motiváció
visszahat a kognicióra.
Újra felértékelõdnek a motivációkutatásokban a pedagógia tudósok által száz éve preferált akarati tényezõk
és az erõfeszítés szerepe a tanulásban az eredményességért, illetve a tudás megszerzéséért.

Új teljesítmény-visszajelzõ
stratégiák értékelése
A legújabb kutatási eredmények a tanulási motivációt az önszabályozó folyamatok részének tekintik, amenynyiben a tanuló aktív irányítója saját motiválási feladatainak. Ennek elsõ kimunkálója hazánkban maga a szerzõ,
Réthy Endréné. Az önszabályozó tanulás kutatása alig
több mint egy évtizedre tekint vissza. Kialakulásának feltétele a tanulni tudás, a tanulási motiváció, a kognitív és
motivációs stratégia, illetve a kognitív és motivációs stratégia kiépülése (79. o.). Az önszabályozás fejlõdésének
négy szintje – észlelés, utánzás, önkontroll, önszabályozás
– egyúttal alapja a személyiség fejlesztésének.
Az önszabályozó tanulás elméletének megjelenésével
másként gondolkodunk a tanulói énkép és az iskolai
teljesítmény kapcsolat-összefüggésérõl. Az új gondolkodás hatékonyabb pedagógiai gyakorlatot kíván. Az ezredforduló új gyakorlati próbálkozásai sokszínûek: ahol
jó az iskolai oktatás helyzete (Franciaország, Németország, Japán, Dél-Korea, Svédország, Finnország), ott
nagy hangsúlyt helyeznek a tanulásban elért eredményekre; a tanulók, a szülõk, a tanárok azonosultak a magas elvárásokkal; másutt kormányzati javaslatok születtek a tanuló elõrehaladását dokumentáló nyilvántartások
vezetésére (Anglia, Dánia); továbbá javítják a tanulás
feltételeit például segítõ asszisztensek alkalmazásával.
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Az értékelés megújulását indukálják az új oktatási eljárásokhoz kapcsolódó új teljesítmény-visszajelzési
stratégiák, mint a mûvészeti tanulói produkció értékelése, az esettanulmány oktatási alkalmazása, a projektoktatás, az integratív inkluzív nevelést megvalósító iskolák
filozófiája. Ez utóbbi kihívás alapján fogalmazza meg a
szerzõ, hogy az integráció alapelve: az iskola mindenkié!
„Ebbõl következik a feladat, egy gyermekközpontú, humánus, demokratikus, szolidáris, kommunikatív, életszerû, kooperatív, felelõs iskola megteremtése” (104. o.).
A szükséges szemléletváltás valóban paradigmaváltást feltételez, amelynek alapja egy reális, de nagyon
munkaigényes értékelési forma, ahol a tanulási folyamat leírása kerül a középpontba. Vagyis a teljesítményvisszajelzés a tanítási-tanulási folyamat egészében, annak minden mozzanatában meg kell hogy valósuljon. A
pozitívumokra való támaszkodás, az elért eredmények
folyamatos individuális megerõsítése, a hiányosságok
kijavításának lehetõsége, korrekciója képezi az egyéni
fejlesztési terv, az individuális értékelés folyamatának
alapját. Ennek feltételeit kiválóan összegzi a szerzõ több
mint 40 kritériumban, melybõl az alábbiakat emelem
ki: döntõ a fejlesztõ, kompetenciaorientált teljesítményvisszajelzés bevezetése; az iskola határozott szerepvállalása a modell, a minta közvetítésében az önellenõrzéshez, önértékeléshez; motivációs támasz nyújtása a teljesítmény-visszajelzésben.

Empirikus vizsgálati
eredmények bemutatása
A szerzõ könyvében a fenti komplex problémakör
kutatási eredményeit prezentálja „A tanulói teljesítmény visszajelzése, a tanulási motiváció, tanulói önértékelés és önszabályozás empirikus vizsgálata” címû fejezetben.

Az empirikus vizsgálat célja a tanulók számára nyújtott teljesítmény-visszajelzés terén a megváltozott igényeknek és követelményeknek megfelelõ minõségi változás elõsegítése, s ezáltal az önszabályozó tanulás kialakításának hatékonyabbá tétele érdekében a jelen pedagógiai gyakorlat elemzése.
A szerzõ vizsgálta elsõként:
– az önszabályozó tanulás kialakítására irányuló tanári tevékenységet;
– a tanárok gyermekismeretét a tanulási motivációhoz kapcsolódóan;
– a tanulók tanulási motívumaival kapcsolatos saját
„hangját”;
– a tanárok gyermekismerete kapcsán elemezte a tanulási teljesítmény mögöttes okainak tanári megítélését
kudarc és siker esetén;
– a tanulók önszabályozási szintjét az önértékelésük
tükrében;
– a tanulói önértékelés alakulását a tanárok, osztálytársak, szülõk visszajelzései hatására.
A vizsgálat része a tanár szakos egyetemisták önszabályozó tanulása, valamint természetes pedagógiai szituációban végzett megfigyeléssel egy egyetemi hallgató
eseményaktivitásának rögzítése.

Összességében
A vizsgálat önmagában hatalmas vállalkozás, 10 év
elméleti és gyakorlati tevékenység eredménye. A vizsgálat lépései, témái, eszköztára, kiértékelése egyedülálló; maguk a vizsgálat tárgykörei, azok leírásai jelentõsen
gazdagítják a pedagógiai kultúrát.
Az értékelés új kutatási eredményei elõsegítik a pedagógiai elmélet és gyakorlat megújulását.
Az értékelés tartalma, eredményei hiánypótlóak
mind a felsõ-, mind pedig a közoktatásban.

vvv

Közoktatási hírek
• HunDidac 2011 (moderniskola.hu). A 2010ben nagy sikerrel megrendezett HunDidac taneszközkiállítás idén is várja az érdeklõdõket. Idõpont: 2011.
szeptember 30–október 1. Helyszín: Budapest (Millenáris, B-épület). Belépés: ingyenes, regisztrációhoz
kötött.
• Megrendezik a XIII. Országos Közoktatási Szakértõi Konferenciát (suliszerviz.com). Az idei rendezvény témája: Az oktatás jelenlegi helyzete – jövõképe.
Idõpont: 2011. október 18–20. Helyszín: Hajdúszoboszló, Hunguest Hotel Béke.
• Informatikai eszközöket és játékokat fejlesztenek
a fogyatékkal élõ gyermekek és ifjak megsegítéséhez

az ELTE Informatikai Kar Média- és Oktatásinformatika Tanszékén. Cél, hogy a fogyatékkal élõ növendékek
lehetõség szerint a legtöbb olyan szoftver használatát sajátítsák el, amelyeket mindenki más is használ. A sérült
fiatalok számára a számítógépes szoftverekkel történõ
kommunikáció különösen fontos, mert a különbözõ
programok segítségével hatékonyabban és önállóbban
tudják magukat kifejezni, illetve egyértelmûvé tenni
bizonyos reakcióikat a környezetük számára. Az idõsebbek wordben vagy PowerPointban szerkeszthetik meg
gondolataikat a nekik megfelelõ beviteli eszközzel, így
lehetõségük van mondanivalójukat szavak vagy jelképek segítségével közölni.
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A „Kongresszus után
– a változások folyamatában”
konferencia tapasztalataiból

A Magyar Pedagógiai Társaság és néhány csatlakozó szervezet – három évvel a VII.
Nevelésügyi Kongresszus után – május 27–28-án megrendezte a „Kongresszus után – a
változások folyamatában” címû konferenciáját. A rendezvénynek a Budapesti Mûszaki
Egyetem – éppen azokban a napokban átadott – új Q épülete adott otthont.

A beszámolómban megpróbálom felvillantani azokat
a fõbb gondolatokat, amelyeket az elõadók közvetítettek
a hallgatóságnak. (Elõre bocsátom, hogy írásom – terjedelmi okokból – néhány ponton kissé vázlatszerû, egyegy esetben pedig talán szubjektív is.)
A rendezvénnyel kapcsolatos általános benyomások:
– Az elõkészítés maradéktalan volt: honlap, sajtótájékoztató stb.
– A helyszínválasztás nagyon jó volt.
– A várt alatt maradt némileg a résztvevõk száma –
sajnos ma problémát jelent a részvételi díj befizetése a
kollégáknak.
– Az oktatáspolitika nem érzi szükségességét a folyamatos konzultációknak. (Ki is képviselje a tárcát?)
– Az idõbeli tervezés megvalósult; az elõadók nem lépték túl a megadott idõkeretet.
– Jó volt találkozni azokkal a kollégákkal, akikkel csak
ebben a körben lehetséges.
– 50 perces kulturális programról is gondoskodtak a
szervezõk: Szakály Ágnes és Gódor Erzsébet cimbalomhangversenyt adott, valamint az óbudai Árpád Gimnázium énekkara is közremûködött Orosz Erzsébet karnagy
vezényletével.

Plenáris ülés az elsõ napon
Péceli Gábor rektor (BME) köszöntötte a konferencia résztvevõit és elõadóit.
Gloviczki Zoltán helyettes államtitkár (NEFMI) volt
az elsõ elõadó. Néhány gondolata:
– Felvázolta azt az oktatási koncepciót, amelyet
Hoffmann Rózsa neve fémjelez. Jelentõs kritikával illette a megelõzõ idõszakot.
– Szimbólumrendszere „érdekes” volt. (A kenyérsütés
folyamatával kívánta bemutatni a gyermek fejlõdését,
érését. A kovász a pedagógus, a dagasztóteknõ = melence: az iskola.)
– Érezhetõ az iskolák autonómiájának erõs korlátozása.
– A pedagógusszerep jelentõs változásban van; nincs,
vagy alig van szükség az innovatív szemléletmódra, a végrehajtó attitûdöt várja el a kormányzat.
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– A tankötelezettséget 3 éves korra kívánják elõre
hozni. (Arról nem esett szó, hogy ennek a feltételrendszere még nem adott, s arról sem, hogy a tankötelezettség felsõ határa miként módosul: 15, 16 vagy
17 év lesz-e.)
– Az esélyegyenlõség, az esélykompenzáció kérdésével egyáltalán nem foglalkozott az elõadó, ez a fontos téma az említés szintjén sem hangzott el.
Benedek András az MPT elnökeként tartott elõadást.
A bevezetõben némi szarkazmussal reagált a helyettes
államtitkár szimbólumrendszerére.
Elõadása konkrét, tárgyszerû volt, a VII. Nevelésügyi
Kongresszus Ajánlásaiban foglaltakra hivatkozott, s jelezte, hogy az oktatási kormányzat láthatóan nem figyel
e dokumentumban megfogalmazottakra.
Az elhangzottakból néhány kérdéskör kiemelése elengedhetetlen. Foglalkozott például többek között:
– a pedagógusok helyzetével,
– a pedagógusképzés ügyével,
– a szakképzés problematikájával,
– az élethosszig történõ tanulás feltételrendszerének
megteremtésével. (Lásd az „Ajánlásokban” is!)
Az elõadás kulcsszavai, kulcsfogalmai:
– innováció, progresszió,
– a kisiskolák helyzete, lehetõségeik,
– a pedagógusok kompetenciái, élet- és munkakörülményei,
– a munkába állás lehetõségei, amelyben az iskolának
meghatározó szerepe van.
Az elõadás valóban a szakmáról, a kongresszusi ajánlásokban megfogalmazott gondolatokról szólt!
Odrobina László fõosztályvezetõ (NGM) elsõsorban
a szakképzéssel foglalkozott.
Két bevezetõt is tartott:
Az elsõben egy nagy „titkot” árult el, nevezetesen azt,
hogy a prezentációját nem alakította át a mai napra, „nem
fogok mást mondani, mint az ezt megelõzõ 50 elõadásban tettem.”
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A másodikban Benedek András beszédére reagált, tételesen vette sorra, hogy miben nem ért egyet az elõtte
szólóval. Elõadásában
– a szakképzés tarthatatlan helyzetét vázolta fel, gondot jelent megítélése szerint, hogy a mai piaci igények
nem igazán ismertek, olyan szakmák oktatása (is) folyik,
amelyre nincs piacképes kereslet;
– a TISZK-rendszer problematikájáról szólva megállapította, hogy nem lát értéket benne;
– a szakképzés két útját így értékelte:
• a hagyományos szakközépiskola – OKJ,
• szakiskolai képzés a problémák intézménye,
– kinek a problémája a szakképzés;
– szerinte a szakiskolai képzés tele van problémával,
például:
• csak hiányokkal és devianciával érkeznek a fiatalok,
• a tanulás iránt motiválatlanok,
• a pedagógusok szintén motiválatlanok,
• a szakiskolában egy igazi parkolópályás képzés folyik.
Kijelentette, hogy a szakképzésnek nem kell a neveléssel foglalkoznia. (Szenes György visszatért e problémára a szekcióülések beszámolójában.)
Az elõadó az érettségi rendszer átalakításáról is említést tett. Három lehetõséget vázolt fel:
1. a hagyományos út (klasszikus gimnázium) – innen
egyenes út vezet a felsõoktatásba;
2. a szakközépiskolában szerzett érettségi, mely a technikusképzésbe való belépést, illetve a BA-képzést készíti elõ;
3. a szakiskolások részére az érettségi a szakma megszerzése és munkába állás után – a tervek szerint – 2 év
alatt megszerezhetõ.
Szekeres Pál helyettes államtitkár (NEFMI) – aki már
a 9. miniszter, illetve államtitkár mellett dolgozik – elõadása hiteles és meggyõzõ volt. Látható, hogy a szakmai
kérdésekben otthon van, s tudja, mire is vállalkozhat a
pedagógus, az iskola. Fontos témákat érintett.
Beszélt például:
– az egészséges életmódra nevelésrõl, a sport személyiségfejlesztõ szerepérõl és a drogprevenció fontosságáról,
– kiemelte, hogy a szülõkkel való együttmûködés az
intézményes nevelés céljai megvalósíthatóságának alapvetõ feltétele.
Lászlófy Pál az RMPSZ elnökeként köszöntötte a
konferenciát.
Nagyra értékelte, hogy meghívást kapott. Népes pedagógusközösség képviseletében érkezett. Nagy jelentõséget tulajdonít annak, hogy az anyaországi pedagógiai
eredmények, értékek eljussanak minden, a magyart mint
anyanyelvet használó és azt oktató pedagógushoz. Fontos gondolatokat idézett Kallós Zoltántól és Márton
Árontól.

A délutáni szekcióülések
A konferencia a plenáris ülés befejeztével szekciókban folytatta a munkát. Az elõkészítõ bizottság ehhez a

következõ tematikus csoportokat alakította ki, melyek
közül szabadon választhattak a résztvevõk:
Szekció

Téma

Levezetõ elnökök

1.
2.
3.
4.
5.
6.

A gyermek
A pedagógus
A tanulás
Eredményesség
Partnerség
A munka világa

Dászkál Istvánné, Perjési István
Falus Iván, Csillag Márta
Turi Katalin, Vass Vilmos
Nahalka István, Setényi János
Kovács István Vilmos, Varga Márta
Szenes György, Sárik Zoltán

Plenáris ülés (2. nap)
Halász Gábor egyetemi tanár (ELTE PPK) elõadása
nyitotta meg a második napot.
Az elõadás címe: „Európai tendenciák 2020 horizontján”
Az elõadó a „Mit, miért, hogyan?” – problémakört dolgozta fel.
A Mennyire meghatározó az EU-s elvárás, illetve milyen lehetõségei vannak a honi hagyományoknak? – kérdésre kereste a választ.
Foglalkozott az egységesítés és/vagy önálló arculat öszszevethetõség problematikájával.
A tanulói esélyek, a pedagógushivatás innovációban
való elkötelezettsége komoly hangsúlyt kapott mondanivalójában, a távlatosságot vázolta fel.
Az elhangzottakkal az elõadó a nyitó napon a szakpolitikusok által felvázolt – sokszor merev – elképzelésekre
válaszolt.

A konferencia állásfoglalása
A konferencia tanulságait, elõremutató gondolatait
az elõadások és a szekcióüléseken elhangzott hozzászólások alapján, a résztvevõk egyetértésével megerõsített állásfoglalásban összegezték. Megállapítást nyert, hogy: A
„Kongresszus után – a változások folyamatában” konferencia a széles értelemben vett nevelésügy kérdéseiben – elõretekintve az „EU 2020” stratégiára – vállalja a VII. Nevelésügyi Kongresszus ajánlásainak alapvetõ gondolatait. Az alábbi kérdésekrõl kiemelten foglalt állást:
1. A kölcsönös információcserére és közös cselekvésre épülõ partnerség a nevelésügy minden szintjén nélkülözhetetlen. A tudás létrehozásának, megosztásának és
hasznosításának hatékony ösztönzõje. A jelentõs oktatási kihívások (mint a korai iskolaelhagyás visszaszorítása, az iskola-összevonások méltányos lebonyolítása, a leszakadók esélyteremtõ oktatása) csak a partnerségben
rejlõ erõ és a horizontális tanulás eszközeivel válaszolhatók meg. A döntések elõtt a partnerség akkor tekinthetõ
érdeminek, ha a megfelelõ hatáselemzések elkészülnek,
azokat az érintettek idõben megismerhetik, és módjuk
van álláspontjukat megfogalmazni.
2. A konferencia üdvözölte a kora gyermekkori fejlesztés szándékait. Felhívta a figyelmet arra, hogy ennek
számos feltétele van: az intézményi keretek megteremté31
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se; a különbözõ szinteken dolgozó kisgyermeknevelõk
képzésének fejlesztése; tartalmi elemeinek kidolgozása,
a pedagógiai innovációhoz és a mindennapi gyakorlathoz igazítása.
3. A gyermekintézmények legyenek alkalmasak a különbözõ hátrányok csökkentésére. Ezért nem támogatunk semmilyen olyan változást az intézményrendszerben, amelynek következménye a lemaradók számának
növekedése, egyes társadalmi csoportok gyermekeinek
kihullása az iskolarendszerbõl. Ezen az alapon ellenezzük
az alsó tagozatos buktatási lehetõséget, a tankötelezettség idõtartamának csökkentését, a szakképzés kiszakítását a közoktatásból.
4. Kiemelten fontosnak tartjuk a tanulásra ösztönzõ
motiváció felkeltését és fenntartását az ember egész életében. A tanulási motivációra alapvetõen úgy tekintünk,
mint az életstratégia kialakításának elõfeltételére. Ennek megfelelõen nem csak a formális, hanem az informális és nonformális tanulás felhasználására, valamint elismerésére is szükség van. A tanulási motiváció szempontjából stratégiai jelentõsége van az alapozó szakasznak.
E szakasz funkciói messze túlmutatnak az alapkészségek
(írás, olvasás, számolás) kialakításán. Kiemelt feladat az
attitûdformálás, a tanulási képesség, egyben a teljes személyiség fejlesztése.
5. A pedagógusok jelenlegi élet- és munkakörülményei drámaiak (megrendült munkahelyi stabilitásuk, bizonytalan bérezésük, a munkahelyi légkör igen sok intézményben megromlott, kiszolgáltatottságuk növekvõben, az autonóm értelmiségi munkavégzés feltételei romlottak). Mindezen tünetek orvoslása halaszthatatlan és
hathatós intézkedéseket igényel.
6. Az életpályamodell bevezetésére – ennek feltételei
biztosítása mellett – minél hamarabb sort kell keríteni.
Az életpályán történõ elõrehaladásnak szilárd kritériumokon és megbízható értékelési rendszeren kell alapulnia.
7. A pedagógusképzés rendszerében, szerkezetében
lényeges változásokat csak alapos, tényeken alapuló, a
közoktatási rendszer igényeit, fejlesztési elképzeléseit figyelembe vevõ, majd a szakma egészével lefolytatott társadalmi egyeztetés után szabad végrehajtani.
8. Egységes, egyaránt magas színvonalú elméleti és
gyakorlati szaktudományos és mesterségbeli képzésben
kell részesíteni valamennyi tanárt, függetlenül attól,
hogy milyen iskolatípusban és az ország melyik településén fog majd dolgozni. A sajátos feltételekhez és feladatokhoz kapcsolódó kompetenciákat a helyi viszonyokhoz igazodó továbbképzések keretében kell kialakítani.
9. Bõvíteni szükséges az óvodapedagógusok, a tanítók
és a pedagógiai szakmai szolgáltató intézetek pedagógusai számára a mesterszinthez és a doktori fokozathoz eljuttató képzésben való részvétel lehetõségeit. Az óvodapedagógusi, tanítói és a pedagógiai szakmai szolgáltató
intézetek dolgozói – hasonlóképpen a középiskolai tanárokhoz – a doktori fokozat megszerzése után érhessék el
a pedagógusi pályamodell legfelsõ fokozatát.
10. A pedagógusképzés és -továbbképzés struktúráit,
tartalmait össze kell hangolni. Fejleszteni szükséges a pedagógus-továbbképzési programok felhasználói értékelését, az eredmények visszacsatolásának formáit be kell
építeni a szabályozásba.
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11. A pedagógus-életpályán való elõre jutást a pedagógus-továbbképzés változatos formái (tantestületen belüli tudásmegosztás, együttmûködés, mentorálás, projektmunkák) segítsék, ugyanakkor a továbbképzési tartalmak és formák igazodjanak a közoktatási intézmény
igényeihez.
12. Az oktatási rendszerben a különbözõ szinteken
zajló értékelési folyamatoknak továbbra sincs átfogó
stratégiája. Ennek kialakítását a fejlesztés érdekében elengedhetetlennek tartjuk.
13. Az intézmények pedagógiai munkájának, valamint a tanulói teljesítményeknek az értékelése a nevelõ
intézményekben folyó tevékenység eredményességét,
hatékonyságát, minõségét és a méltányosságot szolgálja.
Egy komplex értékelési rendszer kialakításának fontos
motiválója, hogy az oktatáspolitikai döntések minden
szinten egyre inkább bizonyítékokon, adatokon alapuljanak, amelyeknek legfontosabb eszköze a neveléstudományi kutatás, amelynek mai támogatottsági szintje
rendkívül alacsony.
14. Az iskolán belüli szegregációt pedig elsõsorban a
differenciálás kultúrájának kiépítésével látjuk kezelhetõnek. Továbbra is támogatjuk az önértékelésen alapuló, fejlesztést szolgáló értékeléseket. Rendszerszinten az
iskolaszerkezet újragondolását és az általános iskola
megerõsítését tartjuk a méltányosság egyik legjobb biztosítékának. Az iskolák közötti teljesítménykülönbségeket értékeléssel és iskolafejlesztéssel javasoljuk mérsékelni.
15. Nélkülözhetetlenek az olyan fejlesztési folyamatok, amelyekben a hétköznapi pedagógiai munka, és ezen
belül a fejlesztõ értékelés segítésére új módszerek és
eszközrendszerek jönnek létre, utóbbiak között fontos
szerepet szánva a digitális pedagógia vívmányainak.
Szükség van az általános nevelési hatások eredményességének módszertanilag megalapozott értékelésére is.
16. A munka és az oktatás kölcsönhatásában meg kell
teremteni az abban részt vevõk érdekeinek összhangját.
A szakképzés nem vállalkozhat pusztán a munkaerõpiac
rövid távú érdekeinek kiszolgálására, hanem legalább
olyan fontos feladata az életen át tartó tanulásra történõ
felkészítés. A gazdaság, illetve a munkaerõpiac rövid távú érdekeire koncentráló szakképzés nélkülözi azt a széles bázisú alapképzés iránti igényt, amely lehetõvé teszi a
leendõ munkavállaló folyamatos alkalmazkodását a gazdaság változó igényeihez.
17. A jövõben is fontosnak tartjuk a szakképzés és a
felnõttképzés összekapcsolódó rendszerként (folyamat, tartalom- és kimenetszabályozás) való mûködtetését. A
szakképesítések egy részét nem lehet a rendszertõl különválasztottan fejleszteni, mert ez az átlátható és átjárható szakképzés egészére kedvezõtlenül hat. A konferencia résztvevõi egyetértettek abban, hogy a szakképzés
iskolatípusai a közoktatás szerves részei.
18. A szakképzés hatékony mûködésének elengedhetetlen feltétele a színvonalas személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Egyetértünk azzal, hogy a gazdaság szereplõi a szakképzés gyakorlati képzésében nagyobb szerepet kapjanak, s ehhez a gazdaság szereplõinek meg kell
teremteniük a megfelelõ személyi és tárgyi feltételeket.
Ezekben a folyamatokban is nélkülözhetetlen a partnerség kultúrája.
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