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vvv
Csillag Ferenc

Párhuzamos történetek
a partnerség titkaiból
Ami a szülõi döntések mögött van

Nagyon megértem az aggódó szülõket. A felelõsségük hihetetlenül nagy, az iskolaválasztás gondolata már a gyermekük óvodába lépésének pillanatától foglalkoztatja õket. Úgy
érzik, ha jó iskolába kerül a csemetéjük, akkor bársonyszõnyegen vezet az útja egészen az
egyetemig, illetve a felnõttkorba. Tehát érthetõ az aggodalom, de azt is tudom, hogy nem
szabad megspórolni a küzdelmet a gyerek életébõl. Hiszen mindig is kellett erõfeszítést
tennie gyereknek, szülõnek egyaránt. Napjainkban azonban errõl sokan megfeledkeznek.
Talán az emlékezet szelektivitása miatt csupán a sikereket tudják felidézni az egykori diákok? Nem hiszem. Sokkal inkább arról van szó, hogy az említett apukák, anyukák kevéssé
látják értelmét annak, ha gyerekük erõfeszítéseket tesz. Erõfeszítést a közösségbe való beilleszkedés, az elfogadás, a barátszerzés, a sikeres tanulás érdekében.
iért is jutott ez eszembe? Egy aggódó anyuka keresett meg minap. Gyereke alig töltötte be a negyedik évét. Az óvodában jól érzi magát, sok barátja van. Az anyuka arra kért, keressek egy kiváló elsõ
osztályt leendõ kisiskolás gyerekének, ahol majd boldog
iskolás lesz. Nehéz volt megértetni az aggódóval, hogy ez
sokszereplõs folyamat. Ha a gyerek kellõen nyitott, ha az
otthoni légkör érdeklõdõ az iskolai folyamatokra, ha a
pedagógus megfelelõ módszerekkel törekszik a jó közösség kialakítására, ha a követelményrendszere egyértelmû a gyerekek számára, akkor van esély arra, hogy a gyerekek jól érezzék magukat az iskolában. Így a tanító személye, bár fontos, de nem abszolutizálható. A beszélgetést azzal fejeztük be, hogy az elkövetkezendõ két és fél
évben az anyának gyermeke érdeklõdését érdemes feltárnia. Talán ahhoz könnyebb lesz iskolát választani.
Csak félve jegyzem meg, ha a szülõben már most is ekkora szorongás van a gyereke jövõje miatt, mi lesz tíz, tizenöt év múlva? A következõ két történet szereplõi is aggódnak, félnek. Az egyikben anya és lánya együtt szorong a tanulási eredmények miatt. A második történet
szereplõi valami miatt sikeresek, talán kellõen nyitottak,
talán van szavuk az esetleges problémák kimondására,
feldolgozására, mégis aggódnak.

M

A fojtogató szeretet
Velem szemben ül egy huszonnégy éves fiatal lány. Fél
éve van még hátra az egyetemen, s kezében lesz a diploma. Mindig is érdeklõdött a természettudományok, elsõsorban a biológia iránt. Elsõre felvették az egyetemre, sikereket tudhat maga mögött. Mégsem elégedett. No, de
mi is lehet mindennek az oka?
Régrõl ismerjük egymást, olykor felkeres, elmondja a
legfrissebb élményeit. Számít arra, hogy tanácsot kap
tõlem, majd elmegy, s legalább négy-öt hónapig éli a maga életét. Ahányszor csak megkeres, mindig személyes
problémáit mondja el elsõsorban. Ezt a játékot játsszuk
közel másfél évtizede. 1995-ben keresett meg elõször,
akkor még édesanyjával együtt jöttek el. Az anya gyermekeit egyedül nevelõ, értelmiségi nõ volt. A két lányának mindent elõteremtett, cserében szigorú szabályoknak kellett megfelelniük a lányoknak. Minden percüket
beosztotta, reggeltõl estig volt feladatuk. Az iskola után
idegennyelv-órák, majd hangszertanulás következett.
A leckék elkészítése a késõi órákra maradt. Az elsõ találkozásunk alkalmával a gyerek fáradtságra, egykedvûségre panaszkodott. Világos volt, az akkor nyolcéves
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kislány fáradtságának a sokszor napi 13-14 órai figyelem
és a megfelelési kényszer volt az oka. Az édesanyával
folytatott beszélgetés nem hozta meg a gyümölcsét. Azt
ajánlottam, hogy a gyerekkel együtt állítsanak fel egy
rangsort a gyerek napi tevékenységeibõl. Beszéljék meg,
hogy mely foglalkozások fontosak a gyereknek is, s a lista alján találhatókból hagyjanak el egyet, kettõt. „Ennek
semmi értelme!” – reagált az anya. „Ma a két-három nyelv
biztos ismerete a továbblépéshez elengedhetetlen. A hegedûtanulás pedig személyiségfejlesztõ hatású. Bírnia kell ezeket
a feladatokat. Most nem, de majd felnõttként hálás lesz nekem mindezekért.”
A következõ találkozásunk alkalmával arról tett említést a kislány, hogy nem igazán érzi jól magát az osztályban. „Tudod, a gyerekek nem szeretik, hogy én mindenbõl csak kiváló osztályzatokat szerzek. És azt sem szeretik, hogy minden versenyre elküldenek, s ott is nagyon jól
szerepelek.” Az osztálytársakról folytatott beszélgetésünk során világossá vált, hogy nincsenek olyan társai,
akik meghívták volna egy születésnapra vagy egy közös
programra. „Szombaton, amikor ezek az összejövetelek
vannak, akkor mi múzeumba vagy színházba megyünk.
Anyukám szerint az a hasznos, amit ott látunk, azt a továbbiakban is fel tudom használni.” Hiába próbáltam rávenni anyát és lányát, hogy szervezzenek maguk összejövetelt az osztálytársak meghívásával, nem jártam sikerrel.
Az anya rövid magyarázatot adott: „Eleget vannak együtt
az iskolában. Ott elég rosszat tanítanak egymásnak. Magam kívánom a lányomnak meghatározni, hogy kivel is barátkozzon. Ebben most még nem lenne elég kritikus. Egyébként nekem sincsenek barátaim, s milyen jól megvagyok nélkülük.” Be kellett látnom, hogy az édesanya az érzelmi
zsarolás eszközével él, s ennek leépítéséhez – éppen a
ritka találkozások miatt – nem igazán tudok hatékony
segítséget adni.
Az általános iskola évei alatt – ne feledjük, 8 éves volt
a gyerek, amikor elõször találkoztunk – sokszor beszélgettünk. Sajnos, a szülõi együttmûködés hiányában csupán a meghallgatás szerepe jutott nekem. A gyerek elsõsorban arra panaszkodott, hogy nincsenek barátai, s ami
még nagyobb baj volt, hogy a társai gúnyolják szorgalma,
teljesítménye miatt. Egy költözködés miatt hetedikben
új iskolába került. Felkészítettem, az új hely, új környezet lehetõséget biztosít arra, hogy barátai legyenek. Sajnos, eredménytelen voltam. A kislány igen magasra helyezte a mércét, fontos lett volna számára az esetleges barát kiválasztásához a teljesítmény, a kedvesség, az õ elfogadása, tisztelete. Itt is egyedül maradt hát. Jól tudom,
egy kialakult közösségbe megérkezni rendkívül nehéz
dolog, s ha valaki nem kívánja a meglévõ csoport normáit megismerni, elfogadni, az esélytelenné válik a barátra
lelésben. Tehát továbbra is maradt a tanulás, az anyának
való maximális megfelelés. Ez határozottan ártott a lány
személyiségfejlõdésének. Amikor a társai – természetes
módon – látszólag kissé távolodtak a családjuktól, akkor
õ egyre görcsösebben kapaszkodott az anyjába. Érdekes
és feltûnõ volt, hogy nõvérével a kapcsolata nem erõsödött, nem fejlõdött. Igaz, az ötesztendõnyi korkülönbség
jelentõs távolság.
A középiskola kiválasztásához nem kértek segítséget.
A lány egy igen divatos gimnázium tanulója lett. Az osztályfõnöke már az elsõ napokban felhívta a tanulótársak
2

figyelmét arra, hogy az osztályban van olyan diák, aki két
idegen nyelvbõl hamarosan vizsgát is tehet. Õ kissé elpirult a szavak hallatán, s örült, mert a társai kellõ csodálattal tekintettek felé. Néhány hétig élvezte is ezt a népszerûséget. Október közepén azonban már kezdte rosszul
érezni magát az iskolában. Anyjának a következõket
mondta: „Most sem jelent nehézséget, hogy jól teljesítsek, de
nem szeretnek itt sem. Ráadásul a tanárok kevésbé ismernek
el, mint korábban.” Ha ezeket a szavakat én hallom, bizonnyal elmondtam volna, hogy csak azt lehet elfogadni,
aki tesz is az elfogadásért. Sajnos azonban az édesanya
nem így tett, hanem beavatkozott: a lány a következõ
félévet már egy új középiskolában kezdte. „Egy ilyen tehetséges, szorgalmas gyereknek olyan iskolába kell járnia,
ahol szeretik, kedvelik!” – kommentálta a döntését egy alkalommal az anya.
A négy gimnáziumi osztályt mindig is jó eredménnyel
teljesítette a gyerek, ám azalatt öt iskolában fordult meg.
Egyetlen helyen sem talált barátokra, egy helyen sem
volt olyan tanára, akire felnézett, vagy akit megszeretett
volna. Mindennap küzdelem volt számára az élet. Nem
tudott örülni a tanulmányi sikereknek, mert folyton csak
bizonyított – talán magának is –, hogy mindent tud és
akar teljesíteni. Sikeres, mert szorgalmas, sikeres, mert
küldetéstudata van, és talán ezért sincsenek társai, barátai. Illetve van egy ember, aki mindezekért kárpótolja: az
édesanyja. Ez az egészségtelen kötõdés rontotta a lány felelõsségvállalásait is, mert helyette mindig az anya döntött.
De térjünk vissza a minapi találkozáshoz. Most is a
lány kérte a beszélgetést. Az eltelt éveket szívesen idéztük fel, ezzel indítottunk. Körülbelül húsz perc után érkeztünk a lényeghez. „Tudod, jó, hogy hamarosan befejezem a tanulást. Az egyetem jó volt. Ott csak arra figyeltem,
ami a szakmámhoz tartozik. Ma már nem érdekel, hogy mások szeretnek-e, vagy sem. Most sincsenek barátaim, sõt, igazi kapcsolatot sem teremtettem. Nem engedtem magamhoz
senkit közel, mert tudom, anyám kritikus, neki senki nem felel meg. Ismerem az értékeimet. Ezért is nyújtottam be több
külföldi egyetemre a pályázatomat. Már majdnem biztos,
hogy fél évre Németországba vagy Hollandiába megyek. Ez
lesz az elsõ alkalom, hogy távol leszek anyámtól. Õ még a néhány napos szakmai gyakorlatokon való részvételemet sem
igazán tûrte. Most elég volt. Nem csak szakmai okokból megyek el, bár ez kiváló ürügy. Ki akarok törni anyám szeretetteljes ölelésébõl” – sorolja. Eltûnõdik, végiggondolja az elmondottakat. A következõkkel zárja a beszélgetést:
„Nagy árat fizettem a gyávaságomért, talán lázadnom kellett
volna, s akkor ma anyámmal a kapcsolatom lényegesen jobb
lenne. Pedig minden iskolaváltással jót akart. Magának és
nekem is bizonyítani akarta a szeretetét, azt, hogy mindenkinél kiválóbb. Ezzel kiirtotta az emberi kapcsolataimat. Késõn, de felébredtem. Most kezdem majd a saját utamat járni.
Egyet tudok, hogy a saját gyerekeimet majd hagyom elesni,
hagyom, hogy a falnak rohanjanak, hagyom, hogy a saját életüket éljék!”
Hosszú, nehéz út vezetett idáig. A lány lázadása – úgy
tûnhet – késõi, de igen fontos lépés az önállóság útján.
Remény van rá, hogy az élete további szakaszában kinyílik, mert akarja. Várom a következõ találkozót, várom az
elsõ sikerek beszámolóit. Csak egyet nem tudok: miként
éli meg az anya ezt a késõi leszakadást.
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Az okos szeretet
Misi most ötödikes. Nem szokványos gyerek.
Ám kezdjük az elején.
A nagyon várt gyerek agyvérzéssel érkezett a világra.
Szülei és az orvosok egyformán aggódtak érte. Az elsõ
órák hihetetlen izgalommal teltek. Fél nap után kapták a
szülõk az elsõ biztató mondatot, amikor is a csecsemõorvos a következõket mondta:
– Az önök gyerekének élni akarása fantasztikus. Még
hosszú út vezet el a teljes életig, de le fogja gyõzni a jelenlegi korlátait. – E szavak hallatán fellélegeztek a szülõk.
Akkor még nem is gondolták, hogy milyen nagy út áll
elõttük, de felelõsséggel vállalták a következõ éveket.
Csupán hathetes volt a fiúcska, amikor is elkezdték
gyógytornász segítségével a mozgatását. Amilyen picinyke volt a legény, olyan erõvel ordított a kezelések alatt.
Bár tudták, hogy ezek a kezelések elengedhetetlenek a
mozgásfejlõdéshez, de a gyerek panaszos sírása a szülõket
nagyon megviselte. A gyógytornász néhány mondattal
nyugtatta õket, minden nappal jobb lesz a gyerek állapota, ám a sírást ki kell bírni. Már a forgolódásnál csoda történt: a gyereket izgatták a körülötte lévõ hangok, s egészen szabályosan kezdett mozgolódni. Talán ez volt a szülõk életének elsõ önfeledten boldog pillanata. A gyógytornász a fejlõdést megfelelõnek tartotta, s ritkította a
találkozások számát azzal, hogy otthon feltétlenül mozgatni kell a gyereket. Az édesanya minden gyakorlatot
elvégeztetett Misivel. A fájdalmas sírást felváltotta a gyerek szomorú pillantása, mintha a következõket üzente
volna: „Tudom, hogy ezeket a mozdulatokat végezni kell, de
nagyon fáj!” Amint lehetett, úszni is vitték a kicsit, ott az
apa jeleskedett. Egyévesen az orvosok gyógyultnak nyilvánították a kicsit. A gyógytornászhoz is csak alkalmanként kellett elvinni.
A család életében az elsõ év nagyon nehéz volt, de
mert minden nap tartogatott apróbb sikereket is, így a
mélypontokig nem is jutottak el a szülõk. Misi örömmel
ismerkedett a világgal. Élénk hangon, a maga nyelvén
kommentált mindent. Igényelte a szeretetet, de nem fukarkodott a viszonzásban sem.
Amint lehetett, közösségbe került. Háromévesen
gyorsan megszokta az óvodát. Ugyanúgy mozgott, játszott, mint a társai. Még a szokásos gyerekbetegségek is
elkerülték. Kedves egyéniségét elõször az óvónõk kedvelték meg, majd barátokat is szerzett. Az igazság az, hogy
Misi mindig meg tudta teremteni azt a helyzetet, amiben
a közösség középpontjába került. Bátor volt, ha kellett
ünnepségen verset mondott vagy énekelt. Fejlõdése
mintaszerûnek mondható volt.
Az iskolát már nagyon várta. Két évvel idõsebb nõvére is csodákat mesélt az alsó tagozatban történtekrõl. Misinél boldogabb, büszkébb elsõs nem lépte még át az iskola kapuját. A család úgy döntött, nem mondják el Misi
elõéletét senkinek.
– Adjuk meg az azonosság lehetõségét a fiúnknak! –
mondta ki a családi tanács.
Talán merész volt ez az elképzelés. A gyerek azonban
remekül vette az akadályokat. A tanítónõvel történt elsõ találkozás során a következõ mondat hangzott el: „Misi ceruzafogása kissé görcsös, de majd kitalálunk valamit.” A

tanító néni – igen bölcsen – nem adott feladatot, hogy
otthon is gyakoroljanak, s ez nagyon jó megoldás volt.
– Képzeld, anya – újságolta Misi egy délután –, amikor
a többiek az írólapon írnak, akkor én gyurmát kapok, és
írás helyett abból kell formálnom a betûket. Nagyon érdekes dolog ez, mondhatom!
Az anya ebbõl is tudta, hogy a fia kiváló kezekben van,
s ami még ennél is fontosabb volt, Misi szerette az iskolát, az osztályt és a tanítóját. Megbízott bennük. Az is remek volt, hogy semmiféle osztályzatot nem kaptak a gyerekek, csak elismerõ szavakat. Március táján a következõ örömteli véleményt mondta a tanító: „Nagyon jó hírrel
szolgálhatok, Misi írása tökéletes. Szépen formálja a betûket,
biztosan használja az eszközöket.” A sikernek a szülõk közösen örültek, s úgy döntöttek, felvilágosítják a tanítónõt a fiú elõéletérõl. Ezt a beszélgetést is ketten tették
meg. A szülõk együtt mentek be a tanítóhoz, aki figyelmesen hallgatta az elbeszélést, aztán egy dicséretféle
hangzott el tõle, mely a szülõknek nagyon sokat jelentett: „Az önök érdeme Misi sikere, gratulálok. Garantálom,
Misivel soha semmiféle iskolai probléma nem lesz.”
A tanítónõ azonosult a szülõk véleményével, mely szerint Misit teljes értékû emberként, gyermekként kell kezelni, annál is inkább, mert a fiúnak közvetlen emlékei
élete elsõ évérõl nem is voltak. Bár tudta, mert találkozott
egykori gyógytornászával, hogy csecsemõként speciálisan
mozgatták, de a mélyebb elõzményeket nem ismerte. Szerencsére a tanítónõ semmiféle kivételt nem alkalmazott a
gyereknél. Úgy kezelte a kisfiút, mint a többi huszonnégy
gyereket az osztályában. Így telt el az alsó tagozat. S ha nõvére egykor büszke volt arra, hogy iskolás, Misi a lelkesedését, iskolaszeretetét mindennap bizonyította is. Sok-sok
barátja volt. Minden versenyben részt vett, s nem egyszer
díjat is kapott. Az alsó tagozat legnagyobb élményét a harmadik és negyedik osztály elvégzését követõ táborozás jelentette a fiúnak. Ott reggeltõl estig bizonyíthatta szülei
meggyõzõdését, hogy õ egy egészséges, ép gyerek.
Az ötödik osztály, azaz az idei tanév különösen indult.
A gyerekek nehezen szokták meg azt, hogy egy nap legalább három-négy tanárral van órájuk. Milyen boldog is
volt az az idõszak, amikor csupán egy tanító néni irányította a mindennapjaikat! Már az elsõ testnevelés óra is
igen különös volt. A hatalmas tornacsarnokban mozoghattak a gyerekek. S ami még ennél is szokatlanabb volt,
férfi tartotta az órát. Minden gyerekkel egy-két percig
külön is foglalkozott, nyilván azért, hogy jobban megfigyelhesse õket.
Október elsõ szülõi fogadóóráján az osztályfõnök arra
kérte Misi anyukáját, hogy feltétlenül keresse meg Pali
bácsit, a testnevelõ tanárt. Nem mondanék igazat, ha azt
írnám le, hogy nyugodt volt az anya. A testnevelõnél
senki nem várakozott, azonnal elkezdõdött a beszélgetés. A tanár gyorsan a tárgyra tért: „Misi gyors, ügyes gyerek, amint az elmúlt felmérések és az órai teljesítmények is bizonyítják. Igazi tehetségnek számít. Ajánlatos lenne edzésre
járatni a fiút. Leginkább a vívást kellene megpróbálnia.” Mázsás súly hullott le az anya válláról a szavak hallatán. Tehát eredményes volt minden, amit a gyerek fejlõdése érdekében tettek.
Tíz nappal késõbb Misi elment az elsõ edzésére. Ott is
jól érzi magát. Lehet, hogy nem lesz olimpikon, de már
ma is elégedett, sikeres, sõt boldog fiatalember.
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Mulasztásaim (2.)

Sorozatunk õszinte vallomás. Egy gazdag és érzékenyen megélt életpálya megtörtént,
olykor szívszorító és nem kevés tanulsággal szolgáló eseteit idézi fel mindnyájunk okulására (a szerk.).

Mi történt volna,
ha befogadom?
Erdélybõl bivalykolompot hozott az osztálynak. (Akkor már volt osztálymúzeumunk, mely kirándulásainkon
gyûjtött érdekes kövekbõl, különleges formájú fenyõtobozból, szivárványszínû kagylókból állt – ide szánta.)
Okos volt, mint a nap, és már kilencévesen magányos.
Óraközi szünetekben hosszan a kezét mosta, hogy ne legyen nyilvánvaló: nem beszélgetnek vele – egyedül van.
(Volt az arckifejezésében valami szokatlan – társai között voltak, akik a háta mögött gorillának hívták.)
Sûrû értelmiségi közegben élt, saját tevékenységében
tündöklõ etnográfus anyával, aki 8-10 éves lányainak is
naponta mesélt; távol élõ, vonzó-nyomasztó apával, koraéretten. Olyan magányban, hogy huszonévesen egy
erõs szerelem neki azt is megérte, hogy ne tanuljon to-

vább, természetétõl teljesen idegen életformát fogadjon
el: vidékre költözzön háziasszonynak, többgyerekes családanyának. Szobrász férje szülõvárosa fõterére homokkõbõl finom, lágy, kecses aktot faragott róla. („Ez lett a
gorillából” – fogalmazott akkor boldogan az édesanyja.)
De magánya maradt, vagy kiújult, mint a gyógyíthatatlan betegség; harmincas éveiben otthagyta a családját, a tõle idegen életformát, Pestre jött, talán magát megtalálni. Ekkor egy este felhívott, aludna nálam. Kitértem, megbeszéltük, hogy másnap együtt ebédelünk. Akkor már nem jött el.
Csak arra maradt ereje, hogy magányát kifejezze, láthatóvá tegye (egyúttal véget is vessen neki); még a telefonálás hetében, víkendházuk teraszán lett öngyilkos. –
Mi lett volna, ha akkor este befogadom? – Talán csak tovább élt volna? Vagy együtt találtunk volna valamilyen
megoldást? Hogyan teremthetett volna harmóniát, vagy
legalább megküzdött egyensúlyt magában?

!

!

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!
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Lehet békésebb is
a serdülõk élete?

A serdülõkor egy nagyon speciális idõszak a gyermekek életében, sajátos problémákkal,
fizikai és lelki folyamatokkal tûzdelve. Nem törvényszerû azonban, hogy bonyodalmakkal terhesen menjen végig ez a felnõtté válási folyamat, sok gyereknél szinte észrevétlenül zajlik…

Szeretet és elfogadás
A családok többségében számtalan konfliktushelyzetet hoznak, nem egyszer hatalmas kihívást jelentenek a
viharos kamaszévek. Napjainkban, amikor a házasságok
több mint a fele válással végzõdik, sok, talán túl sok gyerek él csonka családban. Az õ helyzetük még speciálisabb, mint a teljes családban élõ gyermekek helyzete! Az
õ szüleiknek még nagyobb gonddal, türelemmel, szeretettel és elfogadással kellene közeledniük az éppen felnõtté váló gyermekükhöz. Ehhez feltétlenül jó végigvezetni azokat a folyamatokat, amelyek befolyásolhatják,
nehézséget okozhatnak a gyermekeinknek a mindennapjaikban. Ha ezeket megértjük és toleráljuk, egészen
biztosan nagy utat teszünk meg abban az irányban, hogy
a serdülõkor gyermekünknél természetesebben, bonyodalmaktól és nagy harcoktól mentesebben, a gyerek saját
útját járva és saját tempójában zajlódjék le a serdülés folyamata, hogy beléphessen a következõ életszakasz, az ifjúkor világába.
A fiúk 10-12 évesen, a lányok valamivel korábban, 810 éves koruk elõtt lépnek a serdülés idõszakába. A pubertáskor akár évekig is elhúzódhat, de azt bizton állíthatjuk, hogy nincs még egy ilyen fejlõdési korszak az ember életében, amikor ilyen rövid idõ alatt, ennyiféle változáson menne keresztül. A látványos, szembetûnõ testi
változások (a hirtelen súly- és magasságbeli növekedés,
másodlagos nemi jellegek felerõsödése, hormonok beindulása stb.) mellett a lelki folyamatok is legalább ennyire szembetûnõ változást hoznak.

Test és lélek
A kamaszok számos lelki problémája testük rohamos
átalakulásából ered! Eleinte ebbõl. Megváltozik a testsúlyuk, a magasságuk, elkezdenek erõsebben verejtékezni,
a hormonváltozások miatt szembetûnõek lesznek a nem
kedvelt pattanásaik. Természetesen mindig ott és pont
akkor, amikor nem kellene! Például egy iskolai rendezvényre vagy akár egy új közösségbe 2-3 pattanással érkezni nem jó beugró. Ezt feldolgozni még nehezebb… Ha
még erre szülõként ráteszünk egy lapáttal azzal a kedves,
biztató mondatunkkal, hogy „nem is látszik!” – ez a jéghegy csúcsa lehet!

Külsejük változása, nem elfogadása sok gátlást idézhet elõ a kamaszokban. Úgy érezhetik, minden nap tartogat számukra valami nem túl kedvezõ meglepetést!
Egy olyan új változást, amitõl csúnyának képzelik magukat, s ez félelemérzetet szülhet bennük. A kamasznak nagyobb odafigyelésre, sok beszélgetésre van szüksége ahhoz, hogy helyén tudja kezelni a vele történõ
eseményeket! Helyén kezelje és elfogadja! Ne tragédiaként élje át.
A nemi érés korszaka szintén erre a korszakra tehetõ.
Beindul a szexuálhormonok termelése, ennek következtében kialakulnak a nõi és férfi nemre jellemzõ külsõ jegyek. A nemi éréshez kapcsolódó, megválaszolatlanul
maradt kérdések, bizonytalanságok káros lelki folyamatokat indíthatnak el a serdülõknél. Ezért fontos, hogy a
család ne tabuként kezelje a szexualitást. Fontos, hogy
mûködjön a családon belül a bizalmi kapcsolat, merjen a
gyerek kérdezni.

A lázadás
A serdülõk nevelése a történelem folyamán talán soha nem okozott annyi fejtörést, mint napjainkban. A kamasz szembekerülése a felnõtt értékrendjével ennek az
életkornak a velejárója. Igyekszik önállóságát erõsíteni,
esetleg megkérdõjelezi a szülõi attitûd helyességét.
Ugyanez érvényes az iskola falain belülre is, ahol a tekintélyt és a követendõ mintát a pedagógus képviseli. A serdülõ nagyon kritikus. Kiszúrja, ráérez a hibákra, fontos
számára a hiteles példa, a hiteles személyiség.
Egy rendes, tisztességgel kamaszodó serdülõ célja, a
helyes viselkedésmintája a kortársaknak való megfelelés. A barátokkal való csoportos lázadás, a barátok értékrendje, a velük együtt eltöltött idõ nagyon meghatározó. A serdülõk szövetséget alkotnak – és gyakran elvtelenül is – minden körülmények között erõsítik egymást.

Útkeresés
A kamaszkor talán legfontosabb kérdései: Ki vagyok
én? Milyen vagyok én? Hol van a helyem a világban?
Megválaszolásuk nem egyszerû feladat.
5
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Annál is inkább, mert ha fel is teszi a kérdéseit, a készen kapott válaszokat egyre kevésbé fogadja el a serdülõ, saját maga keresi a problémái megoldásának az útját.
Szinte teljesen biztos abban, hogy õt senki sem érti meg,
különösképpen a szülei és a tanárai nem.
Sokszor elzárkózik elõlük, a saját érzelmi világába gubózik. Megoldhatatlannak tûnõ problémái elõl gyakran
alvásba menekül.
A szülõk és pedagógusok feladata egyértelmû ebben a
nem könnyû helyzetben: a türelmes támogatás és a körültekintõ, a közös megbeszéléssel kialakított útmutatás.
Érzékeltetni kell a kamasszal a törõdést és azt, hogy ha
segítséget kér, legyen a környezetében olyan személy,
akihez bármikor bizalommal fordulhat.

Felvilágosítás
Fontos megfelelõ információkkal ellátni a kamaszt,
mert ilyenkor következik be annak az ideje, hogy több
mindent kipróbál (legfõképp, ha mindent tiltanak tõle).
A bandákhoz csapódás, a cigaretta, az ital, a drog és a korai szexualitás – kellõ élettapasztalatok híján – nagy veszélyeket rejt. Fontos ezért, hogy tisztában legyen ezeknek a dolgoknak a természetével a kockázataival és következményeivel. Lényeges hangsúlyozni a megelõzés
fontosságát, valamint az õszinteséget, hogy bármiféle
függõség, megbetegedés, baj esetén ne szégyellje, ne mulassza el a segítségkérést.

A tiltás és a büntetés
Ebben az életkorban ezek a direkt módon alkalmazott
módszerek már nem célravezetõk! Sok esetben ellenkezõ reakciót váltanak ki a gyerekekbõl. Fontos meghallgatni inkább és elbeszélgetni vele, hogy megértsük, hogy
min megy keresztül, és még ebben a helyzetben is bizonyos határokat hagyni neki, hogy kifejthesse a saját álláspontját. Érezze, hogy egyenrangú félként kezeljük, érezze, hogy bátran, bizalommal fordulhat hozzánk segítségért, bármilyen problémája is van.

A kamaszkori agresszió
Ez ma már nem a filmek fantáziavilágának szüleménye, hanem gyakran az esti hírek részét képezi a családban, a gyerekek közvetlen és távolabbi társadalmi környezetében egyaránt. S ez érthetõ módon mindenkibõl
kétségbeesést vált ki. Vajon mi lehet az oka? Mit ronthattunk el? Hogyan lehetne elkerülni? Ezek gyakran elhangzó kérdések, nehezen találjuk meg a választ.

6

A mai, modern korban, ebben a globális világban a
gyermekeink szinte mindent készen kapnak, rengeteg információ ömlik rájuk, ráadásul kontroll nélkül. Nem divat már könyvtárba járni, nem divat már a személyes kapcsolatokat ápolni, viszont sikk a modern technológia
egyik legfelkapottabb terméke a számítógép. Nem könynyû ellenállni a kísértésnek! Így aztán könnyen ölükbe
hullik az egész emberi kultúra java és egyben salakja is. A
rengeteg információt nehéz feldolgozni, helyére tenni egy
még kialakulatlan formálódó értékrendû tizenévesnek.

Szeressük jól
A kamasz gyermeknek tehát egy sor kihívással kell
szembenéznie, ami valljuk be, nem olyan egyszerû! Sokszor mi, szülõk és pedagógusok is kényszerpályán mozgunk. Nehéz arra a bizonyos empatikus képességünkre
rátalálni, ami a papírforma szerint írva vagyon. Látjuk a
testi változásokat a gyerekeken, de nem biztos, hogy mindig felfedezzük a kifelé olyan nagy magabiztosságot tükrözõ gyerek mögül azt a segítségre, védelemre szoruló
kisgyermeket, akit neki már nehéz, talán nem is lehet
már vállalnia. Nem lehet, hiszen azt várják tõle, hogy viselkedjen felnõttesen! Így aztán külsõleg felnõtt, miközben belül még gyerek. Nehéz korszak.
Egy serdülõnek meg kell tanulnia felelõs döntéseket
hozni, meg kell tanulnia önállóan dönteni. Hagyjuk,
hogy tapasztalatokat szerezhessen, s ne próbáljuk meg
folyton befolyásolni, korlátozni, megszégyenülni! Az élete további szakaszában sem dönthetünk mindig helyette.
Támogatni, mellette állni, azt igen! Hogy olyan ember
válhasson belõle, aki határozott döntésekre képes, s ha
ez a döntés nem megfelelõ, tudja vállalni érte a felelõsséget!
A serdülõkor végére a gyerek személyisége már lassan
kialakul. Megszilárdul az értékrendje, s ez olyan lesz,
amit, a környezete direkt vagy indirekt módon a neveléssel, a szocializáció folyamata bele táplált az eltelt évek során.
A ház alapjai elkészültek, a további emeleteket a gyermekünknek már saját magának kell felhúznia erre az
alapra. Ha – remélhetõleg – mi is kapunk egy kis zugot az
õ kis kuckójában, akkor nyugodt lehet a szívünk; mesterek vagyunk. A gyermekünk a mi cégérünk. (Bár a mondás szerint a jó bornak, nem kell cégér! Bízzunk ebben!)
S egy bölcs gondolat, egy elgondolkodtató közmondás
a ridegnek tartott svédektõl, akik úgy látszik, olvasnak a
gondolatokban: „Akkor szeress a legjobban, amikor a legkevésbé érdemlem meg, mert akkor van rá leginkább szükségem.”
… mondhatná ezt a mi gyermekünk, tanítványunk is,
de nem fogja megtenni! Azért nem, hogy mi is látóvá válhassunk!
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A szeretet hatalma

Takács István–Csillag Ferenc–Trencsényi László szerk. (2011)
a Hogyan szeressük a gyermeket? – Korczak és magyar gondolkodók írásai.
Kiadója az UNICEF Magyar Bizottság, az ELTE Eötvös Kiadó. 436 pp.
A tanulmánykötetben számos tudományterület jeles képviselõi (etológia, hittudomány,
jogtudomány, orvostudomány, pedagógia, pszichológia, gyógypedagógia, gyermekvédelem, szociológia) és néhány szépirodalmi alkotás szerzõje tiszteleg Janusz Korczak
szellemisége elõtt.

Janusz Korczak (Henryk Goldszmit) 1878-ban született. Orvosi diplomát szerzett, majd Varsóban egy gyermekkórházban dolgozott. Pedagógiai érdeklõdése vezette el 1911-ben a varsói Dom Sierot, a zsidó árvaház létrehozásához. Néhány évvel késõbb, 1918-ban a Nasz Dom,
a katolikus árvaház létrehozásában is részt vett. Ugyanebben az évben készült el elsõ pedagógiai munkájával,
melynek címe: Hogyan kell egy gyereket szeretni?
Gyermekregények, gyermekújság, gyermek-rádiómûsorok, számos pedagógiai írás köszönhetõ munkásságának. A német megszállást követõen, 1940-ben a Dom
Sierot lakóival együtt a varsói gettóba került. 1942-ben
Treblinkába deportálták az árvaház lakóit, s velük Janusz
Korczakot. Ott érte õket a halál…
A kötet tartalmáról és a szerzõk törekvésérõl mindent
elárul Bagdy Emõke alábbi ajánlása, mely a könyv hátsó
borítóján olvasható.
„Kincsünk, szemünk fénye, jövõnk reménysége a gyermek.
Ha az emberhez méltó élet mindannyiunk joga, akkor ezt legelõször gyermekeink számára kell biztosítanunk.
Mi a gyermekhez méltó élet? Mi szükséges hozzá? Mit tehetünk értük? Hogyan legyünk (a kitûnõ gyermekpszichológus, Winnicott kifejezésével élve) „elég jó nevelõk”?
Ez a könyv az UNICEF nagyszerû, gyermekközpontú
szellemi vállalkozása arra, hogy megfelelõen eligazító válaszokkal szolgáljon mindazok számára, akiknek a gyermek
biztonságos és egészséges fejlõdésének elõsegítése a hivatása,
a gyermekjogi tudnivalóktól kezdve az életkorokra jellemzõ
fontos szülõ-gyermek kapcsolati ismereteken és nevelés-lélektani tudáson át a segítõ gyakorlat, az újranevelés, a korrekciós lehetõségek és a hiányok pótlására irányuló erõfeszítések
területéig.
A könyv címe a szeretet hatalmára hívja fel figyelmünket.
Vajon tudjuk-e jól szeretni a gyermekeket? Ez a könyv a feltétlen elfogadás, törõdés, megértés, gondoskodás és védelem
fontosságára, megvalósításának optimális módjaira tanít.
Rádöbbenhetünk, hogy a szeretetnek nincs, nem is lehet kötött módszertana, de létezik ezerféle lehetõsége, amellyel kifejezhetjük a személyiség páratlan egyediségének tiszteletét és
kibontakozásába, fejlõdésébe, változásába vetett hitünket.
A humánumtól áthatott könyv alaphangját Janusz
Korczaknak, a mártír orvosnak, a gyermeklélek tudósának,
nevelésreformernek az ismét megjelenõ írása adja meg. Az új
8

kiadás idõtálló üzenete a gyermekben rejlõ lehetõségek tiszteletét, szeretetét, szolgálatát sugallja. Példaértékû ma is. Ezzel
egybecsengõ szellemiség hatja át a jeles szerzõktõl származó,
napjainkban született tanulmányokat is. A kötet nem titkolt
célja a tudományos és köznapi gondolkodás gyermekközpontúvá formálásának elérése, a célravezetõ nevelési gyakorlat
egységesítése, a szemléleti közös nevezõk kialakítása, összességében a gyermekhez méltó élet szolgálata.”

vvv
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Mesék a gyógyításban és
a mindennapokban (2. rész)

Sorozatunkban folytatjuk Boldizsár Ildikó Meseterápia – Mesék a gyógyításban és a
mindennapokban címû könyvének bemutatását. A könyv 2010-ben a Magvetõ Kiadó
gondozásában jelent meg. A sorozat elõzõ részében a szerzõ újszerû megközelítésû
meseelemzésébõl a gyógyító hatás jellemzõit emeltük ki. Most pedig a mesék pedagógiai célú felhasználhatóságának kérdéseivel ismerkedhet a téma iránt érdeklõdõ olvasó (szerk.).

Mesék az intézményes
nevelésben
– a mesélés preventív szerepe
A meséknek, a mesélésnek nemcsak a gyógyító terápiában és az egészséges felnõttek életében lehet speciális
szerepük, hanem az oktatásban, a nevelésben is nélkülözhetetlenek. Az egészséges testi-lelki fejlõdéshez, a személyiség alakulásához és tudatos alakításához nagy szükség volna a mese teljes tudásanyagának átadására, arra a
folyamatra, mely századokon keresztül a gyermeki élet
szerves része volt, s amely sajnos korábbi formájában
megszakadt. Természetesen nem mindegy, melyik mese
mikor jut el a gyermekekhez, mint ahogy annak is meghatározó jelentõsége van, ahogyan a tanulás folyamatában feldolgozunk egy-egy mesét. Ugyanis azoknak – a
szövegek mögött rejlõ – üzeneteknek kell bevésõdniük,
melyekért fontos és érdemes a meséket az oktatásba bevonni: azokért, a gyermekek jelenlegi és késõbbi életüket
is meghatározó – mesei gyökerû – tapasztalatokért, melyek „ma és holnap” egyaránt megkönnyítik mind a belsõ világukban, mind az õket körülvevõ külsõ színtéren, a
társadalomban történõ eligazodásukat. Ennek a pedagógiai feladatnak a megoldásához fontos eligazítást találhatunk a Meseterápiában.
Boldizsár Ildikó könyvének IV. fejezetébõl részletesen
megismerhetjük az európai és a keleti mesék szemléletbeli különbségeit, melyekbõl bõséges információt kaphatunk a két mesetípus egymástól eltérõ oktató és nevelõ funkciójáról, bennük és általuk az egyén és a közösség viszonyáról, a társadalomszociológiai különbözõségeikrõl, majd az eltérõ gyökerû, keletkezési helyû meséknek a különbözõ korosztályokra gyakorolt hatásáról.
A szerzõ korosztályonkénti bontásban, részletesen
hívja fel a figyelmet arra, s ad tanácsokat: milyen típusú

mesékhez érdemes fordulni? Milyen típusú mesékkel mi
módon célszerû foglalkozni? Érvelése szerint az egymásra épülõ tudásátadást az az oktatási rendszer szolgálhatná teljességgel, melyben a mese az óvodától a középiskola végéig kísérné a gyermekek és a fiatalok életét.
A meséknek manapság is kiemelt helye lenne a gyermekek életében, de tényszerûen kell megállapítanunk,
ez nincs így, kevés mesét hall a kisgyermek, mert általában keveset mesélnek neki. Pedig a mesék rendkívül sokrétû pszichológiai hatásával (feszültség- és szorongásoldás, megnyugvás, középpontba rendezõdés), tudást közvetítõ szerepével együtt, azzal egy idõben, vagy a késõbbiekben megérlelõdve a történetek a közösségi élet létrehívói, formálói és megtartói lesznek. S ne feledjük a mesék egyedi pedagógiai-nevelési elõnyeit, vagyis azt, hogy
észrevétlenül nevelnek és tanítanak! Ha a fentieket
elõtérbe helyezzük, akkor minden kétséget kizáróan válik egyértelmûvé az a tény, hogy a mese révén, a mesélés,
a mesefeldolgozás során olyan preventív eszköz kerül a
pedagógus birtokába, amelynek hasznosulása kapcsolódási zavarok sokaságát képes megelõzni indirekt módon
úgy, hogy a klasszikus didaktikai eszközök direkt alkalmazása nélkül is fejleszti és segíti – többek között: az
önálló tanulás képességét, az olvasási készséget és a szövegértés képességét, az érzelmi intelligenciát, a képzeletet és a fantáziát, a belsõ és külsõ világban való eligazodást, az erkölcsi értékrend megszilárdulását, a nõi és férfi szerepek tisztázását, és a még a felnõttek számára is lelki problémákat okozó, a gyermekek világában pedig elfogadhatatlan és felfoghatatlan élet-halál kérdéseivel való
szembesülést. Mindezeken kívül a mesék – általános hatásukon felül – az életkori sajátosságoknak teljességgel
megfelelõ hatást is kifejtenek. Így kap nagy jelentõséget
az, hogy éppen kinek, mit, mikor és hogyan mesélünk.
A korosztályoknak ajánlott mesekincsbõl mi ehelyütt a
kisiskolásoknak, az alsó tagozatosoknak tett ajánlásokra
fordítjuk figyelmünket.
9

K nyvsarok_MeseterÆpia.qxd

2011.10.26.

14:04

Page 10

Milyen többletet ad
a mese
a személyiségfejlõdéshez?
Az iskolába kerülõ kisdiákok a napjaik egyre nagyobb
részét és tetemes idõt társas kapcsolatok között, társas
közegben töltik. Az iskolaérett kisgyermek készen áll arra, hogy megismerje és megtanulja az iskolai közösségi
élet magasabb fokú, szabályozottabb formáit. De az iskolában minõségi változás áll be a szöveghez való viszonyukban is. Egyértelmû és érthetõ, hogy elsõsorban azok
a kisdiákok szeretnek majd olvasni, akiknek nincsenek
kisebb-nagyobb, de az átlagnál súlyosabb olvasástechnikai nehézségei. Elõször tehát meg kell õket tanítani jól
olvasni. Ez a folyamat azonban nem csak technikai formációk sokasága. A gyakorlat azt mutatja, hogy az a
gyermek tanítható meg könnyen és fõként jól olvasni,
aki képes felfedezni az írott szövegben is az élõbeszédet,
aki megfelelõ, de inkább az átlagosnál bõvebb és gazdagabb szókinccsel rendelkezik, aki képes figyelni, s aki már
megtapasztalta, hogy õreá is figyelnek. Ebben az életkorban a fenti feladatok megvalósításához, megtapasztaltatásához a mese nyújtja a legnagyobb és leghatékonyabb
segítséget.
Ha gyakorta meséltetjük a gyerekeket, megtanulják
az általuk elmondottakat rendszerezni, de önbizalmat
szereznek ahhoz is, hogy mások, akár számukra idegen
személyek elõtt is meg merjenek szólalni. Az olvasásszeretet kialakulásához, annak folyamatában szoros lélektani viszonyt kell kialakítani egy adott szöveggel. A mesék e területen is rendkívül sokat segítenek, ugyanis révükön a kisdiákok észrevétlenül válnak képessé a szereplõkkel, egy-egy mesehelyzettel, majd a megoldási lehetõségekkel, technikákkal való azonosulásra. Döntési
helyzetbe kerül a kisdiák: dönthet arról, hogy ki mellé,
kinek az oldalára áll, kire szeretne most vagy a késõbbiekben hasonlítani, szerinte ki a „jó” és ki a „rossz”.
Ugyanakkor azt is érzékelheti, megtapasztalhatja õ maga, akár már nagyon korán, hogy a mesék valamilyen formában, valamiként róla is szólnak: egy-egy történetben
érzéseit, érzelmeit, a benne rejlõ félelmeket is megnevezik. Azonosulása, azonosulási lehetõségei révén elõbb
csak tapasztalatot szerez, majd tudatosul benne az egyik
legfontosabb kötelesség, vagyis hogy minden ember felelõs önmagáért, tetteiért. A mesék segítenek megküzdeni, megbirkózni gyakori ellentétes érzelmeivel, saját énjével és azzal, hogy õ „más”, mint a többiek. A szerzõ idézi a híres mesekutató, Bruno Bettelheim gondolatait, aki
szerint „… a mese intellektuális szinten gondolkodásra,
a képzelõerõ fejlesztésére és önismeretre ösztönöz; emocionális szinten nemcsak feszültségoldó, harmonizáló,
vigasztaló, hanem nagyszerûen kezeli az érzelmeket, rejtett, elfojtott indulatokat, szorongásokat. Szociális szinten a mese fejleszti az együttérzést, az érzékenységet
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a szenvedõk és szegények iránt, alkalmas a humán értékek, az erkölcsös viselkedés kódjainak megtanítására
(például a beteg, elesett embereken és állatokon segíteni
kell). A viselkedések szociálpszichológiai szintjén pedig
a gyermekek beleélhetik magukat különféle szerepekbe,
azonosulhatnak velük, sõt ki is próbálhatják azokat.”
(Im.: 326. o.)
Sajnos az iskolában – a tanterv követelményeinek
teljesítését követõen – roppant kevés idõ jut a kötetlen
beszélgetésekre, mesélésre, pedig valamennyi nap
hangulatát, teljességét alapvetõen határozza meg az,
hogy – esetünkben – a tanítónak a tanítás kezdetéig sikerült-e lelkileg egységbe kovácsolnia a sok eltérõ családi közegbõl, eltérõ tanulási kedvvel, eltérõ hangulatban iskolába érkezõ diákokat. Az elsõ tanítási óra elõtti rövid mesélés a gondok nagy részét feloldja, érzelmileg kiegyensúlyozottabb állapotba kerülnek a gyerekek,
vagy teljesen, de legalább valamelyest egy hullámhosszra kerülnek. Ráadásul, mivel a mesék mindkét agyféltekére hatással vannak, mindkét agyféltekét mozgásba
hozzák, az ismeretek átvétele, megértése is könnyebbé
válik egy-egy mese, meserészlet meghallgatását követõen. Mind a saját információink, mind a meséléssel
rendszeresen élõ tanítók tanúsítják, hogy ahol éltek a
„napkezdõ mese” lehetõségével, a pozitív hatások nem
maradtak el. A könyvben részletes ajánlásokat találhatunk mindazon mesetípusokról, melyekkel az alsó tagozat 4 évfolyamán eredménnyel foglalkozhatnak a tanítók.
Az alsó tagozatos kisdiákok nagyon szívesen írnak
meséket, melyekben sokszor legbensõbb titkaikról is vallanak, majd meséiket meg is mutatják tanítójuknak. Ezek
az egyéni történetek, s az õket követõ gyakori, bizalmas
beszélgetések páratlan lehetõséget adnak minden tanítónak arra, hogy tanítványaikat olyan oldalukról is megismerhessék, melyekre a tananyag elsajátítása közben
nem nyílik lehetõség. A gyerekek írásai üzenetek a rájuk figyelõ felnõtteknek arról, hogy hogyan érzik magukat az õket körülvevõ világban, mi okoz nekik kisebbnagyobb nehézséget, mivel küzdenek meg nehezen, milyen típusú belsõ feszültségekkel, félelmekkel viaskodnak. Tudnunk kell azonban, hogy – a mesék természetébõl adódóan – a megélt, megírt saját történeteik éntudat-erõsítõk, önbizalmat növelõk és fõként öngyógyítók is, amelynek köszönhetõen mással nehezen pótolható jó szolgálatot tesznek az életüket, életük apróbb-nagyobb történéseit, reményeiket, önmaguk gondolata
táplálta meséiket magukból kiíró kisgyermekeknek. „A
mesékben rejlõ »magántitkokat« – mint ahogy a szerzõ
hangsúlyozza, s mely egyetértésünkkel találkozik – azonban csak az a tanító fogja a sorok között felfedezni és
megérteni, aki jártas a népmesék szimbolikus világában.
Ezért – éppúgy, mint a meseterapeutának – a tanítónak
is folyamatosan jelen kell lennie a mesék világában, ha
segíteni szeretné diákjait az érett személyiséggé válásban.”
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Mindig kötelezõ feladatunk
a beszédtanítás

Elodázhatatlan feladatunk, sõt, kötelességünk az, hogy felkészítsük a gyermekeket a legkülönfélébb beszédhelyzeteknek megfelelõ kulturált kiejtésre, hangsúlyozásra, az intonáció alkalmazására, a mondat- és szövegfonetikai eszközök helyes alkalmazására. Mindezeket tudatosítanunk kell bátorítással, erõsítéssel, vagyis szüntelen fejlesztéssel.

z elmúlt tanévekben (2006–2010) a prágai Károly
Egyetem Filozófiai Fakultásán voltam vendégtanár. Miközben mondattant, szövegtant, stilisztikát, uralisztikai bevezetést, a magyar nyelv történetét oktattam, jelentõs óraszámban cseh, szlovák, lengyel, belorusz ajkú egyetemistáknak idegen nyelvként tanítottam a
magyar nyelvet. Ennek a feladatomnak köszönhetõen a
magyar nyelv valamennyi rétegével és magával a magyar
nyelv állapotával is rendszeresen foglalkozhattam. A magyarországi részképzésrõl Prágába hazatérõ egyetemi hallgatóimtól is rendszeresen értesülhettem arról, amit itthon járva magam is szüntelenül tapasztalhattam, hogy
sértõ, bántó, elkeserítõ színvonalú a magyar köznyelv
a szóbeli és az írásbeli kommunikációban egyaránt.
A prágai egyetemi oktatómunkám mellett a Csehországban szervezett Iglice Egylet honismereti iskolájában
6–12 éves korú, vegyes házasságban (magyar–cseh, magyar–szlovák, magyar–kurd) született gyermekeknek a
magyar nyelv és irodalom tantárgycsoport mellett magyarságismeretet is tanítottam. Kitüntetett tevékenységemnek tartottam az igényes magyar beszéd tanítását.
Hozzám hasonlóan igen sokan tudjuk, hogy mit jelent az
igényes nyelvhasználat, amely nem más, mint a minõségi színvonalú, különösen gondozott, nagy gondossággal
ápolt, mûvelt beszédforma és beszédtartalom egyaránt.
Ennek a követelménynek a beszédhangindítástól az artikuláción át a beszédfolyamat-váltásig minden, a beszéddel
összefüggõ cselekedetre vonatkoznia kell.
A beszéd tanításával összefüggésben már többször kifejtettem az álláspontomat, így tanítási programokban,1
fejlesztési szempontok közreadásával,2 módszertankönyvben,3 majd a Módszertani Közlemények,4 a Csengõszó,5 a Tanító6 különbözõ évfolyamaiban sorozatként
közreadott tanulmányaimban és országos konferencián
elhangzott elõadásomban7 is.
Jelen dolgozatommal a tanítók beszédtanítással foglalkozó tevékenységéhez kívánok hozzájárulni ortoépiai
háttérismeretekkel és egy anyanyelv-pedagógiai szempontokból elemzett mondókagyûjteménnyel.

A

Háttérismeretek az igényes
beszéd tanításához
A kiejtéstanítás pedagógiájával foglalkozó kutatóként
az a véleményem, hogy a beszédlégzésnek kell az élen állnia,

ezt kövesse a beszédhangadás, az artikuláció, a beszédritmus, az idõtartam, a hangsúly, a hanglejtés (intonáció), a
beszédfolyamat-váltás (hangerõ-, hangmagasság-, tempóváltás), a hangkapcsolat és a szünettartás tevékenységek
tanítása és gyakoroltatása, állandó karbantartása.
A kisgyermekek nyelvhasználata elsõdlegesen a szóbeliséghez kötött, ezért tanítanunk kell a normakövetõ,
helyes kiejtést és rendszeresen és változatos módszerekkel
gyakoroltatnunk kell azt szüntelen tevékenykedtetéssel. Ezek a tevékenységek a következõk fejlesztésére irányuljanak:
a) a beszédlégzésre;
b) a beszédhangadásra;
c) a hangkapcsolatokra;
d) az artikulációra;
e) a beszédritmusra;
f) az idõtartamra;
g) a hangsúlyra;
h) a hanglejtésre;
i) a beszédfolyamat-váltásra, azaz
– a hangerõváltásra,
– a hangmagasságváltásra,
– a tempóváltásra;
j) a szünettartásra.
A továbbiakban a legáltalánosabb kiejtési, pontosabban hangképzési vétségeket sorolom fel. Tisztában kell
lennünk azzal, hogy pontosan kell megkülönböztetnünk
a beszédhangok képzésével és a szupraszegmentális tényezõkkel összefüggésben levõ kiejtési hibákat az egyéb,
fizikai és pszichikai okokkal magyarázható beszédhibáktól. Itt és most a hangképzési renyheségeket, pontatlanságokat, következetlenségbõl vagy a torz minta követésébõl
adódóakat nevezem meg.
a) Az a torz, illabiálisnak ható képzése (åblak, åjtó
stb.).
b) Az e éles, úgynevezett „pesties” kiejtése (kenyér,
meggy stb.).
c) Az e ajakkerekítésbe hajló artikulációja (kényeskedõ).
d) Az á hangnak az é-be mosódása (az úgynevezett
rikkancs hangok).
e) A középzárt vokálisok zárt színezetû ejtése feszes
képzés miatt.
f) Renyhe magánhangzóképzés a nyíltabb (torzított)
nyelvállás miatt.
g) Értelemzavaró a zöngés mássalhangzók zöngétlenítése.
11
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h) Az orrhangzós artikulációt – sajnos – több korosztályban szépnek minõsítik.
i) A v két ajakkal történõ képzése az elõbbi jelenséget
erõsíti.
j) Az enyhén pergetett r nemcsak kiejtési, beszédhangképzési lustaság, igénytelenségrõl is árulkodik.
k) A hangzóink természetes idõtartama elleni vétségek egyike a fülsértõ beszédiram.
l) A szóalakoknak a betû szerinti ejtése szinte visszafordíthatatlanul elterjedt.
m) Durva kiejtési zavarnak tartjuk a ritmustalan, pattogó beszédet.
n) A toldalékokat feleslegesen hangsúlyozó azt éri el
valójában, hogy semmit sem hangsúlyoz.
o) Terjedõben a szólam- és mondatvégek felkapása,
az úgynevezett kunkorodó hanglejtés.
p) A „nyögõ” kiejtést általános visszautasítás kísért,
de sajnos annyira általánossá vált, hogy ma már
igen csekély azon tanítók és tanárok száma, akik
tennének ez ellen a beszédhiba ellen bármit is – a
legyintésen kívül.
q) A zártszájú beszéd ellen szinte már az osztálytermekben sem hallani tiltakozást.
r) Megdöbbentõ nagyságú lett a visítva, fejhangon,
sõt kiabálva beszélõ kisgyermekek és kamaszok száma. Honnan ez a riasztó beszédminta? Ki próbál
fellépni e jelenség ellen?
Nyilvánvaló, hogy országszerte sokféle kiejtési változat él. A hangkapcsolatok ejtésében is sok az ingadozás.
De elkészültek a kiejtéssel foglalkozó szótárak, kézikönyvek, amelyek hasznos tanácsokkal látnak el bennünket,
tehát tudunk honnan meríteni információkat a felfedezett kiejtészavarok szakszerû azonosításához, továbbá
korrigálásához.
Minden idõre vonatkozólag rögzítendõ: a nyelvjárásias, másképpen az úgynevezett táji ejtés nem hiba!

Néhány anyanyelvpedagógiai megjegyzés
a mondókagyûjteményemhez
Az alábbi, összefoglaló néven mondókák, általában elterjedteknek nevezhetõek a Kárpát-medence magyar szájhagyományában. Évtizedek óta jelen vannak a magyarországi és a magyarországi határok mentén mûködõ óvodákiskolák mondókagyûjteményeiben, olvasókönyveiben,

íráskészséget fejlesztõ munkafüzeteiben. Generációk adták és adják egymásnak ezeket az ismeretlen szerzõjû kiszámolókat, nyelvgyötrõket, halandzsaszövegeket.
Legfrissebb forrásként egy munkafüzetemet8 ajánlom,
mely megfelelõ válogatással összeállított mondókagyûjtemény. Erõsen bízom abban, hogy eredménnyel hasznosíthatóak az egyes szemelvényei az 1–4. évfolyamon a
tanítás minden színterén.
Máris felhívom a mondókagyûjteményemet alkalmazók figyelmét arra, hogy számos olyan sorképzés is található a szemelvényekben, amelyek kiejtésekor, hangoztatásakor feltétlenül ügyelnünk kell az áthajló sorokra,
mert egyébként értelemzavaró megoldások születnek.
Az itt következõ gyûjteményemben található rejtvényszerû mondóka, amelybõl a rajzos megoldását követõen újabb játék indítható.
A kiszámolók a szabadban játszható fogó-kergetõ,
ügyességi játékokhoz szükségesek.
A nyelvgyötrõk részint memóriafejlesztõk, részint bizonyos hangok, hangkapcsolatok hibátlan képzését, kiejtését segítik, segíthetik. Közös mondásukkal, mondogatásukkal a bátortalan kisgyermekek beszédgátoltságát
is oldhatjuk. Alkalmasak ezek a ritmusérzék fejlesztésére, a dallamívvel történõ játszadozásra, a beszédtempó: a
fokozás-lassítás, erõsítés-gyengítés szembenállásának a
gyakoroltatására.
A halandzsaszövegek játékosak, mindenképpen alkalmasak arra, hogy a gyermeknyelvi találékonyságot, a
nyelvvel történõ önfeledt játszadozást megízlelhessék,
kipróbálhassák a kicsinyek. Kétségtelenül hasznosak
egy-egy magán- vagy mássalhangzó-kapcsolat tiszta ejtésének a gyakoroltatására.
Az úgynevezett csiklandozók a testérintéses gyakorlatokat színesítik. Játékkedvet erõsítõk, mókás hangulatot élénkítõk.
A hintáztatók ritmusérzéket fejlesztõk; ezeket csoportban, párban és egyénileg mondogathatjuk, hiszen a
hinta röptetését segíthetik a ritmikus láblendítéssel.
A következõ, 26 tételbõl álló mondókagyûjteményem
egyes darabjai az egyszerûbbektõl haladnak a bonyolultabbak felé, a rövid terjedelmûektõl a testesebb megoldásokig. A legrövidebbek 2-2 sorosak, a leghosszabb, egyben talán a legismertebb egy nyolc sorból álló mondóka.
Bármelyik kiszámolót, nyelvgyötrõt vagy halandzsaszöveget vesszük elõ, és játszunk annak segítségével, alaposan beszéljük meg a szöveg jelentését, ha kell, akkor
szóról szóra haladva, majd a szöveg egészének a világát
értelmezve, mert csak így segítjük az értelem fejlesztését,
a jókedv fokozását ezekkel az ismeretlen szerzõjû, a Kárpát-medencében általában elterjedt verses szövegekkel.

Mondókagyûjtemény
1.
Ica-rica, kukorica,
Fogj meg engem, lusta cica!

3.
Sír a baba, sír,
Mákoscsíkért sír.

5.
Putty, putty, putypurutty,
Béka brekeg, kutykurutty.

2.
Kelj fel, baba, kacagjál,
Tudom, szépet álmodtál!

4.
Hacacáré, hacaca,
Lóg a cica bajusza.

6.
Hétfõ, kedd, szerda, csütörtök,
Péntek, szombat, vasárnap,
Jó dolgunk van, mint erdõn a madárnak.
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7.
Apa-cuka, funda-luka,
Funda-kávé, kaman-duka,
Apa-cuk, funda-luk,
Funda-kávé, kaman-duk.

15.
Egy, kettõ, három, négy, öt,
Felborult a tök.
Fogadjunk egy icce borba’,
Hogy ez tizenöt!

8.
Ha-ha-ha, ha-va-zik,
He-te-kig, he-te-kig,
Hu-hu-hu, hull a hó,
Hi-hi-hi, jaj, de jó!

16.
Hideg van, fázom,
Kezemet rázom.
A babám szintén
Didereg, mint én!

9.
Brummom-brummom, tizenhárom,
Miért nincsen sose párom?
Egy, kettõ, három,
Te vagy az én párom!
10.
Elsõ a vezetõ,
Második a tekergõ,
Harmadik a kolompos,
Negyedik a bolondos.
11.
Tente, baba, tente,
Aludj, szívem szentje,
Tente, baba, párnára,
Kicsi kutya, szalmára!
12.
Lóg a lába, lóg a…
Nincsen semmi dolga,
Mert ha dolga volna,
A lába nem lógna.
13.
Húzz, húzz engemet,
Én is húzlak tégedet,
Amelyikünk elesik,
Az lesz a legkisebbik.
14.
Bal, jobb, bal, jobb,
Jönnek a majmok,
Térdig érõ gatyába’,
Úgy mennek a csatába.

17.
Tejföl, túró, vaj,
El ne essél, jaj!
Az én sípom csak azt mondja,
El ne essél, jaj!
18.
Hinta-palinta,
Szépen szóló pacsirta.
Lökd meg, pajtás, a hintát,
Érjem el a pacsirtát.

20.
Egy hegy megy,
Szembe jön egy másik hegy.
Én is hegy,
Te is hegy,
Nekünk ugyan egyre megy!
21.
Csip, csip, csóka,
Vak varjúcska,
Jó volt-e a kisfiúcska?
Ha jó volt a kisfiúcska,
Ne csípd meg õt, vak varjúcska!
2

3

4

5

6

Jegyzetek
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H. Tóth István 1992: A helyesejtés tanítása (Tanítási program). In:
Zsolnai József (alkotó-szerkesztõ): Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelés – Tanítási program 7. osztály. Tankönyvkiadó, Budapest; H. Tóth István 1993: A helyesejtés tanítása (Tanítási program). In: Zsolnai József (alkotó-szerkesztõ): Nyelvi, irodalmi és
kommunikációs nevelés – Tanítási program 8. osztály. Holnap
Kkt., Budapest.

23.
Két kicsi fecske
Meg egy kecske
Mennek a meccsre.
Rúgja a fecske,
Kapus a kecske:
Gól!
24.
Görögdinnye, török tök,
Szerda után csütörtök.
Török-börök hömpörög,
Egy zsák diót megtörök!
Egy zsák dió, mogyoró,
Most már te légy a fogó!
25.
Pont, pont, vesszõcske,
Készen van a fejecske.
Kicsi nyaka,
Nagy a hasa,
Készen van a
Török basa.

19.
Ön, dön, desz,
Deszendáré, desz.
Ita, Rita,
Szita, pita,
Ec-pec, kimehetsz!

Bizakodva tekinthetünk a megújuló Nemzeti Alaptervre, amely – reményeink szerint – méltó helyére illeszti az
igényességet, a gondosságot, így a beszédtanítás vonatkozásában is. És addig? Addig sem tétlenkedhetünk! Sõt, még határozottabban fel kell lépnünk a magyar beszéddel kapcsolatban eluralkodó igénytelenséggel szemben. Tegyük ezt
türelemmel, gondosan válogatott anyanyelv-pedagógiai
módszerekkel, s mindenekelõtt: pallérozott mintaadással!

22.
Megyen a medve,
Morog a mája,
Tányér a talpa,
Kurta a farka,
Csik-csik-csik.
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26.
Hátamon a zsákom,
Zsákomban a mákom,
Mákomban a rákom,
Kirágta a zsákom,
Kihullott a mákom,
Elveszett a rákom,
Aki szánja károm,
Szedje fel a mákom!

H. Tóth István 1995: Megújul-e kiejtéstanításunk? Módszertani Közlemények, Szeged.
H. Tóth István 1995: A kiejtés tanítása. In: Kernya Róza (szerk.): Az
anyanyelvi nevelés módszerei. Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképzõ Fõiskola és a Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Rt., Kaposvár–Budapest.
H. Tóth István 1997–98: A kiejtéstanítás gyakorlatának alapozása
(sorozat). Módszertani Közlemények, Szeged.
H. Tóth István 2005–6: A helyesejtés-tanítás kérdései (A kiejtési gyakorlatok típusai – sorozat). Csengõszó, Szeged.
H. Tóth István 2009: Permanens feladatunk a kiejtés tanítása és mûvelése (sorozat). Tanító, Budapest.
H. Tóth István 1999: A kiejtés tanításának idõszerû kérdései az elemi
iskoláztatásban. In: V. Raisz Rózsa és H. Varga Gyula (szerk.): Nyelvi és kommunikációs kultúra az iskolában – XIII. Anyanyelv-oktatási Napok 1998, Eger – konferenciakötetében, a Magyar Nyelvtudományi Társaság 212. kiadványa, Budapest.
Jakab Gusztávné 2003: Olvasólapok. Munkafüzet a hangos és értõ
olvasás fejlesztéséhez az általános iskola 1. évfolyama részére. Írisz
Kiadó, Nyíregyháza.
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A tanulás elõkészítése,
alapozása
1. osztályban (3.)
Fejlesztési lehetõségek a tanítási órán

A célirányos képesség/részképesség-fejlesztés nemcsak a speciálisan szervezett fejlesztõ foglalkozások feladata. A magyar nyelv- és irodalomórákon megvalósuló tanulás folyamatában is ott a helye és jelentõs szerepe van a lassabban fejleszthetõk felzárkóztatásában. Sorozatunknak ebben a részében a tanítási órák keretében megvalósítható fejlesztõ munkához talál ötleteket az olvasó (szerk.).

I. A hallás fejlesztése
A helyes beszéd, olvasás, írás-helyesírás alapja a hangok pontos észlelése, a megfelelõen fejlett beszédhanghallás, a belsõ hallás. Tudományos kutatások tapasztalatai szerint: „… az elsõ osztályba lépõ gyerekek a készségfejlõdés szintjein megakadnak, és ezért összességében a kisiskolásoknak közel a fele(!) bizonytalan beszédhanghallással kezdi meg az írás és olvasás elsajátítását. … A beszédhanghallás optimális fejlõdése idõhöz
kötött. Ez az idõszak a négy–hét éves életkor, az egyén
fejlõdési ütemétõl függõen esetleg 8 éves korig terjedhet.
… Ha kevés idõt fordítunk a hangzódifferenciálás fejlesztésére, megnehezítjük az olvasás tanulását… A sikeres olvasástanulást sokkal inkább meghatározza a beszédészlelés szintje és a nyelvi tudatosság, mint az alkalmazott módszer.” (Fazekasné Fenyvesi Margit logopédus, gyógypedagógus fõiskolai tanár: A beszédhanghallás fejlesztése 4–7 éves korban.)
Az a kisgyerek, aki nem észleli a zöngés-zöngétlen,
a rövid és hosszú hangok közötti különbségeket, az
olvasásban , írásban-helyesírásban sem lesz képes
ezen hangok betûinek differenciálására, helyes használatára.
Az elsõ osztályban a türelmes és személyre szólóan irányított tanulást elõkészítõ idõszak szinte az utolsó lehetõség a helyes beszédhanghallás kifejlesztésére. Ennek
érdekében Fazekasné Fenyvesi Margit – az anyanyelvi
tantárgyakban meghatározott tanulási tevékenységek
teljesítése mellett – napi 5-10 perces nyelvi játékokat javasol (hangoztatások hangutánzások mozgásos játékokkal) a beszédszervek tudatos használatának tréningezéséhez.
Mindenki ismer olyan meséket, játékokat, gyakorlatokat, amelyekkel motiválni tudja tanulóit a hangokkal végezhetõ gyakorlatokra. Nekem is volt minden hanghoz valami kis „trükköm”, amivel elnyertem
a tanulóim érdeklõdését. Ezekbõl mutatok be néhányat.
14

Hangutánzással
Gyûjtsünk rövid meséket, amelyekben sok olyan szó
vagy tréfás hangadás van, melynek megfigyelését, helyes
hangoztatását gyakorolni szeretnénk.
Játékos feladathelyzetben utánozzák a gyerekek a meseszereplõk hangját. Például a rekedt kiskakas próbálkozásait, a csibe hangját vagy a macik brummogását. Röviden és hosszan is hangoztassunk a gyerekekkel, hogy
érzékeljék a különbségeket!
Például:
– A k hang gyakorlásához: Nem fogadott szót a kiskakas
Élt az udvarban egy tyúkocska és egy kiskakas. Hideg
tél volt, csaknem befagyott az itatóban a víz. A tyúkocska kérte a kakaskát, hogy ne igyon belõle. A kiskakas
azonban nem hallgatott rá, hanem jó nagyokat kortyolt
a jéghideg vízbõl. Másnap reggel, amikor felébredt, szokása szerint szaladt a szemétdombra a felkelõ napot köszönteni. Jól feltartotta a fejét, nagyra nyitotta a csõrét,
de hiába erõlködött! Kukorékolás helyett csak rekedten
ennyit tudott mondani: K. Erõlködött hát tovább: KKK,
bár most hosszan mondta, kukorékolás mégsem lett belõle.
– A cs hang gyakorlásához: Az eltévedt kiscsibe
Tyúkanyó a kiscsibéit sétáltatta a kertben. Az egyik
csibe észrevett a közeli bokor alatt egy gilisztát. Odament. Amíg bajlódott vele, a csibecsapat már messze járt.
Nagyon megijedt. Egyszer azonban meghallotta a tyúkanyó hangját, és örömében csipogni akart, de csupán
egyetlen hang jött ki a torkán: CS, tovább próbálkozott,
CCCS, ez most jó hosszúra sikerült, de a csipogás most is
elmaradt. A jó tyúkanyó azonban még így is felismerte elveszett csemetéje hangját.
– A m hang gyakorlásához: Játszadozó medvebocsok
Medve mama büszkén figyelte a bocsokat, ahogyan
játszadoztak a tisztáson. Boldogan dicsérgette õket. Így
dörmögött: M, M, M. Egyszer azonban észrevette, hogy
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az egyik bocs durván meg akarja harapni a másikat. Odaszaladt hozzájuk és miközben szétválasztotta õket haragosan morgott rájuk: MMMM! (hangoztatás röviden,
hosszan).

Artikulációs gyakorlatokkal
Világunk hangjai – játékos hangutánzás:
Gyerekek játszottak a téren, közben különbözõ hangokat hallottak:
Repülõ zúgott el a fejük fölött: r.
Egy öreg bácsi jött pöfögõ pipával: p.
Hirtelen fújni kezdett a szél: s.
Méhecske zümmögött a közelben: z.
Messzirõl egy autó tülkölt: t. (stb.)
A közelben egy kutya vakkantott: v.
Kitalálós mesemondás
IÁ! Miért sír a kis csacsi?
OÁ! Mit akar a kisbaba?
HÓ! HOHÓ! Ki álljon meg?
Találjanak ki ezekhez az „üzenetekhez” mesét, történetet és mondják el a többieknek.
Ismert vers részletének felismerése csak a magánhangzóiról
Pl.: .a..i .o .ó. a .e.e. stb. (Jancsi bohóc a nevem…)
Pajtások nevének kimondása csak a magánhangzókkal
Pl.: .o.á. .e.i (Kovács Peti)

Idõtartam gyakorlatokkal
Dramatikus játék a Hogyan köszönt a visszhang? címû
mese alapján.
Az erdei állatok gyûlésre igyekeztek a nagy tisztásra.
Az útjuk egy barlang elõtt vezetett, amelynek legmélyén
a visszhang lakott. A barlang bejáratánál minden állat a
saját hangján üdvözölte a visszhangot. A visszhang udvariasságból mindenkit úgy köszöntött, ahogyan azt az
egyes állatoktól hallotta. Mégis volt köztük egy kis eltérés. Figyeld csak!
A kígyó sziszegett: sz
A visszhang válaszolt: ssz!
A méhecske zümmögött: z
A visszhang szólt: zzz!
A medve morgott: m
A visszhang felelt: mm!
A sün suttogott: s
A visszhang mondta: ss!
A farkas vonyított: v
A visszhang üdvözölte: vv!
A pocok cincogott: c
A visszhang is köszönt: cc!
A játék többször is megismételhetõ különbözõ szereplõkkel és más hangokkal is.
Magánhangzók idõtartamának megkülönböztetése,
az idõtartam jelzése mozgásokkal.
Ha rövid hangot hallunk, leguggolunk, ha a hang
hosszú, felállunk.

Rövidre tapsolunk, hosszúra kitárjuk a karokat.
Az idõtartam jelzése kártyával: a rövid hangot azzal a
kártyájával jelzi, amelyiken pont van, a hosszút pedig azzal, amelyiken vonás (vesszõ) van.
Szópárok utánmondása (szükség szerint szóértelmezés):
– Magánhangzók megfigyelése: Pl.: hat-hát, gaz-gáz,
bal-bál, rak-rák, kar-kár, sas-sás, mer-mér, ver-vér, mezméz, vesz-vész, fel-fél, vet-vét, kor-kór, tör-tõr (stb.).
– Mássalhangzók megfigyelése: Pl.: tol-toll, hal-hall,
szál-száll, kel-kell, ál-áll, vet-vett, var-varr, haló-halló,
megy-meggy (stb.).

Zöngés, zöngétlen hangok
megkülönböztetése
Én a „tenyerezést” használtam a zöngésség megállapítására. A tanulók mindkét fülükre rátették a tenyerüket.
Így döntötték el, hogy „rezgett-e” kiejtéskor a hang. A
„rezgõ” hangokat pirossal, a nem rezgõket zölddel jelöltük. E szerint készítettünk pálcikákból kerítést, fûztünk
gyöngybõl nyakláncot, írtunk betûelemekbõl, betûkbõl
díszítõ sorokat.

Szópárokkal végzett gyakorlatok
a betûtévesztések megelõzésére
6-8 szópárt mondtam, amelyek között voltak teljesen
azonos szavak és voltak nagyon hasonló alakúak is. Amikor azonos szavakat hallottak „+” jelet, amikor különbözõeket, akkor „–” jelet írtak a gyerekek a füzetükbe.
Például: p-b: bor-por, bal-bal, baba-papa, pír-bír, pappap, púp-búb, pár- bár, láb-láb.
v-f: folt-volt, fonal-vonal, kefe-kefe, fonat-vonat, fóka-fóka, vele-fele, vejem-fejem, kova-kova (stb.).

Hangösszevonások gyakorlása
Az olvasás alapvetõ feltétele a
hangösszevonási készség. Ennek
kialakítását érzelmileg közelítettem meg egy kis mûanyag figura
segítségével, amit Kisrobotnak
neveztem. Õ tett fel naponta találós kérdéseket a gyerekeknek,
amelyet a két hang összevonásával lehetett megfejteni. (A hangok között egy rövid szünetet tartottam, és a gyerekeknek kellett az összevonasukkal értelmet adni a hallottaknak.)
Mi lehet az?
ú….t, õ….z, á….g, ó….l, é….g, õ….r, á….gy, ú….r,
í….r, é….l
Majd: l….ó, l….õ, s….ó, s….í, sz….ó, f….û, sz….õ,
n….õ.
A fokozatosságnak megfelelõen elõször a könnyebb,
mgh. + mshg., majd a nehezebb mshg. + mgh. összevonásokra került sor napi 3-5 szóval. Kezdetben olyan más15
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salhangzókat célszerû választani a szavak elejére, amelyek hosszan hangoztathatók. Eleinte hangosan, közösen, késõbb már egyre önállóbban, némán vonták össze a
hangokat. A hangokból alkotott szavak jelentését négyzetrácsba rajzolták.(Lásd: Szautner Jánosné SÜNI olvasástanulást segítõ feladatgyûjteményében.)
Az olvasás megtanulását elõkészítõ idõszakban tanultakat a tankönyv képes ábécéjével foglaltuk össze (sajnos, ez most nincs minden tankönyvben). Beszéltünk az
elõttük álló feladatokról (hosszú távú cél kitûzése). Gyûjtöttünk azonosságokat és különbözõségeket, megfigyeltük a betûk alakját, hasonlításokat végeztünk. Hangoztattunk hangokat, szavakat gyûjtöttünk, mondatokat alkottunk. E sokféle játékos tevékenység motivációs bázist
teremtett a betûtanuláshoz. Jó szívvel ajánlom ezért kipróbálását és a feladatok továbbfejlesztését egyéni ötleteik alapján minden elsõs kollégámnak!

II. Az írás megtanulásának
elõkészítése
Az írástanuláshoz könnyed, összerendezett kézhasználatra van szükség, amely igen különbözõ szintre jut, és
igen különbözõ tempóban fejlõdik az azonos életkorú
gyerekek esetében is. Sok finommozgást fejlesztõ gyakorlatot célszerû végeztetni ezért. A finommozgás fejlesztésére nagyon alkalmas a technika- és a rajzóra is. A gyurmázás, hajtogatás, papírtépés, kirakások, nyírás és ragasztás, a vonalkövetõ papír-ceruza gyakorlatok mind
ügyesítik a kezet. Mielõtt írni kezdenénk a betûket, a betûelemek formai megismertetéséhez alakítsuk ki azokat fonálból, drótból, rakjuk ki apró magvakból. Írjuk
csiszolópapírra, homokba, a pad írólapjára nagy alakban,
sokszor egymás után, gyakorlásképpen a megfigyelt alakokat és a megfelelõ vonalvezetést.
Nagyon fontos a betûelemek pontos vonalvezetésének
megtanítása. Motiváló hatású, ha már az elsõ órákon
bemutatjuk a fali betûtáblán az írott ábécét, és tudatosítjuk a gyerekekben, hogy az egyes betûk különbözõ betûelemekbõl épülnek fel. Ahhoz, hogy a betûket le tudjuk írni, elõször azok elemeit kell elsajátítani. Keressünk
az egyes betûkben különbözõ betûelemeket, és mondjuk el, hogy mindenkinek szép lesz az írása, ha a betûelemeket helyesen alakítja. (Alakítás: vállból, könyökbõl,
ujjbeggyel, írószerrel, miközben mondjuk az alakítás menetét.)

Néhány példa írást elõkészítõ
gyakorlatokra
Báder Ilona Írásmunkafüzetének szinte minden oldalán találunk képességfejlesztõ feladatokat, amelyek végrehajtásának módját és azok megoldásai javaslatait célszerû közösen megbeszélni. Lásd pl.:
3. feladat: sorritmus követése, folytatása:
: szalvéta,
16

: tányér,

: alátét

Irányok: középen tányér, jobbra kanál, kés
balra, szalvéta, villa stb.
Nagyon jó, ha a nyitott kör tanítása megelõzi a kör alakot, mert
így soha nem fogják eltéveszteni a kör kezdõpontját a tanulók. Ezt
tapasztalatból tudom!
(Más programokban is
érdemes lenne sorrendet cserélni!) Javaslom
az egyes feladatlapokon
elõírt betûelemeket,
betûket
ujjbeggyel
többször is átíratni, hogy közvetlenül az idegvégzõdésekkel észleljék írás elõtt a formát a gyerekek.
Az elõkészítõ idõszak összefoglalásaként újra megfigyeljük az írott ábécét, és most már a betûelemek ismeretében tudatos elemzéseket végezhetünk, segítve ezzel
magának az írásnak a tudatosságát is.
„Az alapozó idõszakban az olvasás- és írástanulást
meghatározó képességek fejlesztésére kerül sor. Az olvasás/írás, illetve az írás-olvasás tanulását akkor kezdjük el,
amikor az osztály tanulóinak túlnyomó többsége érzékelõ és mozgásrendszerének (szenzomotorium) fejlõdésében az alapozás várható eredményei megjelentek. Az ehhez szükséges idõ meghatározása a tanító egyéni mérlegelésén
múlik.” (Tanítói kézikönyv A szövegértés-szövegalkotás
kompetenciaalapú tanításához)
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Helyesírás-fejlesztés
2. osztályban (2.)
-i, -í a szavakban

A Tanító 2011 május-júniusi összevont, 5-6. lapszámában (l.: 16-17. oldal) bemutattuk
a szerzõ helyesírás-fejlesztési stratégiáját, melynek lényege a kis lépésekben haladás és
egy saját tanítási algoritmus alkalmazása. Ez utóbbi elemei a célirányosan kiválogatott
szóanyag, a szavak helyes leírását gyakoroltató íráshasználati feladatok sora (pl.: válogató másolások, csoportosítások, mondatba foglalás, tollbamondásra írás, emlékezetbõl
írás), végül pedig a gyakorlási folyamat lezárásaképpen egy több feladatból álló anyanyelvi feladatsor megoldása csoportmunkával. Másodikosoknak készült gyakorló anyag bemutatásával folytatjuk a sorozatot. (szerk.)

I. A gyakorláshoz
kiválasztott szóanyag
-i, -í a szavakban
Ezeknek a szavaknak a helyesírását tudnod kell:
április, bicikli, bír, cím, citrom, csillag, csíkos, csíp, díj,
dicsér, dicséret, dinnye, díszít, épít, fiók, fordít, fizet,
gyík, gyógyít, hiába, híd, hidat, hidak, híg, hideg, hír, hirdetés, hisz, hív, hízik, ígér, ígéret, íme, író, ízû -i, -í a szavakban

kétkerekû, lábbal hajtott jármû:
_________________________________________
savanyú déligyümölcs:
_________________________________________
ilyen a zebra bundája:
_________________________________________
kívül zöld, belül piros gyümölcs:
_________________________________________
éjszaka láthatóak az égen:
_________________________________________

Ezeknek a szavaknak a helyesírását tudnod kell:
készít, kifli, kígyó, kíván, kísér, mindig, mozi, néni,
nyíl, nyílik, nyit, papír, ritka, sí, síel, sikít, sima, sirály, sír,
szelíd, szín, színes, színház, szív, szívesen, tanít, tejszínhab, televízió, tetszik, tíz, vicc, vidám, villa, víz, vizes, vizet

II. Gyakorló feladatsor

3. Írd be a mondatba a hiányzó szót!
Hol laksz, mi a __________________________ ?
Nem fáj, hanem
meg___________.

viszket,

ha

a

szúnyog

Rendet raktam a táskámban, ezért anyukám
meg________________t.

1. Pótoljátok a hiányzó ékezeteket!
BIR, FORDIT, HID, GYOGYIT, IME, IZU, HIDAK,
HIZIK, HIABA, IGERET, FIOK

2. Melyik szóra gondoltam? Írd le helyesen!
az év negyedik hónapja:
_________________________________________

Láttad már az új Megyeri ____________________?
Az _________________________ szép szó, ha megtartják, úgy jó!
Móra Ferenc nagyon jó _________________ .
Nem ízlik ez a tejbegríz, mert túl _______________ .
17
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Debreczeni Dániel Géza

A videojátékok
képességfejlesztõ
hatása (1.)

A digitális kultúra megállíthatatlanul tör be az életünkbe. Mindennapjaink fontos használati eszköze lett a számítógép. A helyes kérdésfeltevés ezért nem az, hogy miként védekezzünk a technológiai változásokkal és az elektronikai „túlfeszültséggel” szemben.
Sokkal inkább az, hogy hogyan tudjuk a jelen és a közeljövõ korszak digitális adottságait
kihasználni az emberi és a társadalmi fejlõdés szolgálatába állítva. Írásomban – ez utóbbi megközelítés nézõpontjából – egy aktuális, ám napjainkban kevéssé vizsgált témával
foglalkozom a figyelemfelkeltés szándékával.

videojátékok az elmúlt század ’50-es éveitõl kezdõdõen hatalmas technikai fejlõdésen mentek
keresztül. Tulajdonságaik az évek során sokat
változtak és funkciójuk is bõvült, amit a játékkutatás
mai tudománya igyekszik feltérképezni, rámutatni a digitális játékokban rejlõ pozitív hatásokra.

A

Hasznosak is lehetnek
a digitális játékok?
Ezek a játékok nagymértékben befolyásolják a fiatal
korosztály mindennapjait. A kisiskolás korú gyerekek
például napi rendszerességgel ülnek a gép elé játszani.
Sokan felemelik ez ellen a szavukat, mert csak negatív
hatásokat tulajdonítanak e játékoknak, pedig egy részük
alkalmas lehet a képességek fejlesztésére is. Bár külföldi
kutatások igyekeznek bizonyítani a pozitív hatást, azonban azt kell látnunk, hogy ezen a téren sok még a találgatás. Az eddigi eredmények alapján mégis az látszik,
hogy a kognitív és a motorikus képességek fejleszthetõk leginkább a digitális játéktevékenységek során, s a
szociális képességek közül is javítható néhány, ha jól
szelektálunk, és célirányosan választjuk ki ehhez a legmegfelelõbb játékfajtákat.
Az általam megismert tények saját tapasztalataimmal
való összevetése arra ösztönzött, hogy mélyebben is vizsgáljam ezt a kérdést. Ezért a szakirodalom tanulmányozása mellett három célcsoport (gyerekek, szülõk, pedagógusok) körében magam is végeztem egy tapasztalatszerzõ vizsgálódást egy általános iskolában a videojátékok képességfejlesztõ hatásáról. Ennek néhány érdekes
tanulságát szeretném megosztani most a lap olvasóival.

Néhány tanulságos adat
A hipotézisem az volt, hogy a videojátékok egy része,
tudatos kiválasztás esetén, jól felhasználható – a gyerekek szórakoztatásán túl – a képességek fejlesztéséhez is.
18

A legértékesebb adatokat a 9–13 éves gyerekek válaszaiból nyertem, de érdekes és hasznos információkkal
szolgáltak a korosztályt tanító pedagógusok és a gyerekek szüleinek kiértékelt kérdõívei is.
A kérdések egyéni álláspontokra és önismeretre épültek, a megkérdezettek eddigi tapasztalatairól érdeklõdtek, bár a jövõbeli elképzeléseiknek is teret adtak. Célom
a tanulók válaszaiból a képességfejlesztés területeinek
meghatározása volt, míg a szülõk és pedagógusok feleleteibõl a videojátékok hatásairól alkotott véleményüket és a játéktevékenységhez való viszonyulásukat igyekeztem megtudni.
A kérdõívekbõl gyûjtött adatokat összevetettem egymással, és ennek alapján feltételezhetõ fennálló relációkat építettem fel.
A 102 megkérdezett gyerek 88%-a minden nap játszik valamilyen videojátékkal, 53%-uk napi több órán
át teszi ezt. A videojátékok fõ motiváló ereje a szórakoztatásban rejlik, ami fõ funkciója is. Emellett azonban potenciált találtam az esetleges fejlesztõ hatásra is.
Három kérdéscsoportot vetettem össze annak kiderítésére, hogy melyek lehetnek a játékok során fejlõdõ képességek. Ezt a megoldást mutatja be az alábbi ábra.
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A játékmûfajból következtetni tudunk a fejlesztés célpontját jelentõ képességterületre. Például a
sportjátékok képesek finomítani a gyermek reakcióját, gyorsasági koordinációját, térbeli tájékozódó képességét, a joystick és más eszközök használatával a
mozgásszabályozást, ezáltal esetleg az ízületi mozgékonyságot. Természetesen a gondolkodás, érzékelésészlelés és a figyelem képességét a folyamatosan érkezõ ingerek késztetik mozgósításra. A leggyakrabban
játszott játéktípusok tehát tájékozódási pontokként
szolgálhatnak.
A gyerekek önismeretére építve megállapíthatóvá
váltak azok a tevékenységeik és kompetenciáik,
amikben jó teljesítményre képesek. Bár ezek az adatok részben az életkor függvényei, ám a játszással töltött idõ mennyisége miatt változó tényezõnek tekinthetõk, így az fontos eleme volt a vizsgálatomnak. Ha
a gyermekek többsége könnyen kezeli a számítógépet, ez jelentheti a játékok közvetett hatását is. Hasonlóképpen azokhoz az iskolai tantárgyakhoz, melyeket könnyen és szívesen tanulnak. Amelyikben
sikeresek, jobban kompetensek benne, tehát a környezet ingerei ezekben erõsítik õket. Joggal feltételezhetõ, hogy egy ilyen inger lehet a videojátékokkal
való gyakori foglalkozás is.

Az ábrán látható három halmaz metszetébõl következtetni lehet a 9–13 éves korú gyermekek videojátékok
által fejlõdõ képességeire.
A gyerekek szüleinek és a tanítóknak a kérdésekre
adott
válaszai meglepõ módon nagyfokú hasonlóságot mutattak, jelezve a témával kapcsolatos hasonló meggyõzõdésüket,
egyetértésüket. A megkérdezettek 70%-a játszott már
valamilyen videojátékkal, tehát közvetlen tapasztalataik is formálták véleményüket. Meglátásuk szerint bizonyos képességek fejlõdnek a játékok által, így például a
logikus gondolkodás, az emlékezõképesség, a reakcióképesség, a gyors helyzetfelismerés és cselekvés, a finommotorika és a szem-kéz koordináció. A 39 szülõ és 15 pedagógus közül ugyancsak 70% nyilatkozta azt, hogy a tanulás jól kiegészíthetõ lenne a digitális játékokkal, ezért érdemes lenne azoknak az intézményes oktatásba való integrálása. Úgy vélekednek, hogy erre a feladatra a legmegfelelõbb játékmûfajok a logikai, a kvíz- és az ügyességi játékok volnának.
(Folytatjuk)
(Sorozatunk következõ részeiben – a szerzõ által – egyfajta rendszerbe foglalva kerülnek bemutatásra a játékfajtákban rejlõ fejlesztõ hatások. szerk.)

vvv

Markovits Judit

PC-nemzedék az iskolában

Valószínûleg sokan vagyunk, akiknek a nyár egyik legérdekesebb és egyben legtöbb vitát
kiváltó szakmai híre az volt, hogy az Amerikai Egyesült Államok két államában szeptembertõl már nem tanítják az alsó évfolyamokon a hagyományos kézírást.

alljuk be, hogy sok jó – például a resztoratív eljárások bevonása az oktatásba – amerikai modellen
kívül, legalább annyi, számunkra ellentmondásosnak tûnõ momentum is létezik a tengeren túli közoktatásban.
Célom most nem a hazai és egy másik, távoli nevelési
rendszer összehasonlítása, inkább olyan alapvetõ szakmai kérdésekre hívom fel az olvasó figyelmét, amelyek
joggal merülnek fel bennünk, pedagógusokban egy ilyen
hír hallatán.

V

Jó-e, ha a kisiskolás
nem tanul kézírást?
Szerencsére bennünket még nem fenyeget ez a veszély! Igen, veszélyes döntésrõl van ugyanis szó, melynek
súlyos következményei a személyiség fejlõdésében elõre
megjósolhatók. Olyan pszichés alapképességek/jellemzõk fejlesztése szenved hátrányokat általa, mint például a figyelem és akarat tartóssága, a memória, az elem19
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zõ képesség és az arányérzék, a problémák önálló megfogalmazása, a finommozgások és az ezekhez tartozó idegpályák mûködtetése.
Eltûnõdtem, hogy valóban ilyen nagy változást hozhat
a számítógép néhány évtizednyi használata az amerikai
oktatásban? Mert az igaz, hogy õk sokkal elõbbre tartanak a személyi számítógépek alkalmazásában, de van-e
vajon e döntés mögött komoly pedagógiai kutatásra épülõ megfontolás is?

Érzékelünk-e változtatást
sürgetõ jelenségeket
az iskolában?
Több helyen és több alkalommal is megvitatva a fenti hírt a kollégákkal, arra a következtetésre jutottunk,
hogy a személyi számítógépek lassan-lassan már általánossá váló használata újabb paradigma elé állította a
társadalmat. Természetesen nem dughatjuk a homokba a fejünket mi sem! Meg kell ismernünk az új helyzet jellemzõit és számolnunk kell az iskolában is a következményekkel, a tanulás folyamatára gyakorolt pozitív és negatív hatásokkal egyaránt. Úgy látjuk, hogy
ha lépést akarunk tartani a világgal, elsõsorban a gyermekszemléletünkön, a tanítási módszereinken, tanulásszervezõ és -irányító tevékenységünkön mindenképpen változtatnunk kell.
– Figyeljünk fel például arra, hogy a számítógép használata bizonyos alapképességek fejlõdését elõtérbe engedi,
míg másokat hátrébb szorít. (Évek óta érzékeljük a napi
munkánk során ezeket a hangsúlybeli eltolódásokat.) Ezt
a jelenséget semmiképpen sem hagyhatjuk tehát figyelmen kívül fejlesztési céljaink és feladataink meghatározásakor, fejlesztõ munkánk folyamatának tervezésekor.
– Azt is látnunk kell, hogy másképpen reagálnak ma
már az alsó tagozatos kisdiákok is a tanítójuk egyes közléseire. Felgyorsult a gyerekek válaszreakciója a feladathelyzetekben, az információszerzés folyamataiban, és ennek következtében kikényszerítik a pergõbb óravezetést
a pedagógusoktól. A rendszeres számítógép-használók
magukkal ragadják, gyorsabb tempóra kényszerítik azokat
a társaikat is, akiknél még nincs otthon készülék, s ez még
inkább elõtérbe helyezi a differenciálás szükségességét.
– A vizualitás vált meghatározóvá az új generáció
számára az információszerzésben, a tájékozódásban, viszszaszorítva a szöveges ismeretgyarapítás jelentõségét.
Olyan mennyiségben érik a képernyõn egyszerre ugyanabban vagy akár más-más témában a gyerekeket az illusztrációk/ábrák/ikonok, a klipek gyors vágásai, hogy az
e téren kevésbé gyakorlott agy számára az már zavaróan
hat, szinte követhetetlen, befogadhatatlan.
Persze, a géphasználó gyerekeknek ez így természetes,
mivel megszokták, felkészültek az egyidejûen jelen lévõ,
nagyszámú ingeregyüttes befogadására. (Gondolok itt az
állandóan mozgó feliratokra, üzenetekre, sõt háttér zajokra, hanghatásokra.)
– A szövegek elolvasásához is egészen másfajta technikára van szüksége a PC-s nemzedéknek, mint a korábbiaknak. A mai gyerek – jóllehet sokan tagadják – való20

jában sokat olvas, de már nem kizárólag a megszokott
elemzõ-értelmezõ-lineáris-verbális módon foglalkozik a
szöveggel. Szerintem ez az egyik legnagyobb kihívás a tanítók tanulásszervezõ munkájában, hiszen nemcsak
szemléletváltást igényel tõlük, hanem új szempontok
szerinti fejlesztést és másfajta tanítási metodika kimunkálását is szükségessé teszi.
– A PC fiatalkorú alkalmazóinak gyorsabb és szelektívebb a szövegértése, szövegalkotó képessége, mindeközben bizonyos egyedi adatokra is képesek koncentrálni. Újra kell gondolnunk tehát a szövegértés fejlesztésének tanítási stratégiáját is.

Ismerjük-e a gyerekek újszerû
információszerzõ stratégiáit?
Sok kollégánk nehezen fogadja el, hogy a mai gyerekek másképpen, sokkal gyorsabban szerzik meg a számukra fontosnak ítélt információkat. A kevésbé lényegesnek talált szövegeket, tényeket azonnal kiejti a
memóriájuk. Csak azt olvassák el kicsit alaposabban, azt
igyekeznek emlékezetükben megtartani – akár megismételve a fontos információk elolvasását –, amire éppen
szükségük van.
– Csak azt olvasom el, ami engem érdekel! – hallhatjuk naponta a gyerekeinktõl. Ezt pozitív visszajelzésként könyvelhetjük el, s ne elmarasztalással „díjazzuk”,
hiszen a hozzáállásuk azt is üzeni, hogy a természetes kíváncsiság – szerencsére – még nem hunyt ki belõlük!
Tulajdonképpen ezzel a tanulási stratégiával maguk a
tanulók teszik rugalmasabbá az órai munkát, lazítva az
olvasni való tananyag hagyományos feldolgozásán: kihagynak bekezdéseket, átugornak akár oldalnyi szövegeket is, hogy megtalálják az õket érdeklõ információkat.
Ráadásul a keresõprogramok még tovább fokozzák az információhoz jutás sebességét, hiszen elég csupán egy-két
szót beütni, és máris zúdul a sok adat.
– Korábban úgy véltük, hogy a gyorsan informálódó
gyerekek kapkodnak, felületesek. Ma inkább azt mondhatjuk, hogy a szövegek keresésének és kezelésének
készségei ugrásszerû változást hoztak. Rendkívüli módon megnõtt – a tartalomjegyzék böngészésén kívül – az
egyedi/hasznos információk (ki)szûréséhez szükséges képességek megfelelõ fejlettségének a szerepe. A nagy
mennyiségû anyagot legjobb az órán csoportosan, párosan feldolgozni, például mozaikmódszerrel szervezve a
beszámoltatást és az összegzést.

Megfelelõen toleráljuk-e
a mai gyerekek másságát?
Egy idõ után a sok gyors/erõs képi ingerváltás a kisgyerekeknél megszokottól eltérõ mûködések kiváltója is lehet az agyban. Az egyoldalúan használt agyi terület miatt
a korábban megszokottnál hamarabb kifáradhatnak a
gyerekek. Jár a kezük-lábuk, idõnként felpattannak,
tesznek egy kört otthon a szobában, ezzel próbálják ellensúlyozni a helyhez kötött munkát.

18-21.qxd

2011.10.26.

14:26

Page 21

– Az osztályteremben nehezebb a tartós koncentrálásból keletkezett feszültségek levezetése – de a tíz évvel
korábbi nemzedékhez képest – most még sokkal gyakrabban meg kell teremtenünk a lazítás feltételeit, és nemcsak akkor, amikor hosszasan a gép elõtt ült a gyermek.
(Ugyanis magának az órán kapott feladatnak az átfutása
is lehet feszültséget kiváltó ok e nemzedéknél.)
Ilyenkor nagymozgással indítsuk a pihentetést, és minden irányban végeztessünk játékos tornát egészen a szem
tornáztatásáig fejlesztve a gyakorlatokat, hogy minél
elõbb megtanulják a tudatos relaxációt. Kisiskolás korban igenis szükséglet a több mozgás, ne feledjük! A testnevelés napi bevezetését a fentiek indokolják, mindegy,
milyen formában, mert a lényeg, hogy mozgással ellensúlyozzuk a gép elõtti idõt.
– A médiában tapasztalható, hogy a közvetítések, a
reklámok, mûsorajánlások egyre erõsebb ingerekkel, egyre látványosabb eszközökkel, egyre meghökkentõbben
próbálnak hatni ránk. A fárasztó idegi készenlét miatt az
emberi szervezet az ingerküszöb emelésével védekezik.
Ezt is figyelembe véve célszerû vezetnünk a tanórák
egyes didaktikai lépéseit, mert a tanulóink változó ingerszintekhez szoktak otthon, vásárláskor, ügyeik intézésekor, szórakozáskor, de még sportoláskor is. Fontos, hogy
a tanórai lényeg rögzítését többféle tonalitással, változatossággal – gyakran erõsebb ingereket is alkalmazva – tegyük.
– Az lineáris olvasás mellett háttérbe szorult a kézírás is. Általában csúnyábbak, rendezetlenebbek a füzetek. Pedig milyen fontos volna a kézírás intenzívebb gondozása! Rengeteg információt mond el a gyermek/felnõtt lelki állapotáról a saját írása. Állítom, a tanítók
többsége jól képzett grafológussá válik az írásképek azonosítása során. Mennyi mindenben segíthet bennünket
a kisgyermek közvetett megismeréséhez! Az eddig kézírással jegyzetelt naplók, dátumok bekerülnek a telefonok/laptopok memóriájába, általában egyénien kódolt
megfogalmazásban. Jól felszerelt iskolákban már e-mailben is küldheti a gyerek az írásbeli házi feladatát a pedagógusnak.
Én azonban semmiképpen sem törölném el a kézírás
megtanítását, hiszen hat-hét évesen a kéz fejlesztéséért
felelõs idegpályák a többi csatornát is aktiválják. A késõbbi, bonyolultabb mozgásfejlõdést megalapozzák.
Gondoljunk bele, hogy a hangok képének elõhívása, a
szavak hangsorának leírása, a kéz mozgássora és a leírtak
újbóli felidézése mennyire összetartozik és komplex módon fejleszt! A tevékenység forma- és arányérzéket,
hangzási és motorikus memóriát, szervi koordinációkat
igényel és tökéletesít.
– Megszokottá vált mára az elektronikus sajtóban,
hogy – a hosszas fejtegetések helyett – a lényeget rajzokkal, feliratokkal, útmutatók ábráival, célzottan emelik ki. (Korábban mnemotechnikai, tanulást segítõ eljárásként használtuk ezeket az eljárásokat a tanórákon.)
– Torzult a sok elektronikus rövidítés írott alkalmazásával az élõbeszéd és romlott az írás helyessége is. A beszéd és az írás szinte elválaszthatatlanul fejlõdik, vagy inkább alakul optimálisan. Ezért gyakran tapasztalhatjuk,
hogy gyermekeink kommunikációja tördelt, kapkodó.
Sajnos, már észre sem veszi, így nem is korrigálja a nyelvi, stilisztikai hibák áradatát a hallgatóság.

(Hol vagyunk már attól, amikor még sokunkat zavart
SMS-ezéskor, hogy a betûkészletben nincs hosszú magánhangzó! Ma már szinte egy teljes szó is alig akad az
üzenetekben, mert gyorsan terjedõ rövidítéseket használnak a gyakran ismétlõdõ szavak helyett a fiatalok. Pl.
a „h” azt jeleni, „hogy”; a „ntm” értelme:„nem tudom”; a
„tali” pedig egy „találkozó” akar lenni stb.).
– A gyerekek szinte már eszközfüggõvé is válnak,
mert folyton azt érzik, hogy lemaradnak valamilyen fontos információról. Ezért aztán újra és újra nyugtalanul
elõrántják a telefonjukat/notebookjukat és valamit megnéznek rajta. (Mondhatjuk, ez már valódi függõség nem
egy esetben.) Épp ezért, a telefon használatát – a szülõket
bevonva – igenis kordában kell tartanunk. Mégiscsak
egy eszközrõl van szó, mely õket szolgálja. Nem válhatnak annak rabjává.
– Egy másik probléma, amit gyakran tapasztalunk a
személyes kapcsolattartásban. A gyermek azonnali válaszokat vár a felnõttõl, mintha õ is kattintásra mûködne,
mint a gép. Tudatosítanunk kell tanítványainkban, hogy
az emberi kapcsolatok nem gépi mintára alakulnak. És
– valljuk be – ezt a jelenséget nekünk, tanítóknak tudnunk kell átvezetni építõ kapcsolatokba az ifjú generációval. (Egykor a pedagógusé egy tekintélyre, tiszteletre
alapozott pálya volt. A PC-k világa azonban átírta a nevelõi szerepet és a nevelésrõl elvárt társadalmi igényeket.)
– A fentiek logikus következménye, hogy a diákok
múlthoz való viszonya átalakult, a korábbi generációk
úgy vélik, hogy meggyengült. Az eszközök használatával
kinyílt elõttük a világ, értékrendjükben máshová kerültek a hangsúlyok. Ellenõrizetlen tények, adatok, információk sokaságával találják szembe magukat. Amit
ma még igazságnak, vagy jelentékeny tudásnak vélünk,
az akár néhány nap, esetleg egy hét múlva talán már hamis lehet, vagy veszít a jelentõségébõl. Diákjainknak nagyon is fontos volna tudniuk, hogy kitõl, mennyire megbízható forrásból szerzik és fogadják be az információkat.
Rá kell szoktatnunk ezért õket arra, hogy folyamatosan
mérlegeljék és ellenõrizzék is a honlapok/források tartalmának megbízhatóságát.
– Megváltozott a gyerekek egymáshoz való viszonya, érzelmi világa is a virtuális kapcsolatok miatt. A
jólétben és a számítógép elõtt cseperedõ kisiskolások
egy jelentõs hányada számára problémát jelent a megküzdési stratégiák elsajátítása, mivel ezek a minták kimaradnak a közvetlen napi élményeikbõl. Felnõttként
hogyan kezelik majd így a konfliktusaikat? Valószínûleg ma csak az óvodában, az iskolában kezdjük el tudatosítani bennük a konfliktuskezelést. Ez pedig sokféle
jó mentálhigiénés módszer alkalmazását igényli tõlünk,
pedagógusoktól.
Úgy vélem, fontos, hogy megismerjük a gyerekeket
körülvevõ digitalizálódó világ hatásrendszerének jellemzõit és mérlegeljük annak a nevelõmunkánkat befolyásoló pozitív és negatív következményeit. Személyes hatásunkkal és színes, módszerbeli kulturáltságunkkal –
folytonosan a gyermekeink fejlesztési szükségleteire figyelve – ellensúlyozhatjuk ugyanis a tanulóink egészséges fejlõdését zavaró „online hatásokat”, illetve vitorlánkba foghatjuk az arra alkalmasakat a pedagógiai céljaink eléréséhez. Így változhatunk magunk is sikeres
együttmûködésben a tanítványainkkal.
21
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Olvasóinknak ajánljuk
Kováts-Németh Mária: Az erdõpedagógiától
a környezetpedagógiáig
Comenius Kft. – Pécs, 2010. 313. o.

A kötet szerzõje, Kováts-Németh Mária1 a magyar neveléstudomány napjainkban ismert
és elismert mûvelõje, az európai környezetpedagógia nemzetközi rangú képviselõje. Erdõ-, és környezetpedagógiai munkásságát – több nyelvre lefordított – számos publikációból2 ismerheti a szakmai közvélemény.

recenzió tárgyát képezõ – 2010-ben megjelenõ
munka – egy idõszerû és újszerû kutatási terület,
a környezetpedagógia mezsgyéjén haladva az integrált szemléletmód kialakítását kívánja elõsegíteni az
erdõ-, és környezetvédelem területén. „Ebben a témakörben itthon és külföldön számos publikáció jelent meg az elmúlt két évszázad folyamán, amely a környezetvédelemmel
és a sokoldalú, multifunkcionális erdõgazdálkodással foglalkozik, de a teljes problémakört átfogó korszerû kiadványok
közül az elsõ.” – írja a könyv ajánló soraiban a munka
egyik lektora, Prof. Dr. Hc. Solymos Rezsõ, akadémikus.
A szerzõ már a Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógiai programjának kidolgozásával is nagyban hozzájárult a környezetpedagógia,
mint a környezettudomány és a pedagógiatudomány öszszevonásával, integrálásával született új szakterület tudománnyá válásához, ugyanakkor e kötet megírása jelentõs, új eredmények feltárásával és összegzésével e
szakterület tudományos szintézisét is megteremtette.3
Kováts-Németh Mária széles körû levéltári és könyvtári kutatásaira alapozva arra tesz kísérletet, hogy felvázoljon és megválaszoljon olyan alapkérdéseket, amelyekhez „nélkülözhetetlen a természettudományi és társadalomtudományi komplexitása”.
Holisztikus szemlélettel – az erdõ-, és környezetvédelem kutatási vonulatát kiszélesítve – a neveléstudomány
antropológiai vetületébõl olyan, számos hazai kutatáshoz is kiindulópontként szolgáló, ama tantárgyakon is
átnyúló felvetésekkel szembesülhetünk, mint: „Kik vagyunk emberek? Hogyan viszonyuljunk a Földhöz, amelyen
élünk? Hogyan viszonyuljunk egymáshoz? Hogyan teljesíthetjük ki egyéni lehetõségeinket? Milyen kapcsolatban van
egymással a természet és a nevelés?”
Míg számos tudományterület, például a bölcseleti tudományok esetén mintegy komparativista igénnyel indokolt lenne újabb és újabb bevezetõ munkák megjelentetése, addig egyes szaktudományok a legtöbb esetben
akkor igénylik átfogó bevezetések megírását, ha módszereikben vagy eredményeikben jelentõs változás, fejlõdés
következik be. Ugyanakkor az erdõ-, és környezetvédelem nem csupán intézményes szinten jelentkezik, hanem
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a környezetpedagógia természetébõl fakadóan a különbözõ társadalmi entitások máshova helyezik hangsúlyaikat, illetve más és más megközelítésekkel teszik teljessé
azt a megállapítást, miszerint: „A tudományos megismerés
folyamata lényegében erkölcsi folyamat.”

A civilizációs problémák
ártalmai
A munka elsõ része az ökológiai és pedagógiai válaszokat veszi sorra a XIX.-XX. század fordulóján. A fejezet
nem csupán receptív, közvetítõi megközelítést takar,
ugyanis az 1879. évi Erdõtörvény ismertetésén túl az elsõ természetvédelmi törvényen keresztül bemutatja a
természet szeretetére, tiszteletére irányuló nevelés kiteljesedését az 1920-as évek oktatáspolitikájában.
A könyv második fejezete nem egyszerûen mellérendeltje az elsõ résznek, sokkal inkább az ott kifejtettek egy
konkrét témakörre, az erdei iskolák koncepciójára,
intézményesült kiépülésére, célmeghatározásaira,
illetve pedagógiai programjára fókuszál. Teszi ezt a
szerzõ azzal a nyilvánvaló szándékkal is, hogy bemutathassa és megláttathassa azokat a századfordulón tetten
érhetõ problémákat és megoldásokat, melyek az egészségmegõrzés és egészségfejlesztés tématerületén értelmezhetõek.

„Globális problémák
a XX. század második felében”
A szerzõ a könyvének ebben az egységében az egyes
környezeti ártalmakkal és globális válaszokkal foglalkozik a környezet védelméért született, illetve megalakult
egyezmények és konferenciák tükrében. E fejezetben
hangsúlyos strukturális, szerkezeti elemként jelentkezik
az az értékelméleti koncepció, melyben tudomány és
oktatás koherenciája számos – nemzeti értelemben nagy

Gr z_olvas inknak.qxd

2011.10.26.

14:30

Page 23

léptékû – megközelítéssel válik teljessé. A szerzõ például
Schumacher révén rámutat arra, hogy az oktatás a legnagyobb erõforrás: „Ha az atomkorszak új veszélyekkel jár,
ha a genetikai kutatások fejlõdése új visszaélések elõtt nyit teret, ha az üzleti szellem új kísértésekkel jár – a válasz szükségképpen a több és jobb oktatásban keresendõ.”

A környezettudatos nevelés
– az Erdõpedagógia projekt
Ezzel a terjedelmes tematikai egységgel a könyv negyedik-ötödik fejezete foglalkozik. Itt válik egyértelmûvé többek között az a tény, hogy az Erdei iskola a környezeti nevelés „valóságos terepe”. Továbbá érdekes
összefüggések megláttatásával is gazdagít bennünket a
szerzõ, mint például, hogy az Erdõpedagógia projektben
milyen sajátosságokkal és tartalommal jelenik meg a
„Környezet és egészség” modulja. E szerkezeti elemhez –
megláttatva az egyes problémák megoldását segítõ tartalmakat – különbözõ módszereket, tevékenységeket, illetve feladatokat rendel hozzá a szerzõ. A kötet kiemelkedõ értéke továbbá, hogy Kováts-Németh Mária elõször összegzi az erdõpedagógia fogalmát, célját, s az egyes
szakosztályok mûködését, célját. Számba veszi az erdei
iskolákat, a fenntartók szerint is, feltérképezve azt a fontos mutatót is, hogy az e területen dolgozók közül ki a valódi szakember.

megvalósításához.5 Az egyes tanulásszervezési módok
felvázolásán keresztül, azok megjelenítésén túlmutatva,
a környezettudatos magatartást elõsegítõ sajátos tevékenységformákról és eszközökrõl is teljes képet nyerhetünk.

A könyv megírásának
indítékai
A szerzõ könyvét dr. Mészáros Károly professzor emlékének, s tanítványainak, doktorandusz kollégáinak
ajánlja. Az egyedülálló és praktikus, gyakorlati ismereteket is tartalmazó kötet kiválóan didaktizált (adekvát, logikus szerkezeti egységekkel tagolt, számos ábra, diagram, térkép, táblázat, s nem utolsósorban fogalomtár segíti a minél teljesebb megértést és feldolgozást); s egy nagyon széles körû bibliográfiai jegyzékkel is gazdagított,
éppen ezért elengedhetetlenül fontos alapmû nem csupán kutatók, és a természetvédelem-környezetvédelem
tématerületén dolgozó szakemberek számára, hanem e
kötetet mindazok is nagy haszonnal forgathatják, akik
Földünkért, környezetünkért egyfajta felelõs magatartással fordulnak. Nekik, értük is szól Kováts-Németh
Mária nagyszabású és korszerû munkája Az erdõpedagógiától a környezetpedagógiáig címmel.

Jegyzetek
A fenntarthatóság
problémaköre
A harmadik évezred egyik legnagyobb kihívást jelentõ kérdését járja körül a hatodik könyvi egység, jelesül a
fenntarthatóság problémakörét.4 A fenntarthatóságra
nevelés szükségességét különbözõ stratégiákkal (Organizáltság, Idõhorizont, Stabilitás) a természeti és társadalmi kontextus kettõs síkján keresztül mutatja be. Eme
fontos felvetésben a tudományok felelõsségének megállapítása nyomán a szerzõ kidolgozza, számba veszi azokat
a kritériumokat, melyekkel a környezetpedagógia a
fenntarthatóság szolgálatába állhat. Ezt a jelentõs tudományos intenciót pedig a legpregnánsabban a szerzõ
„harmóniaelmélete” teljesíti ki, melynek alaptétele: „...
a felelõs magatartás tartalmának, viszonyrendszerének ismerete és a felelõs magatartás kialakításához, kialakulásához a
felelõs magatartás repertoárjának gyakoroltatása.”

A környezetpedagógia
módszerei és eszköztára
Az utolsó könyvi egység egy nagyon szisztematikus és
reprezentatív megközelítéssel ad útmutatást a környezetpedagógia tevékenységorientált jó gyakorlatának

1
A Nyugat-magyarországi Egyetem Kitaibel Pál Környezettudományi Doktori Iskola Környezetpedagógiai
programjának vezetõje, a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Neveléstudományi Intézetének igazgatója, és Pedagógiai Tanszékének vezetõje.
2
Erdõpedagógia. (1997) Gyõr. A kötet a KOMA, az
ÁNTSZ Gyõr-Moson-Sopron Megyei Intézet, Kisalföld
Erdõgazdaság Rt., A Központi Környezetvédelmi Alapkezelõ Szervezete támogatásával kiadja az Apáczai Csere János Tanítóképzõ Fõiskola.
3
Környezetpedagógia doktori program. NYME.
4
Környezetpedagógia a fenntartható fejlõdésért.
(2007, szerk.) In.: Fenntarthatóság, pedagógia, kutatás.
Apáczai Füzetek II. Nyugat-magyarországi Egyetem
Apáczai Kar, Gyõr.
5
A projektoktatás mint a fenntarthatóság oktatási
stratégiája. (2008) In.: A tanítás-tanulás hatékony szervezése. Educatio, Budapest.

A szerzõ szakmai irányításával született doktori értekezések:
– Kövecsesné Gõsi Viktória (2009): A környezeti nevelés változatai az általános iskolában. – Az Erdõpedagógia projekt hatékonyságának vizsgálata. PhD disszertáció. Kézirat.
– Perényiné Somogyi Angéla (2010): A fenntarthatóság ökológiai, pedagógiai és pszichológiai vonatkozásai.
PhD disszertáció. Kézirat.
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Közoktatási hírek
Kisokos a 2011/12-es tanév
rendjérõl
A szorgalmi idõ: 2011. szeptember 1-jétõl 2012. június 15-éig tart.
A tanítási napok száma: 183.
Az elsõ félév vége: 2012. január 13.
A félévi értesítõk kiadásának határideje: 2012. január
20-a.

Tanítási szünetek
Az õszi szünet: 2011. november 2–5-ig tart.
A szünet elõtti utolsó tanítási nap: október 28.
A szünet utáni elsõ tanítási nap: november 7.
A téli szünet: 2011. december 22-tõl 2012. január 2-áig
tart.
A szünet elõtti utolsó tanítási nap: december 21.
A szünet utáni elsõ tanítási nap: január 3.
A tavaszi szünet: 2012. április 5–9-ig tart.
A szünet elõtti utolsó tanítási nap: április 4.
A szünet utáni elsõ tanítási nap: április 10.

Tanítás nélküli munkanap
A szorgalmi idõ alatt – a tanítási napokon felül – a nevelõtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelybõl
egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelõtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

Ellenõrzés, mérés, értékelés
Hatósági ellenõrzés
2012. április 16. és 2012. június 30. között a kormányhivatalok – a hivatal szakmai irányítása mellett – hatósági ellenõrzést végeznek, melynek keretében megvizsgálják a – sajátos nevelési igény megállapítására jogosult –
tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs
bizottságok mûködési feltételeit.

Országos teljesítménymérés
A közoktatásról szóló törvény 99. § (4)–(5) bekezdésének megfelelõen a 2011/2012. tanévben – valamennyi
negyedik, hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamon tanuló diákra kiterjedõ – országos mérés lesz. A mérést a
hivatal szervezi meg és az Országos szakértõi névjegyzék24

ben szereplõ szakértõk bevonásával végzi. A mérés célja
az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlõdésének vizsgálata.
(Azokban az iskolákban, ahol a matematika tantárgyat valamely kisebbség nyelvén oktatják, a hatodik,
nyolcadik és tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálatához szükséges mérõeszközt az adott kisebbség nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani.)
A közoktatási törvény 95. § (1) bekezdés p) pontja
alapján országos mérés lesz a kétnyelvû és anyanyelvû
nemzetiségi iskolák negyedik évfolyamán is. Itt a kisebbségi nyelvismeret alapozó mérését végzik el.
A mérések idõpontja: 2012. május 30.
A mérés napja tanítási napnak minõsül, melyet az
érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. További kötelezõ tanórai foglalkozás számukra nem
szervezhetõ. A méréshez szükséges adatokat az érintett
nevelési-oktatási intézmények a hivatal részére 2011.
november 25-ig küldik meg, a hivatal által meghatározott módon.

Értékelés
A hivatal a tanulói teljesítmények alapján 2013. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintû elemzéseket készít, majd azokat megküldi az intézmények vezetõinek, a fenntartóknak, illetve az országos elemzést a
NEFMI-nek. Ezt a minisztérium május 31-ig a honlapján
nyilvánosságra hozza.

vvv
eLEMÉR új ruhája
Az iskolai IKT-önértékelõ keretrendszer eLEMÉR
honlapja, a http://ikt.ofi.hu új ruhába öltözött, és ebben
a tanévben is az iskolák rendelkezésére áll, hogy segítsen
az informatikai eszközök használatának felmérésében és
a terület fejlesztésében.
Már közel 800 iskola regisztrált eLEMÉR megismeréséhez, de még nem mindegyikük végezte el a mérést. Fontos, hogy minél több intézmény ismerkedjen meg a megújult honlapon található dokumentumokkal, különösen
a Prospektussal, valamint a Kitöltési útmutatóval, és
az ott javasolt módszerek valamelyikével ebben a tanévben (is) végezze el a mérést még az elsõ félévben, legkésõbb február 28-ig! Ha van korábbi mérési eredményük,
akkor a változást is megfigyelhetik eLEMÉR segítségével. Az eszköz támogatást nyújt a fenntartóval való kommunikációban, illetve a pályázatokban vállalt kötelezettségek teljesítésében.
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A magyar napközi otthonok
idõpolitikája
Egy nemzetközi kutatás háttéranyaga

Németországban a kölni egyetem kutatója, Edit Hafenecker az Európai Uniónak készülõ nemzetközi összehasonlító neveléstudományi kutatásához magyar adatokat is kért,
hogy a német általános iskolák „idõpolitikáját” összehasonlíthassa hazai tapasztalatainkkal.

egtisztelõ volt, hogy a magyar általános iskolák,
illetve a napközi otthonok gyakorlatát, idõpolitikáját érintõen én adhattam választ a feltett
kérdésekre.
A németországi iskolák és napközi otthonok mai helyzetérõl bizonyos szintû tájékozottsággal rendelkezem1
Még a rendszerváltozás elõtt gyakran vettem részt az
NDK-ban, de az NSZK-ban is tanulmányutakon. Akkor
megismerhettem a német iskolák és a napközi otthonok
figyelemre méltó tapasztalatait. A hazai helyzetet, az
1957. évtõl a napközi otthoni nevelés kutatójaként, igen
jól ismerem. Könyveim, pedagógiai írásaim bibliográfiájában megtalálható, hogy a témáról sokrétûen fejtettem
ki véleményemet, kutatási tapasztalataimat.2
A differenciált összképszerû helyzetelemzés igénye
szerint, hangsúlyozom, hogy a magyar általános iskolákban és a napközi otthonokban, azok egy nagy részében
jelentõs nevelési-oktatási eredmények vannak. Az
ezekrõl szerzett régebbi és újabb személyes tapasztalataim rendkívül meggyõzõek. Ugyanakkor jogosak azok a
további fejlesztést-fejlõdést szolgálni akaró magyar igények, a hiányosságokat, a problémákat nyíltan felvetõ
megállapítások, amelyekrõl ebben az írásban bõvebben
lesz szó.3 Véleményemet a kutatás kérdéseinek sorrendjében fogalmazom meg.

M

Változik-e Magyarországon
a kötelezõ oktatás idõtartama?
Magyarországon jelenleg az iskolakötelezettség 18
éves korig tart. Az intézményes nevelést szabályozó új
törvénytervezet szerint azonban ezt várhatóan 16 évre
csökkentik. A törvény elfogadásáról a magyar Parlament
még nem döntött. Így ezt az idõváltoztatást – a fejlett európai helyzetet figyelembe véve – a pedagógia szakemberei közül sokan még vitatják.
A délelõtti oktatás idejének – a jogos követelmények miatt – az utóbbi években inkább a növekedése történt. Bizonyos mértékû – további – idõnövekedés a közeljövõben is várható. Pl. a naponkénti testnevelés- az etikaoktatás bevezetése miatt.

A délutáni iskolai napközi otthoni nevelés-oktatás a magyar napközi otthonok állami szervezése óta (az
1902/1903. tanévtõl) naponként mindig 5 órás idõtartamú volt. Ezt sem a két világháború, sem a trianoni események nem változtatták meg. Csak az 1996. évi, úgynevezett Bokros-csomag megszorításainak hatására csökkent: a foglalkoztatási idõ az alsó tagozatos napközis csoportokban napi 3,5 és a felsõ tagozatosok csoportjaiban
napi 3 órára. Ez az idõcsökkenés az 1989. évi rendszerváltozás hatására még kevés pozitívummal járó, a korábbi magyar napközi otthoni jó nevelési rendszer visszafejlõdését eredményezi. Ennek pedagógiailag súlyos, a napirendet érintõ negatívumai egy 2007. évi országos felmérés során tárultak fel.4 Az így okozott napközi otthoni
nevelési hiányosságokra, problémákra (korábban már
oly sokszor) legutóbb 2011-ben egy kutatási beszámolónak készült írásunkban mutattunk rá.5 Ezt az írásunkat a
Nemzeti Erõforrás Minisztérium témában illetékes közoktatásért felelõs helyettes államtitkára megismerte.
2011. február 21-én kelt, hozzánk írt levelében hangsúlyozza, hogy e fontos kérdéssel (mármint a napközi otthonokkal) a készülõ új köznevelési törvény koncepciója
is foglalkozik. Azt is közölte, hogy stratégiájukban a napközi otthoni ellátás különbözõ formáira, elsõsorban a nevelés szempontjából, emellett pedig a társadalmi felzárkóztatás egyik legmeghatározóbb eszközeként támaszkodnak. Ezek a sorok – különösen, ha megvalósításra kerülnek – rendkívül megnyugtatók.

Léteznek-e kidolgozott
koncepciók délutáni oktatásra,
a napközi otthonra?
Az iskolafenntartó feladata az ilyen koncepciók elkészítése az érvényben lévõ törvények és rendeletek alapján. Jelenlegi ismereteink szerint (természetesen több kivétel is van) ezek elsõsorban a napközi otthoni ellátás
anyagi, felfogásunk szerint minimális személyi és tárgyidologi feltételeinek biztosítására koncentrálnak. A tartalmi kérdéseket az iskolai pedagógiai programok tartalmazzák. Megállapítható, hogy azok készítõi sok esetben
25
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nem ismerik kellõen a napközi otthoni nevelés minõségének kritériumait.6
A napközi otthonokra vonatkozó koncepciók többsége alig tükrözi a napközi otthoni nevelés meghatározó,
újabban is kidolgozott magyar alapkategóriáit.7 Ebbõl a
ténybõl a napközi otthoni nevelés gyakori lebecsülésére,
neveléstanának nem elmélyült ismeretére következtethetünk.8
A 2009. évben elkészült a napközi otthoni nevelés
alapprogramja is.9 Ennek az alapprogramnak a tökéletesítésére, az óvodai és a kollégiumi alapprogramokhoz hasonló kidolgozására és országos elfogadására még nem
került sor.
Az a tény, hogy Magyarországon jelenleg – sajnálatosan – még nincs egy alaposan kidolgozott és az illetékes
szervezetek által jóváhagyott, országos bevezetésre is alkalmas, a 21. század igényeinek is megfelelõ, napközi
otthoni nevelési koncepció. Ilyen koncepció kialakítása csak egy igényes és támogatott kutatással lenne lehetséges.

Az utóbbi húsz év mérlege
A kérdés az, hogy „megmarad-e a napközi?” „És ha
igen, változik-e a koncepciója?” A magyar napközi otthonok az utóbbi húsz év állandó takarékossági törekvéseinek ellenére a több százezer szegény sorsú gyermek
ellátása, nevelése érdekében nélkülözhetetlenek. Az
„országosan alakuló” napközi otthoni koncepció, sajnos,
rossz irányú fejlõdést mutat. Így pl. a szinte kizárólagos
megõrzési funkció (amely rendkívül fontos) megerõsödött. A gyermekvédelmi és fõként nevelési funkciók
(számos esetben) nem kellõ mértékben részei a „koncepciónak”. A már említett csökkentett napi foglalkozási idõ miatt a „tanulószobai” jelleg dominanciája egyértelmûen megmutatkozik. Ezért az annyira fontos szabadidõs, sport- és az erkölcsi nevelési foglalkozások, a
„kultúrlénnyé nevelés” sajnálatosan meggyengültek. A
magyar napközi otthoni neveléstanban található, egy
évszázad alatt kialakult koncepció, nevelési rendszer
(lásd Jegyzetek 8. szám) a pedagógiai gyakorlatban az
egész országra kiterjedõen nem biztosítja kellõ mértékben a várható nevelési, oktatási eredményeket. Az említett problémáknak jelentõs idõpolitikai, valamint az elhanyagolt személyi és tárgyi feltételekben kereshetõ okai
vannak.

Hangsúlyos-e a reformokban
az egész napos oktatás
és a napközi otthon?
Az 1989. évi rendszerváltásig ez az igény erõteljesen
fogalmazódott meg. Akkor a reformokat – az állam jelentõs anyagi támogatásával – meg is valósították. Az iskolaotthonok fejlesztése az 1970. évtõl kutatások alapján
történt. Ilyen iskolaotthonok (kisebb számban, mint a
napközi otthonok) napjainkban is jó színvonalon mûködnek. Az 1965–1985. közötti években nagyarányú
26

volt a napközi otthonok mennyiségi és az iskolaotthonok minõségi fejlesztése. Ebben a munkában, mint a
Napközi Otthoni Nevelés Országos Módszertani Munkabizottságának vezetõje, magunk is tevékenyen részt
vettünk. Az 1989. évtõl azonban az egymást váltó kormányok oly gyakori reformterveiben még az iskolai „napközi otthon” szó is alig volt megtalálható. A 2006–10-es
években csak az úgynevezett „családi napközik” (2–6
évesek intézménye) fejlesztését támogatta az oktatási
kormányzat.
Számos esetben, fõként a politikai, szociológiai, pedagógiai elméleti tanulmányokban és a politikai nyilatkozatokban – a megváltozott életviszonyok miatt – szó
van pl. a humánerõforrás fejlesztésérõl, az esélyegyenlõség, a felzárkóztatás létrehozásáról, a kognitív fejlõdés, a kompetenciák fejlesztésének fokozásáról. Mindez (pl. a roma gyermekek programjaiban) a kompetenciaalapú oktatás erõsítésében konkrétan is jelen volt,
és napjainkban is jelen van. Erre viszonylag jelentõs
pénzt is fordítottak. A 2002–2010-es években a napközi otthoni nevelés javítása érdekében keveset tettek a kormányok. A legtöbb iskolafenntartónak nem is
volt erre pénze.
Az új köznevelési törvény bevezetését követõen – a
kormányzat ígéretei és reményeink szerint is – sor kerül
az iskolai napközi otthoni nevelés javítására. Az ezzel
kapcsolatos tennivalókról a 2007. évi Napközi Otthoni
Pedagógusok III. Országos Tanácskozásának ajánlásában is erõteljes elvárások fogalmazódtak meg. (Elõzetesen egy 2002. évi ajánlás jutott el az akkori oktatási miniszterhez.)
Az illetékes oktatásügyi kormányzat ezekre az ajánlásokra szép levelekben válaszolt, azonban semmi sem történt! Az ajánlásokban található, a napközi otthoni fejlõdést szolgáló elképzelésekre, tennivalókra ténylegesen nem reagáltak „takarékossági okokra” való hivatkozással.

A gyermekek egész napos
jó nevelése közügy
Magyarországon az egész napos iskola bevezetésének
igénye pl. már az 1975. évben megfogalmazódott.10 Az
egész napos nevelés, valamint a délelõtti tanítást követõ
délutáni napközi otthoni tevékenység, majd a különórák
erõteljes fejlõdésével (sportfoglalkozásokkal stb.) lényegében kialakult és tovább fejlõdik. Ennek a fejlesztésnek a segítése, a gyerekek magas szintû, egészséges
délutáni foglalkoztatása valamennyiünk közös érdeke.11
Ebben az új, hatékonyabb egész napos nevelési rendszer
szerkezeti megújításának és a pedagógiai munkát irányítók, a mûködtetõk, a különbözõ nevelési rendszereket öszszehangolók, a rendszer mûködési eredményeit vizsgálók
teljes körének legalapvetõbb tennivalóit összegezzük.
Meggyõzõdésünk szerint – ahogy az új kormányzat ezt
már többször is nyilatkozta – a 21. század elején Magyarországon az egész napos iskola egylehetséges változatának bevezetésére feltétlenül sort kell keríteni. Bízunk
abban, hogy az egész napos nevelés kiváló – a fejlett EUországokéhoz hasonló – koncepciója hazánk további tár-
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sadalmi, gazdasági és kulturális felemelkedése érdekében minden általános iskolában megvalósul. A magyar
gyermekek nevelése-oktatása kivétel nélkül a mainál
eredményesebb lesz.
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1
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4
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vvv
Németh Sándorné,
Kristófné Almási Mária

Az iskola és a szülõk
együttmûködésének
szabályozása

Az iskolai nevelõ-oktató munka eredményességének egyik legfontosabb feltétele a szülõi házzal való kapcsolattartás. Az együttmûködés akkor lesz hatékony, ha annak középpontjában a gyermek iránti elkötelezettség áll.

ntézményünkben, a szombathelyi Bercsényi Miklós
Általános Iskolában kiemelt szerepet kap a szülõi
házzal való együttmûködés Ennek eredményessége
érdekében kidolgoztuk az iskola és a szülõk együttmûködésének elveit és gyakorlatát, melyet a nevelõtestület és
a szülõk közössége is elfogadott. Ez a dokumentum képezi együttmûködésünk alapját. Iskolánk inkluzív nevelést
folytató intézmény. Fogad mozgás-, látás- és hallássérült,
részképességzavarral, valamint tanulási, magatartási nehézséggel küzdõ tanulókat. Ezért a kapcsolattartás kialakult formái között szerepelnek a sajátos nevelési igényû
tanulók szüleinek biztosított egyedi lehetõségek is.

I

Az együttmûködés alapjai
A szülõ és az iskola közötti kapcsolatot a többször módosított 1993. évi LXXIX. közoktatási törvény szabályozza.
A gyermekek minél eredményesebb nevelése, oktatása, fejlesztése az iskola és a család közös érdeke. A szülõ a

gyermekén keresztül kötõdik az iskolához. Kéréseivel,
igényeivel, problémáival és panaszaival fordulhat az iskolához. Lényeges, hogy elvárásaikat, javaslataikat, kéréseiket és véleményüket közölhessék az intézménnyel.
Az együttmûködés fontos feltétele a szülõ partnerként
való kezelése, valamint a minél szélesebb körû tárgyilagos tájékoztatása az iskola céljairól, munkájáról, gyermeke iskolai elõmenetelérõl és az ott zajló eseményekrõl.

Az együttmûködés
szervezeti keretei
Az iskolai szülõi szervezet
Tagjai az osztályok szülõi szervezetének képviselõi. A
választmány tagjai maguk közül elnököt és elnökhelyettest választanak. Évente kétszer üléseznek. Mûködésüket saját SZMSZ-ben szabályozzák, melyet a nevelõtestület és a diákönkormányzat véleményének kikérése
után a szülõi közösség fogad el. Az iskolai szülõi szervezet
27
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értekezletének összehívását indokolt, vagy az egész iskolaközösséget érintõ, gyors döntést igénylõ esetekben az
iskola igazgatója, vagy bármely választmányi tag kezdeményezheti. A rendkívüli választmányi értekezletre az
iskola igazgatóját meghívják. Az iskolai szülõi szervezet
felkért tagjai részt vesznek az intézmény alapítványának
munkájában. Az iskolai Szülõi Szervezet elnöke a tanulók, vagy a szülõk nagyobb közösségeit érintõ kérdésekben közvetlenül és soron kívül az igazgatóhoz fordulhat.
A szülõi szervezet értekezlete megelõzi a szülõi értekezletet azért, hogy az igazgató tájékoztatóját, információit a
választmány tagjai megbeszélhessék, a szülõi értekezletre továbbvihessék. A szülõi szervezet zavartalan mûködését az igazgató garantálja. A rendszeres kapcsolattartást a nevelõtestület tagjai közül választott SZM összekötõ biztosítja.

lentetjük. Az iskola tevékenységérõl szórólapot készítünk és eljuttatjuk a város óvodáiba.

Játékos ismerkedés
A beíratást követõen a leendõ elsõs gyerekek és szüleik játékos program keretében ismerkedhetnek meg a
leendõ tanítókkal és egymással.

Osztály és iskolai rendezvények
Az osztályokban és az iskolában – nem tanórai keretben – zajló események, programok nyitottak, azon bármely érdeklõdõ szülõ részt vehet. Arra törekszünk, hogy
ne csak egyszerû résztvevõi, szemlélõi, hanem aktív szereplõi, segítõi is legyenek a rendezvényeknek.

A tanulócsoportok szülõi közössége

Családlátogatások

A kapcsolattartás alapvetõen az osztályfõnökökön keresztül valósul meg. Az iskolában évente általában két
alaklommal központilag szervezett szülõi értekezletet
tartunk. Az osztály szülõi közössége elsõ értekezletén
megválasztja (megerõsíti) képviselõjét, aki automatikusan az iskolai szülõi szervezet tagja lesz. Rendkívüli szülõi
értekezlet összehívását kezdeményezheti az osztályfõnök, illetve a szülõi közösség.

Az iskolában folyó pedagógiai munka módszereinek
megválasztásához, eredményességéhez, a gyermek iskolai tevékenységének megítéléséhez elengedhetetlenül
fontos a tanuló családi hátterének ismerete. A család
megismerésének egyik eszköze a családlátogatás. Ezen
alkalmakkor a pedagógus személyesen ismerheti meg a
gyermek otthoni körülményeit. Mód nyílik arra is, hogy
a helyszínen adjon segítséget, tanácsot a családi neveléshez.

A kapcsolattartás kialakult
formái
Szülõi értekezlet
A szülõkkel való kapcsolattartás legfontosabb fóruma. A meghívást erre – legalább egy héttel korábban –
gyermekük ellenõrzõjén keresztül kapják meg. Az értekezlet a szülõk tájékoztatására és az osztály közös dolgainak egyeztetésére szolgál. A tanév legfontosabb eseményeirõl, az iskolai mûködés éves rendjérõl a tanév elsõ
szülõi értekezletén informálódnak. Ez alkalommal az intézmény Házirendjének elfogadását aláírásukkal igazolják, megismerik a Közoktatási törvény 13. §-ban meghatározott szülõi jogokat és kötelességeket.

Fogadóórák
A fogadóórát évente két alkalommal tartunk, melynek rendjét és idejét az iskola éves munkaterve határozza meg. Az igazgató heti egy alkalommal fogadóórát tart,
ezen kívül õ és a pedagógusok is elõzetes egyeztetés alapján más idõpontban is a szülõk rendelkezésére állnak.

Nyílt napok új tanulóknak
Az elsõsök beiratkozáshoz kapcsolódó nyílt nap alkalmával, az intézmény iránt érdeklõdõ szülõk az iskolában
szervezett tanórai foglalkozásokon vehetnek részt. Ezen
a napon tájékoztatást kapnak az intézményben folyó nevelési-oktatási tevékenységrõl és az iskola által nyújtott
lehetõségekrõl. A nyílt napokról az iskola weblapján
adunk tájékoztatást, a programot helyi lapokban megje28

Alkalmi, egyéni beszélgetések,
esetmegbeszélések
A gyermekkel kapcsolatos problémák megbeszélése
miatt szükség lehet arra, hogy a fogadóórákon kívül is sor
kerüljön a szülõ és a pedagógus találkozására. A beszélgetést bármely fél kezdeményezheti.

Ellenõrzõ, üzenõfüzet, alkalmi értesítõk
Ez a szülõ-pedagógus napi kapcsolattartásának írásosos formája. Az ellenõrzõbe a pedagógus bejegyezheti a
tanuló elõmenetelével, magatartásával, szorgalmával
kapcsolatos jelzéseit. Fontos, hogy a szülõ gyermeke pozitív irányú változásairól is értesüljön. (pl.: dicséretek).
Lényeges az is, hogy az ellenõrzõbe beírt értékelések, osztályzatok, információk idõben azonnal kövessék az iskolában történteket. A szülõnek is módja van arra, hogy a
gyermekével kapcsolatos észrevételeit, kéréseit, kérdéseit ezen a helyen közölje az iskolával.

Az iskola honlapja
Az iskola minden, a szülõket érintõ információt, valamint az iskolai élet eseményeivel kapcsolatos híradást a
honlapján is közzétesz.

A sajátos nevelési igényû tanulók
szüleinek fórumai
Az iskolába lépõ mozgás-, látás- és hallássérült tanulók szülei számára a tanév kezdetén kerekasztal-beszélgetést szervezünk, ahol megismerkedhetnek a gyer-
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mekükkel foglalkozó szakemberekkel. A tanév során
elõzetes egyeztetés alapján lehetõséget biztosítunk
egyéni fejlesztõfoglalkozások és tanítási órák megtekintésére.

a GYIV felelõsnek: elhanyagoló nevelés, bántalmazás
tünetei, szociális probléma,
az igazgatónak: veszélyeztetettség, hiányzás.
4. A probléma megoldásának folyamata:

Az együttmûködés
magatartási szabályai
Etikai kódex a család és iskola
kapcsolatához a pedagógusoknak
– Alakítson ki jó kapcsolatot a családdal. Kezelje partnerként a szülõt.
– Ismerje a tanuló családi hátterét, életmódját, értékrendjét, helyzetét és szerepét a családban.
– Ossza meg a szülõvel a gyerekkel kapcsolatos megfigyeléseit, tapasztalatait, szakmailag indokolja véleményét, intézkedéseit.
– Legyen rendszeres a kapcsolata a problematikus
gyermekek szüleivel, empatikusan igyekezzen kedvezõ
irányba befolyásolni a családi nevelésben általa tapasztalt hibás módszereket és gyakorlatot.
– Adjon tanácsot, vagy irányítsa szakemberhez a szülõt a gyermekkel kapcsolatos nevelési, magatartási és tanulmányi problémák megelõzésére, vagy orvoslására.
– Tájékoztassa rendszeresen a szülõt a gyermek elõmenetelérõl, magatartásáról.
– Vonja be a szülõt az iskola nevelési célkitûzéseinek
segítésébe (programok, rendezvények, kirándulások,
stb.).

Elvárások a szülõkkel szemben
– Annak elfogadása, hogy a nevelés és az iskoláztatás
elsõdlegesen a szülõ feladata.
– Ismerje a közoktatási törvény 13. §-ban meghatározott jogait és kötelezettségeit és gyakorolja is azokat.
– Kulturált módon éljen az informálódás és a beleszólás jogával.
– Használja a kapcsolattartás szervezeti keretei és formái által nyújtott lehetõségeket.
– Vegyen részt a partneri elégedettségmérésekben.
– Mûködjön együtt az iskolával és a pedagógussal.

Problémahelyzetek
megoldási algoritmusa és
felelõsségi körei az iskolában
1. A probléma észlelése – a gyermekkel foglalkozó pedagógus
2. A probléma feltárása – osztályfõnök
3. A probléma jelzése az osztályfõnök jelez a szülõnek:
tanulási, magatartási, beilleszkedési probléma,

4.1 Esetmegbeszélés – team munkában: a szülõvel, a gyerekkel, az igazgatóval, a GYIV felelõssel, az osztályban
tanítókkal, a családgondozóval.
4.2 Cselekvési terv megfogalmazása ( team munka)
4.3 Cselekvési terv megvalósítása
– belsõ szakember bevonásával
– külsõ szakember bevonásával
– hatósági intézkedés (jegyzõ, gyámhatóság)
5. Nyomon követés (osztályfõnök, GYIV felelõs, igazgató)
(A segítõ folyamat középpontjában a tanuló pozitív
megnyilvánulásai, változásai és azok értékelése áll.)
6. Visszacsatolás a folyamat valamennyi résztvevõjének.

A szülõk részvétele
a problémamegoldásban
1. A probléma észlelése a családban vagy az iskola jelzéseibõl
2. Kapcsolatfelvétel az iskolával
Osztályfõnöknek – tanulási, magatartási, beilleszkedési problémák,
GYIV felelõsnek– családon belüli bántalmazás, veszélyeztetettség, szociális probléma
Igazgatónak az iskola nevelési rendszerével (pl. elégedettség vagy elégedetlenség, bánásmód) összefüggõ észrevételek.
3. A probléma megoldásának folyamata
3.1 Esetmegbeszélés kezdeményezése a probléma feltárásához: a gyerekkel, osztályfõnökkel, az igazgatóval, a
GYIV felelõssel, az osztályban tanítókkal, belsõ szakemberrel, külsõ szakemberrel, családgondozóval.
3.2 Cselekvési stratégia megbeszélése a folyamatban résztvevõ szakemberekkel
4. A szülõre háruló teendõk
A törvény által elõírt szülõi kötelességek vagy a szakemberek által megfogalmazott javaslatok, útmutatások
elfogadása és törekvés a megvalósításra.
5. Visszacsatolás: a folyamat résztvevõinek tájékoztatása az eredményességrõl, az esetleges változásról vagy
újabb intézkedések szükségességérõl.
Intézményünkben a fentiekben ismertetett rendszer
bevezetése kedvezõ tapasztalatokat hozott, hatékonyan
mûködik. Segíti, kiszámíthatóvá, kiegyensúlyozottá teszi
az együttmûködést a szülõk és a pedagógusok között a
gyermekek eredményes nevelése-oktatása érdekében.
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Martusné Nagy Anna

Novemberi jeles napok,
népszokások
Osztályfõnöki vagy magyarórákra ajánljuk

Novemberben nagyon sok érdekes jeles napot és hozzá kapcsolódó népszokást ismerünk. Az itt bemutatott foglalkozás játékos, csoportos feladatokkal, a dráma módszereinek alkalmazásával mutatja be, hogy izgalmas, közös munkával hogyan gyûjthetnek öszsze fontos tudnivalókat ezekrõl a gyerekek. Mivel közvetlenül õk kutakodnak, eljátszhatják a népszokást, intenzívebben vesznek részt a munkában, ezért valószínû, hogy élvezik is majd, és hatékonyabb lesz a tanulás folyamata.

jeles napokról és a népszokásokról érdekes ismeretekre találtam az interneten, a Magyar Néprajz
VII. Folklór 3., Népszokás, néphit, népi vallásosság/November, www.vmek.oszk.hu honlapon. Ízelítõül és
kedvcsinálónak innen idézek az alábbiakban néhányat.

A

Novemberi jeles napok
November 1., mindenszentek napja
A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak,
ezért sokfelé szokás, hogy számukra is megterítenek, kenyeret, sót, vizet tesznek az asztalra. … Régebben figyelték, kinek ég elõbb a gyertyája, mert a hiedelem szerint
az hal meg elõbb a családban.
A szegedi tájon mindönszentök kalácsa, kóduskalács néven üres kalácsot sütöttek, amit a temetõ kapujában várakozó koldusoknak adtak, hogy õk is megemlékezzenek
a család halottairól… A Tápió menti falvakban egy tál
ételt tettek az asztalra a halott számára.
Mindenszentekhez gazdasági hagyományok is fûzõdnek. Nagymagyaron mindenszentekkor volt a legényvásár. Itt kötöttek a gazdák egyezséget a szolgálni menõ legényekkel.

November 2., halottak napja
Mindenszentek és halottak napja közti éjszakán a néphit szerint a templomban a halottak miséznek. Halottak
napján megvendégelik a szegényeket és a koldusokat…
Van, ahol a sírokra is tesznek élelmet…
Halottak napján, sõt hetében mosási tilalom volt, attól tartva, hogy akkor a hazajáró halott vízben állna. A
Csallóközben is tilos volt mosni, mert megsárgulna a ruha. Nem meszeltek, mert a férgek ellepnék a házat…

November 11., Márton napja
Márton-napon országszerte lakomákat rendeztek,
hogy egész esztendõben bõven ehessenek, ihassanak. A
liba csontjából az idõjárásra jósoltak: ha a liba csontja fe30

hér és hosszú, akkor havas lesz a tél, ha viszont barna és
rövid, akkor sáros. Az aznapi idõbõl is jósoltak: „Ha Márton fehér lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél várható”. Egy kalendáriumi regula szerint: „Márton napján,
ha a lúd jégen jár, akkor karácsonykor vízben poroszkál”.
Szent Márton napján a pásztorok vesszõt adtak ajándékba a gazdáknak. Ez volt a Szent Márton vesszeje. Márton vesszeje többágú volt, úgy tartották, ahány ága van,
annyit malacozik a disznó. A bõsi gazdák a disznóól tetejébe szúrták dögvész ellen. Tavasszal ezzel a vesszõvel
hajtották ki az állatokat.
Néhol Márton-nap a cselédfogás és a legeltetés határnapja, valamint vásárnap. Dunaszerdahelyen híres volt a
Márton-napi vásár. A kalotaszegi falvakban a jószág behajtása alkalmából Márton-napi bált rendeztek.

November 19., Erzsébet napja
Hazánkban a leggyakoribb nõi nevek közé tartozik az
Erzsébet. Árpád-házi Szent Erzsébet neve gyakran szerepel a pünkösdi énekekben. Lehetséges, hogy az összefüggés a pünkösdirózsa és Szent Erzsébet legendájának egyik
motívuma, a rózsacsoda következtében alakult ki.
Gyermekjátékokban is gyakran elõfordul Erzsébet neve, különösen az ún. várkörjáró játékokban.
Idõjárásjóslás is fûzõdik ehhez a naphoz: Ha Erzsébet
napon havazik, azt mondják: „Erzsébet megrázta a pendelyét”. Debrecenben úgy mondják:
Erzsébet, Katalin havat szokott adni,
A bitang marhákat jászolhoz kötözni.
(Barna 1979: 118)

November 25., Katalin napja
Katalin-naphoz férjjósló hiedelmek és praktikák kapcsolódtak. Ilyenkor is szoktak vízbe tenni gyümölcságat,
s ha az karácsonyra kizöldül, a kíváncsiskodó lánynak
közeli férjhezmenetelt jósolt (lásd még Luca-nap). Az
ágat ez esetben katalinágnak nevezik.
A jóslások fõ ideje a lányok számára: András-nap, a legények azonban ezen a napon tudakozódhattak jövendõbelijük iránt. Például úgy, hogy lopott leányinget tettek a
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párnájuk alá, abban reménykedve, hogy megálmodják a
feleségüket. Sárosfán, Csantavéren a fiúk Katalinkor böjtöltek, hogy álmukban meglássák a jövendõbelijüket.
Katalin nõi dologtiltó nap. A Szerémségben ilyenkor
nem sütöttek kenyeret. Nem szabad szántani, kocsiba
befogni. Leálltak a malmok is.

szám jut, a sorszámuknak megfelelõ napot megkeresik a
naptárban.
(Készítsenek a csoportok a foglalkozás során egy félbe
hajtott rajzlapból olyan kinyitható ablakú képes naptárt,
amelyiken az ablakok mögött a jeles napnak megfelelõ
emlékeztetõ rajz látható.)

November 30., András napja

2. Megbeszélés: melyik nap mirõl nevezetes?
November 1., mindenszentek napja
November 2., halottak napja
November 11., Márton napja
November 19., Erzsébet napja
November 25., Katalin napja
November 30., András napja
Elõzetes kutatómunka felolvasása ezekrõl a napokról.
A többiek kiegészíthetik a hallottakat.

A legjelentõsebb házasságjósló, varázsló nap. Többnyire a lányoknak magányosan, titokban kellett ezeket a
praktikákat elvégezniük. Próbáltak álomból jósolni. A
párna alá férfiruhanemût rejtettek, és egész nap böjtöltek. A jövendõbeli megálmodására utal a hajdúszoboszlói mondás:
Aki böjtöl András napján,
Võlegényt lát iccakáján.
(Barna 1979: 119)
… Ereszrázással is próbáltak jósolni. A zsúpfedeles házak ereszét megrázták, s a kötényükbe hulló magból jósoltak: „Ha a lány kötényébe búzamag hull, jómódú legény veszi feleségül, ha rozsmag, akkor szegény legény
lesz a férje, ha pondró hull bele a zsúpszalmából, még a
következõ évben teherbe esik” (Ujváry 1975: 68).

Disznótor
A disznóölést követõ vacsora, a disznótor a magyar
nyelvterületen mindenütt jeles alkalom volt az adománygyûjtésre, köszöntésre, alakoskodó játékok bemutatására. A vacsora ideje alatt jártak a kántálók. Orosházán a következõ kántáló versikével kérték a bebocsátást:
Eljöttem én kántálni
Nem szabad engem bántani.
Én fogtam meg fülit, farkát,
Adjanak egy darab hurkát!
(Beck 1974a: 102)

A novemberi népszokásokat
feldolgozó foglalkozás menete
I. Tudnivalók a hónapról
Betûk keresése, a hónap nevének kirakása
NOVEMBER betûinek elrejtése 8 szék alatt. Az osztályba érkezõ gyerekek feladata, hogy megkeressék a 8
betût. A megtalált betûket mágnessel felteszik a táblára,
majd leülnek a székekre. Ki kell találniuk, hogy melyik
hónap betûi ezek. N-nel kezdõdõ nevû gyerek rendezheti el a betûket, de választhatunk olyat is, aki novemberben született.
Beszélgetés a novemberi jeles napokról
1. A napok kiválasztása
Álljanak sorba a gyerekek és mondják folyamatosan a
sorszámokat 1–30-ig. Akire az 1., 2., 11., 19., 25., 30. sor-

3. Tanító mesél a saját élményeirõl: mindenszentek,
halottak napja
4. Közös gyertyagyújtás, megemlékezés egy, a tanulók
által kiválasztott jeles magyarról (akit példaképnek tekintenek).

II. A többi jeles nap tartalmáról
a gyerekek szereznek információkat
csoportmunkával
1. Csoportok alakítása
„Bekapcsolom a zenét. Kezdjetek sétálni csukott
szemmel az osztályban! Amikor elhallgat a zene, álljatok
meg. A hozzátok legközelebbi gyerekekkel alakítsatok
ötfõs csoportokat! (25 fõs osztálylétszámmal gondolkodtam.) Így öt csoport alakulhat. (A csoportok megkapják
a számukat 1–5-ig.) Válasszatok nevet, csoportvezetõt.
A csoportvezetõk jöjjenek ide és válasszanak feladatot!”
Borítékokban tájékoztató van az egy-egy jeles napról
megszerezhetõ információs forrásokról.
(Pl. lexikonok, Magyar néprajzi lexikon, Laorusse lexikon stb. vagy a bevezetõben jelzett forrásanyag szövege, fellelhetõsége.) Készüljetek fel, és mondjatok el a
többieknek minél több érdekességet az általatok tanulmányozott jeles napról.
2. Csoportmunka
Kutatás, felkészülés a beszámolóra kooperatív csoportban
1. csoport: Márton napja
2. csoport: Erzsébet napja
3. csoport: Katalin napja
4. csoport: András napja
5. csoport: Disznótor
3. A csoportok beszámolójának meghallgatása,
megbeszélése
Szempontok: az információk fontossága, pontossága,
érdekessége, mennyisége.
A naptár ablakaiba az egyes jeles napokhoz ikonok
rajzolása a hallottak alapján.
31
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III. Dramatikus játékok novemberi jeles
napokra
1. Márton-nap
a) Mese Szent Mártonról
Tanító felolvassa vagy a csoportokban a tanulók maguknak felolvassák Szent Márton legendáját.
(A legenda szövege megtalálható a http://kekmadarkati.freeblog.hu oldalon. Kisebbeknek készíthetünk belõle a szintjüknek megfelelõ kivonatot is.)
A csoportok röviden bemutatják a legenda egy kiválasztott részletét, szabadon választott módon (pl. némajáték, életkép, párbeszéd, pantomim).
b) Drámajátékok az órán megismert népszokások bemutatására
Négy csoport alakítása (lehet pl. színek szerint: kék, piros, fehér, zöld. Aki úgy gondolja, hogy ez jellemzi a ruháját, abba a csoportba menjen. Ilyen színû ruhadarabot
helyezzen el a tanító valahol, ott gyülekezzenek a gyerekek).
1. csoport: Vesszõt kap
„Játsszátok el, hogyan köszöntik a ház lakóit a pásztorok! (Ha szükséges, megadhatjuk a szöveget: „Jó estét kívánok! Elhoztuk Szent Márton püspök vesszeit. Se mink
nem kezdtek, se mink nem végezzek. Úgy szaporodjanak
a sertések, mint ennek ahány ága boga van.”)
2. csoport: Fehér, hosszú libacsontot kap
„Jósoljatok idõt télire!”
3. csoport: Barna és rövid libacsontot kap
„Jósoljatok idõt télire!”
4. csoport: (legnagyobb létszámú csoport)
„Játsszátok el, hogyan rejtõzött el Márton a ludak között! Mi történt, amikor megtalálták?”
c)Ludas népi gyermekjáték tanulása
Zene: Hatan vannak a mi ludaink / Kolompos (Jönnek a huszárok c. albumról):
„Hatan vannak a mi ludaink
Három szürke, három fekete
Gúnár, gúnár, libagúnár,
Gúnár, az eleje
Szabad a mezeje
Akinek nincs párja, az lesz a gúnárja”
Muzsikaszó közben kézen fogva, ha sokan vagyunk, csípõre tett kézzel körbe-körbe megyünk. Mikor elhallgat a zene,
elengedjük egymás kezét, vagy levesszük a csípõnkrõl. Kiszemelünk magunknak valakit, és igyekszünk minél gyorsabban
megfogni a kezét. Ha sikerült, a párunkkal együtt leguggolunk. Akinek nem jut pár, állva marad, õ lesz a „gúnár”.
Mindenki rámutat, és háromra kiáltjuk: Te vagy a gúnár!
Ha párosan vagyunk, akkor a következõ játékban a segítõ,
játékvezetõ felnõtthöz nem ér odafutni.
2. Erzsébet-nap: Erzsébet asszony játék tanulása
Forrás: http://mehecske.hupont.hu/11/zummogo
A gyermekek körbejárnak, énekelnek. A kör közepén
álló, „Erzsébet asszony” velük énekel. A kérõ a körön kívül jár, ellentétes irányban.
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A dal végén megáll a választottja mögött, akit el akar
vinni.
A dal szövege:
Erzsébet asszony,
kéreti lányát, szebbiket,
jobbikat, karcsú magasabbikat.
Erzsébet asszony: Mit kerülöd, mit fordulod az én
házam tájékát?
Kérõ: Azt kerülöm, azt fordulom a te házad tájékát,
add nekem a legszebbik lányodat.
Erzsébet asszony: Legszebbik lányomat nem adhatom gyöngykoszorú (rézsarkantyú, ha fiú) nélkül!
Kérõ: Meglesz, meglesz!
Erzsébet asszony: Arca piros, szeme kék, eredj édes
lányom/fiam!
A játék addig tart, míg mindegyik gyereket elviszi a
kérõ.
3. Katalin-nap
Gyümölcságakat hozhatunk be, és akinek kedve van,
helyet kereshet az osztályban és megteremti a katalinág
hajtatásához a megfelelõ feltételeket.
4. András-nap – Disznótor
Ehhez a foglalatossághoz hívjunk hozzáértõ nagymamát és nagyapát.
Lányok: gombócot készíthetnek a nagymamával. Fiúneveket írnak papírlapra, begyúrják a gombócba. A foglalkozáson az derülhet ki, hogy kinek a nevével ellátott
gombóc jön föl a víz tetejére a villanyrezsón felforralt vízben. (A tésztagyúrást a nagymama otthon elõkészíti.)
Fiúk: a vállalkozó szellemû nagyapával megfigyelik,
hogyan készül a kolbász. Szükséges hozni ehhez darált
húst, melyet fûszerekkel beízesítenek és a kolbásztöltõvel bélbe töltik. (A végén meg is lehet sütni a kolbászt,
ha van lehetõség az iskolai konyhán, de egy közel lakó
anyuka is szívesen szokott segíteni ilyenkor.)
Igen hangulatos zárása lehet a vidám foglalkozásnak a gombócok és a kolbász közös elfogyasztása. Közben ismét eljátszhatják a most tanult és a már régebben
megismert gyermekjátékokat.
Vidám és sikeres novemberi „jeles napokat” kívánok!
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dr. Ján Géza

Õszi vadásztörténet
Ballagok a magasles felé, és nézem az egyre kopaszodó fákat, hallgatom a fészekrakó szarka vészjósló cserregését, és a természet örök körforgásán, az elmúláson tûnõdöm. Mert elmúlik az erdõ, elmúlik a mezõ, a nádas, elmúlik minden, és egyszer talán…
Szomorkás idõ van, levélkergetõ, kabátba bújó, gallérfelhajtó, hullámzóan szeszélyes idõ.
Ballagok a les felé, miközben meg-megállva hosszasan kémlelem az erdõt. A látvány egyszerre lenyûgözõ és elszomorító. Ezernyi szín, ezernyi árnyalat egy témára komponálva, ahol az idõ nagy karmestere, az elmúlás dirigálja a végzet szimfóniáját.
A lesen aztán szép csendben pakolgatok. Rendezgetem a gondolataimat és a tarisznyám összes cókmókját. Mellém kerül a messzelátó, a puskát letámasztom a sarokba, a térdeimre pokrócot terítek és hagyom, hogy befogadjon az erdõ. Amikor aztán a külsõ zajok már megszokottá válnak, amikor már csak a szívem ütemes dobbanását hallom, nos, akkor már
tudom, hogy megérkeztem, ismét otthon vagyok. Már-már kezdeném jól érezni magam, de eltelik pár pillanat, és a lelkem mélyén már dörömböl a szomorú, félreismerhetetlen igazság: itt otthon sohasem lehetek! Sohasem, mert itt csak betolakodó, ideig-óráig megtûrt, két lábon járó élõlény vagyok, ki töltött puskával játszik istenembert. Vajon jól van ez így?
Kegyetlen kétségek kezdenek táncolni bennem, dilemmák, érvek és ellenérvek ütköznek egymásnak ott mélyen, legbelül. Élet és halál, tûz és víz, jó és rossz találkozik, de dûlõre nem jutok. Végsõ kétségeim között, amikor már majdnem megadom magam, belém hasít egy idézet, amely visszaránt a valóságba. „… és elveszem a rókától a bundáját, mert valaki nekem
adta.” És ha ez a valaki nekem adta, akkor felhatalmazott és kezembe tette a mindenkori döntés jogát is. Ha pedig ez így
is van, ha ez is az igazság, akkor ezzel a lehetõséggel visszaélni végzetes hiba, megmásíthatatlan baklövés lenne, hiszen akkor egy csapásra a vadászból gyilkossá válnánk. Igen, gyilkossá, gyilkosokká!
Ülök a lesen, és távcsövemmel csendesen kémlelõdöm. A hosszú, szélfútta barázdák között csapzott nyúl tisztogatja
sáros tappancsait, a rezgõ bokrok alatt fácánok lapulnak riadtan, a zörgõ, lábonálló kukoricásban egy szarvas tûnik föl…
és én nem lövök. Az elmúló életemet gondolom át, és ezalatt a szarvas eltûnik nyomtalanul. Gondolataimban felsejlik
gyermekkorom, mely elég viharos volt – sok költözés és gyökértelenség –, majd, mint középiskolás, kinek szemét ott nyitották rá a világ sok csodájára, és ott hallottam/hallottuk elõször, hogy egy életünk van, és azzal kell okosan sáfárkodni.
A tanulás nem szakadt meg, és a fõiskolai, egyetemi évek sok szépséggel és látókörbõvüléssel jártak. Szerettek és szerettem. Következett az államvizsga, majd a munka, ami számomra nagyszerû dolog volt, hiszen erre vágytam, hogy itt próbáljam ki emberségemet. Kemény, dolgos évek következtek, míg minden a helyére került. Az emlékek villanásszerûen
jönnek… gyereknevelés, társkeresés, magánéleti problémák, sikerek, örömök, bánatok…
Mire a gondolataimnak a végére értem a lesen, zörrent valami. Felverve az erdõ csendjét roppant egy ág, vaddisznó
dugta elõ a fejét és szimatolva közelgett. Veszem a puskám és célzok, aztán mégsem lövök. Még fogva tart az iménti emlékezés hálója, s az élet örökös körforgására gondolok. Arra, hogy talán várják õt a gyerekei, s azokat neki kell megtanítania az erdõ törvényeire.
– Jó utat! – kiáltom hát, így törve meg a csendet és riasztom el a vadat.

Fotó: Kõszegi Róbert
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