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Párhuzamos történetek
a partnerség titkaiból
A tévénézés rabjai

Az utóbbi idõben különös dolgot élek át: napok telnek el, s a televíziót nincs kedvem bekapcsolni! Korábban ez nem fordulhatott velem elõ, hiszen jó tájékozódási lehetõséget
jelentett, sõt, emlékszem komoly mûvészi értékû filmek közvetítésére is. Most azonban
esték telnek úgy el, hogy a képernyõt sötéten hagyom. Vaksin néz rám, de nem érdekel,
ugyanis hosszabb idõ óta védekezem. Nem hagyom magam sokkolni! A hírek tragikus
eseménnyel vannak tele; szinte ott vagyunk egy-egy közlekedési baleset helyszínén, látjuk a mentõk, a tûzoltók munkáját és még fel sem ocsúdunk, már riport következik nyomorban élõ családokról, akik félnek a kilakoltatástól, majd újabb képsor uzsorások szorításában vergõdõkrõl és a harácsolók lebuktatásáról.
iasztó, félelmetes világról adnak hírt folyamatosan a
médiában. Valóban ilyen rémes a világ, amelyben
R
élünk? Ezt én nem gondolom, inkább csak a hangsúlyok
kerültek máshova. A sikert, az örömöt, az önerõbõl megvalósított eredményeket nem keresi a riporter, arról senki nem akar tudósítani, annak nincs hírértéke! Azt természetesként fogadjuk el, csak úgy egyszerûen tudomásul vesszük, s talán ezért van, hogy nem is teszünk róla
említést. Pedig milyen jó lenne! Hiszen nem elrettentésre volna szükség elsõsorban, hanem pozitív példák adásával a követõi kört kellene növelni.
Az itt következõ két történet is errõl a furcsa, kifordított világról ad hírt.

Tévémentes övezet!
A történet idején a gyerekek hatodikosok voltak, de
ma már javakorabeliek, közelítenek a negyvenedik évükhöz. Nagyon kellemes osztály volt. Sok-sok szorgalmas,
érdeklõdõ gyerek került össze. Különös feladatot jelentett azonban, hogy a 28 gyerekbõl csupán 7 volt a fiúk
száma. Így sokszor történt az, amit a lányok szerettek volna. Ám a helyzethez jól alkalmazkodtak a fiúk. S hogy a
pedagógiai, osztályfõnöki munkám nem volt sikertelen,
azt azon is mérhettem, hogy felnõttként, sokszoros anyaként, apaként is az õszi hónapok egyik hétvégéjén 20-22en összejönnek minden évben. A napokban is volt egy
ilyen találkozó, remekül sikerült az este. Akkor idézõdött fel bennem az a történet, amely egy tavaszi kiránduláshoz kötõdött.
A tanév elsõ szülõi értekezletén az éves programot ismertettem, s meghirdettem a háromnapos tavaszi kirándulást. Két vagy három helyszínt is felkínáltam a programban. Az volt a célom, hogy a városnézés mellett sok
idõ jusson a gyerekeknek közös játékra is. Talán éppen
ezért javasoltam elsõ helyen a Börzsönyt, két választási
lehetõséggel: az elsõ Törökmezõ volt, a második Királyrét. A szülõk örömmel vették a hírt, nem aggódtak gyerekeik kirándulása miatt. Végül azt a javaslatot tette az

egyik anyuka, hogy a végleges programról döntsenek a
gyerekek.
Egy távolabbi osztályfõnöki órára a felkínált helyszínek felkutatására adtam a gyerekeknek feladatokat. Meg
kellett keresniük a már említett települések szálláslehetõségeit, programajánlót kellett készíteniük. Amikor Törökmezõ nevét említettem, Gabi, aki rendszeresen túrázott a szüleivel, felkiáltott:
– Oda kell mennünk! A világ végén van. Ha odaérkezünk, onnan már csak erdei utak vezetnek tovább. Egészen regényes egy hely. Sõt, ott láttam õzeket is szabadon!
A kutatás elkezdõdött. A csoportok ügyesen kerestek,
az iskola könyvtárában minden lehetséges könyvet, térképet felkutattak. (Hol volt még akkor az internet?) Egy
hónap elteltével számoltak be a csoportok a kutatás eredményérõl. Nagyon jó munkák születtek. Amikor valamennyi lehetõséggel megismerkedtünk, titkos szavazást
rendeltem el. Már ez is nagyon tetszett a gyerekeknek.
Elsöprõ eredmény született, a többség Törökmezõ mellett voksolt. Tudtam, s ma is meg vagyok gyõzõdve errõl,
hogy az eredmény Gabi agitációjának tudható be. Nem
bántam a választást. A környéken van Nagymaros,
Zebegény. Mindkét település kedves helyszín. A kirándulás szervezésének fontos állomása volt, hogy az útvonalat is megismertettem a gyerekekkel: el kellett azt is
mondanom, hogy Zebegénytõl mintegy 5-6 km-es gyaloglás után juthatunk el a turistaházhoz. Itt ismét Gabi
mondatai gyõzték meg a társakat:
– Gyerekek, az semmi. Az erdei út nagyon szép. Van
ott tölgyes, akácos rész, s ahogy haladunk feljebb, a fenyõ
is megjelenik. Észre sem lehet venni a kilométerek számát. Könnyed sétának tûnik az egész.
A tavaszi idõszakban már csak a vonatindulás megtudakolása és a szükséges kellékek megbeszélése várt ránk.
Május harmadik hetében útnak is indultunk. Az osztálylyal ketten mentünk, pedagógusok. Kolléganõm az osztályban fizikát tanított, a gyerekeket jól ismerte. Ráadásul komoly kirándulási tapasztalatokkal rendelkezett,
ugyanis már korábban is az iskolai vándortábort vezette.
A szülõket lebeszéltem arról, hogy õk is velünk tartsa1
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nak. Ma is azt gondolom, egy közösség az újszerû szituációt akkor élheti meg maradéktalanul, ha nincsenek külsõ szemlélõk.
Utunkat szép idõ kísérte. Mindenki tudja, ha az idõ
esõs vagy hûvös, az a gyerekekre is hatással van, azaz, kedvetlenebbek lehetnek. Nos, rajtunk még az idõfelelõs is
segített. A tervünket teljesítettük, Zebegény minden látnivalóját megtekintettük, a Duna partján is játszottak a
gyerekek, majd kora délután elindultunk a szálláshelyünkre, Törökmezõre. Az út valóban fantasztikusan szép
volt. Kényelmesen sétáltunk, s még arra is jutott idõnk,
hogy egy-egy kiugróról a Dunára is letekintsünk. Mindannyian élveztük az egyre távolodó városka képét. „Ott
voltunk, nézzétek csak, most meg olyan, mint a játékvasút mellett felállított makettváros!” – jegyezte meg Péter.
A turistaházhoz 5 óra körül érkeztünk. Azonnal elõkerült a foci, s a csapat összeállt. Már említettem, összeszokott volt a csoport, 4-5 lány is beállt a focisták közé,
de a többieknek sem kellett programot szerveznünk, játszottak együtt. Amikor elérkezett az idõ, a gyerekek a kívánságaiknak megfelelõen foglalták el a szobákat. A lányok komoly öltözködésbe kezdtek, de hiszen ez is a kirándulás része, egy kis divatbemutató a társaknak, erre
mindenkinek szüksége volt. Néhány leányzó már a kamaszkor elején járt.
A teljes csoport a vacsoránál találkozott. Nem kellett
kérnem, megfogalmazták a gyerekek a nap értékelését.
Összességében elégedettek voltak. Volt, aki nehezebb és
hosszabb túrázásra számított, volt, aki több idõt töltött
volna a Duna-parton. A vacsora végén magam is elmondtam néhány tudnivalót az elkövetkezõ éjszakával
kapcsolatban. Elsõsorban azt, hogy este 9 órakor az áramszolgáltatás megszûnik, mert az egyetlen épület itt a turistaház, s így nincs bekötve az elektromos rendszerbe.
Úgynevezett agregátorral fejlesztik az áramot. Ekkor Réka elsápadva a következõt kérdezte:
– Hogy fogunk televíziót nézni?
– Sehogy, kirándulni jöttünk, a tévézésre otthon is
van lehetõség! – mondtam azonnal.
Réka azonban továbbra is nyugtalan volt:
– Az nem lehet, ma van a… (sajnos a címre már nem
emlékszem) film folytatása, azt nekem látnom kell!
– Bizony, abból nem lesz semmi! De ne búsulj, a szüleid megnézik, s biztosan elmesélik – vigasztaltam.
Azonban Réka már pityergett, hüppögött. A lányok
egy része vigasztalta, ketten-hárman morgolódtak.
– Gabi, azt nem mondtad, hogy itt középkori állapotok vannak! – így az egyik.
– És mit fogunk csinálni 9 óra után? – így a másik.
Nem bocsátkoztam felesleges magyarázatba, vitába.
Tudtam, hogy az este számtalan élményt tartogat a gyerekeknek, s komolyan hittem, hogy a tévé nélkülözhetõ
legalább egy ilyen kivételes alkalommal.
A villanyszolgáltatás megszûnése elõtt mindenkit a
szobájába tereltem, fáradtak voltak a gyerekek, tudtam,
tudtuk, hamarosan nyugalom lesz a vendégházban. És 9
órakor valóban a petróleumlámpák fényénél maradtak a
folyosók. A gyerekek még beszélgettek, innen-onnan nevetés szûrõdött ki. Úgy 11 óra körül mi, felnõttek is nyugovóra térhettünk.
Volt gyerek, aki a pirkadattal már talpon is volt, a
többség azonban békésen aludt. Rékát és barátnõit úgy
2

kellett 7 órakor ébreszteni. Mind a hat lányka alig-alig
tért magához. A reggeli elõtt Réka odajött hozzám s a következõket mondta:
– Mi egészen biztosan éjfélig voltunk fent, mint szilveszterkor otthon. Annyi mesélnivalónk volt. Álmosak
is vagyunk, de majd a friss levegõ segít.
Délelõtt újabb kirándulás várt ránk. Már a következõ
cél felé haladtunk, amikor Réka mellém ért, s folytatta a
reggeli elõtt elkezdett gondolatokat:
– Tetszik tudni, azt hiszem, tévé nélkül is lehet remek
programot szervezni. Ilyen volt a tegnap este. Lehet, hogy
nem fogom megtudni, hogyan folytatódott a film, de ez a
buli mindenért kárpótolt. Alig várom a ma esti beszélgetést is a lányokkal.
Megsimogattam Réka fejét. Hálával gondolok ma is
rá, hiszen a programunk sikerét éppen az õ vallomásán
mérhettem le igazán.
Õ is ott volt a minapi osztálytalálkozón. Komoly, érett,
sikeres, két gyermekes édesanya lett belõle. Amikor errõl az elsõ osztálykirándulásról kérdezem, kiderül, hogy
egészen pontos és sok vidám emléket õriz, azonban a tévéhiány nem szerepelt közöttük.
De hisz jól is van ez így!

Egy kitörési kísérlet
Nagy divat lett a valóságshow-k történéseinek követése. Szinte nincs valamire való csatorna, amelyik ne sugározna ilyet. Amióta csak elfoglalták a fõ mûsoridõt,
foglalkoztat a kérdés: valóban a valóságot látjuk? S mindig ugyanarra a következtetésre jutok: nem, egyszerûen
nem hiszem el, hogy ilyen a valóság! S ami még ennél is
komolyabb problémát okoz, a minta silánysága, amellyel
a nézõk, így sajnos a gyerekek is megismerkednek. Hiába
van felirat, hogy az adás megtekintése korhatárhoz kötött, sokan ezt nem veszik figyelembe. A szülõk összekacsintanak gyermekeikkel, és csak azért is megengedik az
adások megtekintését a kiskorúaknak. S hogy mit ért
meg a látottakból egy általános iskolás gyerek, az bizony
az említett szülõi kört kevéssé érdekli. A lényeg, hogy így
zavartalanul nézhetik végig õk is a mûsort. A következõ
történetet errõl pszichológuskollégám mesélte.
A negyedik osztályos Fülöppel az utóbbi idõben a tanítóinak több gondja volt. Elõször csak azt lehetett észrevenni, hogy a gyerek meglehetõsen fáradt. Osztályfõnökének, Éva néninek nem tetszett a jelenség, hiszen
korábban a fiú híres volt az órai aktivitásáról. Október
közepe óta azonban mindez eltûnt. A fogadóórán kérdezõsködött a szülõtõl, mert azt sejtette, hogy valami baj
van a családban. Az anyuka azonban a kérdéseket elutasította, s a következõ felelettel zárta le a tanító jóindulatú kérdéseit:
– Nézze, Éva néni, mindenkinek lehet rosszabb napja,
hete. Fülöpön kitört az õszi fáradtság. Majd helyrebillen.
A problémák azonban nem változtak, inkább súlyosbodtak. Már nem csak fáradt, de ingerült is volt osztálytársaival a fiú. A csoportjátékokban bántóan erõszakos
volt, ráadásul olyan kifejezéseket is használt, amelyek
sértõek, durvák, sõt, megengedhetetlenek voltak. Egy
ilyen alkalommal Éva néni félrehívta a fiút, s faggatta, mi
a baja. A gyerek elhárította a tanítói kérdéseket. Egyet-
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len mondata azonban szöget ütött a tanítója fejében.
„Miért tetszik csodálkozni, ma mindenki így beszél?” A
kérdõ mondat sokkal inkább felkiáltónak tûnt. Volt benne valamiféle titokzatosság. S ez a hangsúly, amellyel a
mondat elhangzott, az érzékenyebb fülû tanítónak feltûnt. Miután a gyerek tanulmányi eredményei is romlottak, az anyukát behívatta. Mindent elmondott, azt hogy
a fiú közönséges, hogy naponta látja, hogyan sodródik a
peremre, hogy meglátása szerint hatékony segítségre van
szüksége Fülöpnek. Az anyuka hiú ember volt. Fia tanulmányi eredményének romlása volt, ami leginkább foglalkoztatta, ezért kijelentette, hogy ha ezen a téren segítséget kaphat, azt elfogadja. A megbeszélés végén a nevelési tanácsadó felkeresését javasolta a tanító.
Néhány nappal késõbb sor is került a pszichológus és a
család találkozására. Az ismerkedés, az irányított beszélgetés úgy sikerült, ahogyan azt a szakmában is tanítják. A
pszichológus nem kívánt mélyebbre ásni a család életében. Felszínes képet kapott errõl. A szülõk elfoglalt emberek, három gyereket nevelnek a családban, Fülöp a
legidõsebb a maga kilenc évével. Húgai hat- és négyévesek. A család csak az esti órákban lehet együtt, s az étkezõhelyiségben az öt ember minden tevékenyégét az állandóan bekapcsolt tévé kíséri. Így kevesebb a beszélgetés, sokkal inkább a látottak kommentálása folyik. A vacsora közben is szól a tévé, a lányok fürdetése, mesélése
közben is megy az adás. Amikor a kisebbek nyugovóra
térnek, akkor kezdõdik a Fülöppel való foglalkozás. Ez
nem is lenne rossz, ám csupán két kérdés hangzik el az
apa szájából:
– Mi volt az iskolában, van új osztályzatod? Ebédeltél
a napköziben?
A kérdezõ azonban választ nem vár, mert szeme ismét
a képernyõre mered. S ha már ott van Fülöp és látja ezt,
õ is apja példáját követi.
A második és a harmadik találkozásra a tanácsadóba
Fülöpnek csak egyedül kellett elmennie. A pszichológus
minden tudását latba vetette, hogy szóra bírja a fiút. Elõször játszatta, majd késõbb a napirendjét állíttatta össze a
gyerekkel. Ez a feladat meglepõ fordulatot hozott, megoldása során nyílt meg az út a probléma gyökeréhez. A gyerek
minden reggel fél 7-kor kel, a szokásos tisztálkodás, reggelizés után önállóan megy az iskolába, ami a lakásuktól kényelmes sétával 6 perces út. Az iskola, a napközi után Fülöp fél 5-kor lépi át a lakás küszöbét. A már leírt helyen, az
étkezõben – a tévé bûvkörében – tölti el az estét, a saját szobájába csak aludni megy. S mikor érkezik el az alvás idõpontja? A válasz meglepte még a pszichológus kollégát is:
fél 12 körül. Tehát: 7 órát ül a tévé elõtt a legény, s meglehetõsen rövid idõt, összesen 7 órát tölt alvással!
A feltáró munkát a nézett mûsorok felsorolása követte.
A beszélgetésbõl kiderült, az ez évi valóságshow október
elején indult el, s ennek minden adását a fiú az apjával
együtt megtekintette. Ám ami az apának elegendõ alvásidõ, az a fiúnak nem. Arra a kérdésre, hogy miért is éppen
ezt a mûsort nézik, igen érdekes választ adott a gyerek.
– Apukám mindig ezt nézi, s egy-egy érdekes helyzeten olyan jókat nevetünk. Azt hiszem, ha újra versenyzõket toboroznának az apukám is bekerülhetne. Õ már
mindent tud arról, ami ott történik. Sokszor elõre mondja, hogy ki kivel kerül összetûzésbe, mi lesz a konfliktusok vége, ki lesz a kiesõ. Nagyon jó figurák vannak ott.

Jók a beszólásaik, majdnem mindenki tetovált. Az nagyon menõ, ha nagyobb leszek, akkor én is „kivarratom a
testemet”.
– Ezt a kifejezést kitõl hallottad? – kérdezte a pszichológus.
– Hát, az egyik szereplõ errõl is hosszan mesélt. De az
is nagyon jó, ahogy élnek. Olyan az egész, mint egy nagy
tábor. Milyen jó lehet így élni! És az is remek, ahogy beszélnek egymással. A szavak egy részét nem ismerem,
mert csak tõlük hallom, de biztosan nagyon jók. És még
az is jó, hogy a nyertes nagyon sok pénzhez jut. Persze,
sok függ attól is, hogy ki hogyan szúr ki a társaival.
– Van más mûsor is, amit nézel?
– Nem, ez teljesen leköt. Sokszor mesélem el a barátaimnak, mert többen nem nézhetik. Annyira izgi azt megnéznia, hogy ki hogyan szúr ki a másikkal. S azt is nagyon szeretem, amikor veszekednek. Nem tetszik nézni az adásokat? Pedig a felnõtt részben sok mindent lehet még látni…
A kolléganõ nem adott választ a fiúnak.
– Tessék elhinni, igazán ez a valóság! Ha nagyobb leszek, akkor én is bemegyek ebbe a mûsorba, nagy kár,
hogy most még nem tehetem meg. Egészen biztosan az
elsõ háromban bent lennék.
Sajnos, a pszichológusra olyan feladat várt, amely szinte megoldhatatlan volt. A család életét kellett átalakítani. Legutóbb a szülõket és Fülöpöt kérette be. Elmondta,
nincs titok a tanulmányi eredmény romlásában, hiszen a
csekély mennyiségû alvás okozhat eredménytelenséget.
Ugyanakkor rávilágított arra is, hogy a gyerek értékrendje átalakult, olyan hamis mintát szeretne követni, amely
csakis egy tévémûsorban létezik.
– Tudják, ez olyan, mintha laboratóriumi körülmények között kellene élnünk sok-sok ember szeme láttára.
Ez nem természetes élethelyzet. Nem kellene asszisztálniuk ahhoz, hogy a gyerek mesterkélt mintákat kövessen
a késõbbi életében.
Miért s hogyan kellene másképp csinálni? A továbbiakban errõl folyt a szó. A szülõk elég hamar elmondták a
véleményüket arról, hogy min fognak változtatni. Mindenesetre fogadalmat tettek, hogy a tévét a hálószobájukba rakják át, bár éppen a köztük lévõ eltérõ ízlésbeli
különbség miatt került ki onnan korábban a készülék.
Belátták – szerencsére együttmûködõk voltak –, hogy
ebben is az egymásra figyelést kell gyakorolniuk a felnõtteknek. Ha a tévé kikerül végre a mindennapok legfõbb
életterébõl, a közös együttlétek alkalmával lesz mód egymás meghallgatására, a kérdések megválaszolására, sõt,
valódi párbeszéd jöhet létre a családtagok között. Fülöp
életritmusa is megváltozik, s ennek jótékony hatása a
teljesítményben és magatartásában is mérhetõ lesz.
A pszichológus a munkáját elvégezte. De a családot
visszarendelte a félévi értesítõ kiosztásának idejére. Hogy
eredményes lesz-e a terápia? Azt reméli, igen, ha a szülõk
az általuk megfogalmazott szabályokat valóban tiszteletben tartják. Így Fülöpnek is lesz esélye arra, hogy megismerje azt az igazi világot, amelyben él, s amelyben felkészülhet majdani értékes, értelmes céloktól vezérelt felnõtt életére is.
Most már csak a valóságshow címén kellene gondolkodni, valóban valóság-e az, amivel a nagyérdemût szórakoztatják. De ebbe már sem a tanító, sem a pszichológus nem szólhat bele. Kár, hogy õket nem kérdezik.
3

TrencsØnyi_vØdobeszØd.qxd

2011.11.29.

Trencsényi László

14:51

Page 4

Védõbeszéd
a nélkülözhetetlen
mûvészeti nevelésért

Az esztétikai megismerés képessége és hajlandósága minden mûvészeti nevelés célja, így
mondja ezt – a még érvényes – nemzeti alaptantervünkben is a 9. „kulcskompetencia”.

De milyen argumentumokat használunk a mûvészeti
nevelés fontosságának hangsúlyozásakor?
– A mûvészetek megismerése segíti a „mûvelt világba” lépést, a kánon ismerete, elfogadása segíti a szocializációt. Ez különösen fontos olyan társadalmi csoportok
gyerekei esetében, akik nem érik el a „kívánatos” szintet,
nehezebben boldogulnak egy „középosztályi kultúrában”.
– A mûvészetek a „lélek nemesítésének” eszközei,
gazdagítják a növekvõ ember érzelmi intelligenciáját. Ez
utóbbi a finom lelkû mûvészetbarátoknak kedvesebben
hangzik.
A vitapartnerek hangja azonban már élesebb. Nagyvállalkozók és munkátlanul õdöngõk furcsa „népfrontjának” üzenete visszhangzik a következõ mondatban:
– Jó, jó, de mit adnak ezért a piacon?
Most pedig idézzünk fel gyakran hallható érveket is –
a folyamatosan háttérbe szoruló, hátrányos helyzetû –
mûvészeti nevelés mellett. No, azt senki se gondolja,
amit az 1950-es évek sematikus, „szocreál” indulója és
filmje üzent, hogy tudniillik „dalolva könnyebb az élet, az
alkotás”. De vannak, akik a mûvészetek „terápiás” hatását emlegetik, s „társadalomgyógyászatra” alkalmaznák,
mások pedig úgy vélik, hogy az a belsõ harmónia, megannyi „énerõsítõ” komponens, ami a mûvészetek mûvelése során kialakul és megõrzõdik, kimutatható népgazdasági méretekben is.
Szerintem is jól van az, ha nem a közvetlen esztétikai
funkciók állnak az érvelés középpontjában, hanem az
úgynevezett metafunkciók. Azonban talán egy kicsit szellemesebben fogalmaznék, érvelnék. Barkóczy Ilona és
Pléh Csaba nevezetes vizsgálata a Kodály-pedagógiáról
fényesen igazolta, hogy a kreativitás fejlesztésben az egyik
legkiválóbb eszköz a mûvészetek bevonása a nevelésbe,
ráadásul a kreativitás fejlesztése az esélyegyenlõség dolgában is hatékony lehet. S megannyi transzfer létezik.
Békéstarhos nem csupán Sebestyén Márta édesanyját
vagy a jeles muzsikus Mezõ testvéreket, akár Szokolayt
indította el, de legalább ennyire az íróként, ráadásul meseíróként kiválóvá lett Csukás Istvánt.
A magyar drámapedagógusok (Káva Színház) kezdeményezte legutóbbi nagy nemzetközi kutatás – a DICE
„fedõnevû” – hasonlóan fényes dolgokat állapított meg
azokról a gyerekekrõl, akik bármilyen „drámás” foglalatosságban részesülnek az iskolában (jobbak, barátságosabbak, segítõkészebbek, jobban szeretnek otthon lenni,
4

s szívesebben készülnek a politikai választásokra stb.).
Nyilván elõbb-utóbb a táncosok és a képzõmûvészek is
leteszik a maguk voksát arra, hogy matematikát, természettudományt, mûszaki tudományokat is hatékonyabban mûvel az, aki kitáncolta már a „hétlépést”, vagy jól
tud „képet olvasni”. A mûvészetek a „teljes személyiségre” vannak áldásos hatással, foglalhatjuk össze, s ebbe nem csak a személyiség „magasabb szintû szervezettsége” tartozik bele, de a nagyobb nyitottsága is.
Szóval, bizton érvelhetünk: a gazdaság élénkítéséhez
nem csupán a mûvészetpártolók, a mûgyûjtõk, a vásárlók és mecénások kritikus tömegének „elõállítása” fontos; a mûvészetekkel, esztétikai élményekkel táplálkozó
személyiség „jobban mûködik” a családban is (hogy azt
ne mondjam: jobb szeretõ), árnyalt aktivitással vesz részt
a közéletben, jobban építhet rá a társadalom. (Jól tudjuk,
a természetközeli, paraszti társadalomban e funkciókat,
mondhatni pedagógiai funkciókat jól betöltötte korábban a folklór – a libalegelõn eldalolt-eljátszott-eltáncolt
„virtuális világ”, a fonóban meghallgatott mese, a jeles
napok megannyi rituáléja. E világnak azonban már csak
az emlékei, vagy pedagógiai-mûvelõdési rekonstrukciói
léteznek, pedig a gyerekek, az iskolások világában innen
vezethet út az autonóm mûvészetek felé is.)
Autonóm mûvészetek? Semmiképpen nem valami
egyetlen kánon, kihirdetett értékvilág az, amire gondolok! Ugyanis a nemzeti kultúra is ezer – akár 10 millió –
érvényes változatban létezik, alakul, gazdagodik (más
nemzetek kultúrájával folyamatos kölcsönhatásban; a
tömegkommunikáció ebben – tessék elfogadni – legalább annyit használ, mint amennyire kártékonynak szeretjük mondani).
Vegyünk egy példát, a híres-nevezetes magyar népdalét. Ugyan ki a kánon „igazi” hordozója? Mari néni a
fonográf mellõl? Vagy Basilides Mária, aki Kodály üzenetét meghallva „felöltöztette” a népdalt, úgy vitte színpadra; vagy Török Erzsi, aki egy lépéssel közelebb lépett
hozzánk? Madarász Katalin, aki tömegek körében lett
népszerû, vagy akár a „pávások”? Sebestyén Márta? Vagy
a világzene felé mozduló eleven szenvedély, Palya Bea?
Vagy még tovább: a Csík zenekar elõadásmódja, a
Barbaroé? A „populáris regiszterben” megszólaló Szirtes
Edina Mókusé? Melyikük jelenti a „nemzeti kultúrát”?
Lehetnek választásaink. Kinek-kinek a magáé. Ettõl
azonban még valamennyien részei a magyar kultúrának.
Rosszat tesz hát az, aki bármelyiküket is tantervbe „fa-
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gyasztja”, miközben másokat kizár. (S hát ugye, ugyanez
a „sor” felállítható, végiggondolandó Toki Horváth Gyulától kezdve Rácz Aladáron át Balogh Kálmánig, Szakcsi
Lakatosig, Snétbergerig vagy éppen Bangó Margitig is…)
Ha pedig sikerül meggyõznünk a gazdaság élénkítõ
szereplõit arról, hogy nem tenne jót nekik sem, ha megszûnnének a mûvészeti szakkörök, akkor mégiscsak viszsza kellene térni a mûvészet, a mûvészeti nevelés alapfunkcióihoz. Mert e nélkül fabatkát sem ér az egész!
Mirõl is van szó? Az önismeret és a – furcsa szó, de
nekem kedvesebb, mint a hivatalos „társadalomismeret” – „teismeret”, Nagy Józseffel szólván a személyes
és a szociális kompetencia együttes fejlesztésérõl.

(Azaz a három egybefonódó kompetenciáról: az önreflexióról, a „tereflexióról”, és – nagyon fontos – a „mireflexióról”, amit nevezhetünk értõ közösségi identitásnak is.)
Mondom ezt szebben, a mûvészet, az esztétikum nyelvén: a Radnóti Miklóstól kölcsönvett „ember vigyázz, figyeld meg jól világod” etikai parancsára gondolok. Vagy
József Attilával szólva arra, hogy: „az elme tudomásul veszi a véges végtelent, a termelõ erõket odakint s az ösztönöket idebent”. S elmén itt messze ne a józan racionalitást
értsük, hanem azt az érzelmi telítettséget és egészlegességet, melynek a kinek-kinek megtalált és a saját arcához
formálódó esztétikai élmény a hordozója.

vvv
Némethné Dávid Irén

Neveljünk tehetséges
gyerekeket! (1. rész)

A legnagyobb kihívást az átlagostól eltérõen teljesítõ és/vagy eltérõen viselkedõ gyermekkel való bánásmód jelenti mindenkor a gyakorló pedagógus munkájában. Minden
gyerek más-más személyiség, „egyedi példány”, így valami lényeges dologban különbözik a társaitól.

nevelõ-oktató munkában a „másság” két nagy csoportjáról szokás beszélni. A sajátos nevelési igényû,
A
ezen belül az értelmi fogyatékos (enyhe és középsúlyos
fogyatékos) gyerekekrõl, valamint az átlagosnál jóval
magasabb teljesítményekre képes tanulókról, õk az úgynevezett tehetségígéretek. Hiszen a tehetséges gyermek
is más, mint a többiek.
Az iskolába különbözõ adottságokkal bekerülõ gyerekek a tanulási folyamatban tovább differenciálódnak,
miközben mindegyiküknek joga van az õt legeredményesebben fejlesztõ oktatásra, az egyéni bánásmódra, az
aktuális fejlesztési szükségleteinek megfelelõ foglalkoztatásra. Igaz, vannak eltérõ tantervû tagozatban szegregáltan vagy a többségi általános iskolák között integráltan oktató intézmények, létesülnek úgynevezett olvasó osztályok a „disz”-es gyermekek megsegítésére és vannak a tehetséggondozásra szakosodó magániskolák is,
ám e szélesedõ kínálat mellett a tehetséggondozás gyakorlata meglehetõsen esetleges.

Hátrányos helyzetben
a tehetséggondozás
Az iskolák helyi sajátosságai, adottságai igen különbözõek, így eltérõ feltételekkel bírnak a tehetségek felfede-

zéséhez, gondozásához, fejlesztéséhez. Sok például a kis
lélekszámú település, eltérõ a települések földrajzi, gazdasági, kulturális helyzete, és szép számmal vannak más
településekrõl érkezõ, ki-bejáró nevelõk, gyerekek, hogy
csak néhányat említsünk a gátló tényezõk közül.
Kevés a speciálisan képzett, sokoldalúan (elméletileg
és gyakorlatilag) felkészült szakember is napjainkban
erre a feladatra. Gyakran elszigetelten folynak a jó kezdeményezések.
A társadalom sokszor „elitképzésnek” tekinti a tehetséggondozást, és ezért nem is fordít kellõ figyelmet rá,
nem ad támogatást e fontos pedagógiai feladatra. Szerte
az országban sok helyen folyik eredményes tehetséggondozó munka, de az iskolák jelentõs részében nincsenek
meg még a feltételek ahhoz, hogy minden tanuló eljuthasson képességeinek legmagasabb fokára. Pedig a tehetséges gyerekekkel való foglalkozás legalább olyan felelõsséget és felkészültséget igényel, mint a lemaradók
vagy a hátrányos helyzetûek megsegítése.
A tehetségek felismerésére és a gondozásukra irányuló
törekvéseknek jelentõs lendületet adott, hogy a Magyar
Tehetséggondozó Társaság kezdeményezésére intézményesült az összes hazai és határon túli tehetséggondozó
civil szervezet tevékenységének összefogása a Nemzeti
Tehetségsegítõ Tanács megalakulásával (2006).
5
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Ki lehet tehetséges?
Mindannyian megtapasztalhattuk már azt a mára
evidenciának számító igazságot, hogy minden embernek (gyermeknek) van tehetsége valamilyen területen, még az enyhe értelmi fogyatékosnak is, amivel kiemelkedhet a többiek közül. Nem véletlenül mondjuk
azt, hogy ,,tehetsége” van, nem pedig azt, hogy ,,tehetséges” minden ember, mert tehetségen a velünk született adottságokból kibontakozó/kibontható különösen
jól fejleszthetõ képességeket értjük. A tehetség tehát
lehetõség, mely esélyt ad arra, hogy tehetségessé váljon valaki. A tehetség megvalósulásának, kiteljesedésének folyamatában, annak eredményeképpen válik valaki tehetségessé.
Gyakran azzal a hibás értelmezéssel találkozhatunk,
hogy csak az intellektuális tehetséget tartják értéknek,
pedig a mozgás (zene, tánc, sport stb.), a képzõmûvészet (festészet, szobrászat), de akár kosár-, gyékényfonás, a rongyszõnyegszövés, kézimunka stb., a jó szervezõi készség, üzleti érzék, és nem utolsósorban a helyes
gyermeknevelés a családban (is), mind-mind tehetséget igényel.

A tehetség ígéret
A tehetséget leíró teóriákból sokféle látott napvilágot, ma legáltalánosabban a Renzulli-féle az elfogadott.
Ez a modell négy összetevõjét emeli ki a tehetségnek: az
átlag feletti általános képességeket, az átlagot meghaladó speciális képességeket, a kreativitást és a feladat iránti elkötelezettséget.
A magam részérõl Czeizel Endre tehetségmodelljét
én még ennél is kifejezõbbnek, reálisabbnak tartom. Lényegét, az adottságok és a külsõ hatások kölcsönhatásának bemutatásával, az alábbi ábra szemlélteti:

lános értelmi adottság, kreativitás és motivációs adottságok) együttes meglétén alapul, amelyek a genetikai
és a környezeti adottságok függvényében alakulnak ki.
A kivételes tehetségnek belülrõl jövõ, de külsõ feltételei vannak: a család, az iskola, a kortárscsoportok
és a társadalmi környezet. Czeizel Endre fontosnak
tartja még az úgynevezett sorsfaktort is, amelyen olyan
hatásokat ért, amelyek meghatározzák a személy élettartamát, tehát azt, hogy lesz-e lehetõsége kibontakoztatni képességeit, ezenkívül pedig azt a morális-etikai
aspektust, amely meghatározza, hogy a kivételes tehetség mire, milyen célok érdekében hasznosítja az
adottságait.
Napjainkban a tehetséget sokféleképpen fogalmazzák, értelmezik. A többfaktoros definiálás jellemzõ mindegyik megfogalmazásra. Mint az elõbbiekben láttuk,
Renzulli szerint például „A tehetség átlagon felüli értelmi képesség + kreativitás + szorgalom”. Harsányi István klasszikus meghatározása szerint pedig: „Tehetségen azt a velünk született adottságokra épülõ, majd gyakorlás, céltudatos fejlesztés által kibontakoztatott képességet értjük, amely az emberi tevékenység egy bizonyos vagy több területén az átlagosat messze túlhaladó
teljesítményeket tud létrehozni”.
,,A tehetség adottság, azaz ígéret, lehetõség. A kivételes tehetség veleszületett, fõleg genetikai adottság,
de a megnyilvánulásának külsõ feltételei vannak, kihívó, serkentõ környezet, amelyek eldöntik, hogy mi válik valóra az ígéretbõl, a legnagyobb természeti kincsbõl, az emberi tehetségbõl” (Czeizel Endre). Legfõképpen a környezettõl függ az is, hogy ki hogyan tud bánni
a tehetségével, hogyan tudja érvényesíteni, hasznosítani azt.
(Csak megjegyezni kívánom, hogy azok az emberek az
igazi, a társadalom elismerésére méltó tehetségek, akik
adottságaikat nem csak a saját hasznukra, hanem mások
helyzetének jobbá tételére és pozitív értelemben hasznosítják tudásukat, tehetségüket.)
Géniusznak (régiesen zseninek vagy talentumnak)
nevezzük a különleges, párját ritkító szellemi teljesítményre képes embereket. (Magyarország lakosságából
2-3 fõ lehet ilyen évszázadonként.)
A pedagógusoknak, a szülõknek és az egész társadalomnak fontos feladata, hogy a gyermekek tehetségébõl
tehetséges gyermekeket neveljenek!

Felhasznált irodalom
Ezen a modellen azt látjuk, hogy a kivételes teljesítmény négy faktor (speciális mentális adottságok, álta-

6

Géniusz könyvek, Magyar Tehetségsegítõ Szervezetek Szövetsége 2010.; „Tehetséggondozás a természettudományban” címû Géniusz konferencia (2011. február 26.).
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A szónak, érzésnek
és gondolatnak tündöklõ
magyar mestere

125 éve született Tóth Árpád Aradon s 83 éve halt meg Budapesten a Nyugat elsõ nemzedékének egyik ismert és méltán kedvelt költõje. De ismert-e még ma is? Ez idõ tájt is olvasott s kedvelt Tóth Árpád? – ilyen s hasonló kérdések tünedeznek fel napjaink aggódó
olvasójában, hiszen korunkban minden olyan illanó, tünékeny. Lehet egy-egy pillanatra
felkapott valaki vagy valami, de legtöbbször csak akkor, ha jól reklámozott, s könnyen
megesik, hogy holnapra már megunt, sõt, eldobott vacak.

sak reménykedem, hogy a fél évtizedeket is alig megélõ nemzeti alaptanterveink névtelenségbe burkoC
lózó szerzõi a joggal neves íróinkat, költõinket és nemzedékekre ható, tanulságokkal szolgáló mûveiket nem rejtik véka alá, hanem a tartóra teszik, hogy úgy világítson
a ház minden lakójának – visszhangzom Máté evangéliumának idõszerûvé tett sorait, intését. Szeretnék e folyóirat, a Tanító hasábjain – az olvasókkal együtt – úgy
emlékezni Tóth Árpádra, hogy személye és költészete
mindenekelõtt a figyelem és az olvasói igény erõterébe
kerüljön.
Teszem mindezt Tóth Árpádról valló nézetek, vélemények felidézésével, valamint – egyik verse, a különös
hatású capricciója – az Áprilisi capriccio tanításra történõ elõkészítésével. Abban a reményben cselekszem,
hogy hátha az eddiginél többen nyúlnak majd Tóth Árpád-kötetért a könyvespolcukra.

Nézetek, vélemények
Tóth Árpádról
A tiszta költõrõl, a makulátlan mûvészrõl így vélekedett Babits Mihály: (…) Az õ költészetét nemcsak
utólagosan színezi a tragikus végzet. A fiatal halál beivódott életébe, gondolataiba, rímeibe. A betegség kiemelte
õt profán világunkból, megóvta a harcoktól és tévedésektõl. (…)
Bálint György ezt írta róla: (…) Két szorosan összetartozó vezérmotívuma van egész költészetének: az elmúlás és az
öröm. (…) S ebben a költészetben ott van a magány érzésének a felfokozott hatású kifejezése is.
Miképpen látta költõnket Kardos László irodalomtörténész? Íme az álláspontja: (…) Tóth Árpád sajátos
mondanivalóinak kifejezésére sajátos nyelvet, stílust és for8

mát teremtett. Szókincse elüt az elõtte járó költõk szókincsétõl, de elüt kortársaiétól is. Szókincsének sajátossága elsõsorban meghittségében áll. (…)
Tóth Árpád költészetének egyik legnevesebb elemzõje, Kiss Ferenc irodalomtörténész a következõképpen
vallott errõl a halk szavú poétáról: (…) Uralkodó hangja
kezdettõl végig a fájdalom, a szeretetre, boldogságra hiába
váró ember szomorúsága. Õ a Nyugat esztéta-költõje maradt: a finom, gazdag, meglepetésekkel teli zenei hatások kedvelõje. (…)
A lírai én magánya, az impresszionizmus, az egy-egy
benyomás köré szervezõdõ versek tematikája jellemzi
Tóth Árpád költészetét. Nem véletlenül szokás kulcsverseként emlegetnünk a „Lélektõl lélekig” címût, amelyik lírai hõsét elesettsége, magánya határozza meg. Szerelmi lírája izzó életszeretet, olvassuk el az „Esti sugárkoszorú”-t, s meggyõzõdhetünk ennek a versnek s a kapcsolódó kijelentésnek, minõsítésnek az értékállóságáról. Költeményei egy-egy hangulatot, lelkiállapotot jelenítenek meg, errõl tanúskodik a „Körúti hajnal” is. Tóth
Árpád a lírai beszédmódját a stíluseszközök bravúros
használatával formálta ki, vegyük például az „Elégia egy
rekettyebokorhoz” címût, máris megbizonyosodhatunk
errõl, amint arról is, hogy versnyelve hangulatát a gyakori jelzõhasználattal és az allegorikus képek egymásba fonódásával teremtette meg sajátságos, összetéveszthetetlen Tóth Árpád-i kifejezésmóddá.

Komplex esztétikai
megközelítés
Meghökkentõ világot villant fel Tóth Árpád az „Áprilisi capriccio” címû versében, amelyik csupa zene a szertelen lüktetésével, vidám hangzásával együtt.
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Tóth Árpád: Áprilisi capriccio
Az útszél: csupa pitypang,
A bokrok: csupa füttyhang.

Súlya alatt új és remek
Autója bõgve megremeg…

Rigó fuvoláz; rája tíz
Zugból is felcsivog a csíz.

Ó, áprilisi út-szél,
Tréfás, arcomba fútt szél,

Hallgatja még a rest éj
Félálmában a kastély,

Rügyecskék, zöldacél-rugók,
Ó, fuvolás aranyrigók,

Emelve tornyát álmatag,
Mint nyújtózó kart, bár a nap

Ó, csermelyhangu csízek,
Illatok, édes ízek,

Elönti friss arannyal.
A parkban – rõt aranyhal –

De jó most elfeledni, hogy
Az élet rút és vad dolog,

Kövér úr sétál lebegõ
Hassal az édes levegõ

Hogy itt, amennyi arc van,
Megannyi csúnya harc van,

Árjában, sportruhája
Most szelídség csuhája,

S hogy botrány lenne, ajajaj,
Micsoda cifra, szörnyü baj,

Mert még nem kezdi üzletét,
És tõzsdetippektõl setét

Ha most, annak jeléül,
Hogy tavasszal megbékül

Agyában a mohóság
Helyett valami jóság

Szegénység, bánat, szenvedés,
Belépnék e szép kertbe, és

Zsendül, mint egy kis korai
Tavaszi virág szirmai,

– Áprilisi merénylõ –
A hájas úrnak fénylõ

Melyek, sajnos, lehullnak,
Ha majd e drága úrnak

Búbjára rábökném szelíd
Öklöm vidám barackjait.

A verscímben szereplõ capriccio szó elsõsorban a zenemûvészet egyik közismert mûfaját jelölõ kifejezés. Kötetlen formájú, könnyed, csapongó, életteli, vidám, esetenként szeszélyesnek tûnõ zenemûveket neveznek így.
És ez a Tóth Árpád-költemény?
Bizony ez is kötetlen formájú (a páratlan strófákban
7-7 szótag, a páros szakaszokban 8-8 szótag található soronként), könnyed, csapongó (megállíthatatlanul hömpölyögnek elõre a szinte szüntelenül át-áthajló verssorok),
életteli, vidám alkotás.
Ezen a ponton feltétlenül idekívánkozik ennek a költeménynek az egyik hangulatteremtõ tényezõje, jelesül:
az áthajló sorokkal létrehozott könnyedség. Mit is érdemes tudnunk az úgynevezett áthajlásról? Ha a versmondat átlép a következõ sorba, áthajlás (enjambement) jön
létre. Ez a költõi eljárás a szöveg áradását éreztetheti, jelen Tóth Árpád-vers esetében még növelheti is. Az ilyen
verset, amilyen az „Áprilisi capriccio”, többnyire a versritmus éreztetése nélkül, csupán értelmi hangsúlyozással szokták mondani. Az áthajlás helyzeti fajtáit tekintve
itt egy-egy versmondat végének átcsúszása figyelhetõ
meg a következõ sorba, ez másképpen: átvetés. Jelen van
az is, amikor egy-egy versmondat eleje még az elõzõ sor
végén helyezkedik el, ez a hátravetés. A verstani kutatá-

sok állítása szerint minél erõsebben összetartozó szószerkezeteket, vagy éppen álszintagmákat választ el az áthajlás, annál nagyobb a hatása. (Még szavakat is elvághat.)
Kiváló poétikai szövegmû ez az „Áprilisi capriccio”,
érdemes 10–12 éves, vagy magasabb évfolyamon tanuló
diákjainkkal jókedvûen, termékeny és hasznos munkáltatással feldolgoznunk, megemlékezvén így is a Nyugat
elsõ nemzedékének jeles költõjérõl – és nem csak kerek
évfordulós esztendõkben.
Elsõ és újabb olvasáskor is könnyedén állapíthatjuk
meg, hogy valóságos tavaszi zsongást, a tavasz zenei
hangjainak bõségét ontja elénk ez a capriccio. De ne álljunk meg ennél a ténynél, hanem hívjuk versértelmezõ,
verssel találkozásra szervezõ anyanyelv- és irodalompedagógiai munkánkhoz a testvérmúzsákat, hiszen az
alapvetõen adott zenei és irodalmi kapcsolat mellett a nyelv
rejtelmei, a képzõmûvészet vonatkozó csodái, a filmmûvészet
életkornak megfelelõ alkotásai is támpontokat nyújtanak e
mûfaj és kifejezésforma biztosabb értéséhez, összességében Tóth Árpád jelen versének az árnyaltabb megértéséhez.
Az „Áprilisi capriccio” olvasásakor – korunkból vett
hasonlattal élve –, mintha egy film kockái tûnnének egymásba a filmmûvészet technikai lehetõségeinek köszön9
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hetõen, a capriccio eredetien egyéni rendezõ elvének
megfelelõen. Ez az elv nem más, mint a szabadon szárnyaló ötletek sugallta látomásos képalkotás.
A Szépmûvészeti Múzeum nagyszerû kiállítása a 18.
századi velencei festészet kiemelkedõ alakja,
Gianbattista Tiepolo fiának, Giandomenico Tiepolo
(1727–1804) mûvészetére hívta fel a figyelmet az „Égi és
földi capriccio” címû, a múltból való mûvek megrázó sorozatával.
A filmmûvészetre és a képzõmûvészetre utalás mellett
a zenemûvészet példaként állítása azért is helyénvaló,
mert a zenében a capriccio ugyan nem határozott mûforma, de címül írva azt jelenti, hogy a zenedarabnak ritmikai tekintetben pikáns jellege van, és benne eredeti s
meglepõ helyek fordulnak elõ. Lényegében olyan rövid
hangszeres mû a capriccio, amelyik jórészt szólisztikus,
késõbb szabadabb formájú, gyors és virtuóz jellegû alkotássá vált, vegyük példaként Vieuxtemps: „Capriccio”
címû darabját. Richard Strauss kései éveiben írta „Capriccio és Daphne” címû remekét, amelyik egy könnyedebb mû. Rimszkij-Korszakov a „Spanyol capriccio, Op.
34 címût eredetileg szólóhegedûre és zenekarra tervezte
„Fantázia spanyol témákra” címmel, nagyzenekari formájában 1887-ben írta meg a darabot.

A befogadói magatartást
fejlesztõ tevékenységek
E társmûvészetek vidékére tett alkalmi kirándulás
után forduljunk tanítványainkkal együtt Tóth Árpád
élettel telt, színgazdag mûve felé.
l

l

10

Olvassuk el Tóth Árpád „pitypangos, füttyhangos” versét! Ellenõrizzük az elsõdleges megértést:
Mi a versszervezõ téma? Milyennek nevezhetjük a
költemény hangvételét? Milyen összefüggés van a
cím és a szövegegész között?
Foglalkozás a szöveggel:
Gyûjtsük ki a Tóth Árpád-capriccióból a látvány-, illat- és hangélményeket! Beszéljük meg,
hogy milyen szerepet játszanak ezek a versben!
Jellemezzük a költemény egyes szerkezeti egységeit úgy, mintha zenekart kellene szerveznünk!
Mikor melyik hangszert szólaltatja meg a költõ?
Indokoljuk meg a zenekarszervezõ véleményünket!
Figyeljünk meg költõi eszközöket:Miért tûnik
kissé diszharmonikusnak ez a Tóth Árpád-vers?
Miféle színekkel varázsolja elénk az április képeit a
költõ? Hogyan járul hozzá az „Áprilisi capriccio”
zeneisége megteremtéséhez a mû verselése és rímelése?
Reflektálás: Szép-e ez a vers? Indokoljuk meg a
véleményünket! Hasonlítsuk össze a saját álláspontunkat társaink meglátásaival!

Gyakoroljuk ennek a capricciónak a felolvasását! Feltétlenül figyeljünk a sor- és strófaépítkezés
jellemzõire, különösen az áthajló sorok helyes,
gondolatközlõ olvasására! Érzékeltessük a lelkesültséget, az iróniát és a türelmetlenségeit is a felolvasásunkkal!
Nézzünk utána a festészetben és a zenemûvészetben olyan alkotásoknak, amelyek capricciók, azaz kötetlen formájúak, könnyedek,
csapongóak, életteliek, vidámak, kissé szeszélyes hatásúak! Hívjuk fel ezekre társaink figyelmét!
Készítsünk illusztrációkat Tóth Árpád „Áprilisi capriccio” címû verséhez! Szerkesszünk találó
képaláírásokat!
A fenti tevékenységrendszer természetesen szabadon
továbbfejleszthetõ, átalakítható, a saját tanulócsoporthoz igazítható, mert egyfajta felkínált lehetõség csupán.
Annak bemutatására szántuk, hogy a magyar hangulatköltészet talán legismertebb költõje, Tóth Árpád – a csupa zene, csupa szín, csupa íz és illat jellemzõibõl építkezõ
– „Áprilisi capriccio” címû versének megismerése lehet
tisztelgés az alkotó emléke elõtt, de – az anyanyelv-pedagógiai szempontok érvényesítésével, az életszeretet jegyében – feltételt is teremthet komplex esztétikai nevelésre is.

Felhasznált irodalom
Horváth Zsuzsa 2011: Tóth Árpád. In: Estók János
(fõszerk.): Nemzeti évfordulóink 2011. Balassi Intézet,
Budapest.
H. Tóth István 1999: Jelek az úton. Mozaik Kiadó, Szeged.
H. Tóth István–Radek Patloka 2009: Kettõs tükrök
(A stilisztikáról magyarul – a magyarról stílusosan).
Egyetemi tankönyv. Károly Egyetem Filozófiai Fakultása, Prága.
H. Tóth István–Radek Patloka 2009: Kettõs tükrök fényében (Stílusgyakorlatok). Károly Egyetem Filozófiai
Fakultása, http://www.seminar-stredoevropskychstudii.cz, Prága.
Kiss Ferenc 1965: Tóth Árpád. In: Sõtér István (fõszerk.): A magyar irodalom története 1905-tõl 1919-ig.
Akadémiai Kiadó, Budapest.
Szathmári István 1996: Hol tart ma a stilisztika? Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
Szerdahelyi István 1996: Irodalomelmélet mindenkinek.
Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest.
Szerdahelyi István 1997: Verstan mindenkinek. Nemzeti Tankönyvkiadó Rt., Budapest.
Szikszainé Nagy Irma 1994: Stilisztika. Trezor Kiadó,
Budapest.
Szikszainé Nagy Irma 1999: Leíró magyar szövegtan.
Osiris, Budapest.
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Helyesírás-fejlesztés (3.)
Gyakorlás: j – ly a szavakban

Az elõre kijelölt szógyûjtemény begyakorlása után a gyerekek szívesen próbálják ki a tudásukat tréfás feladatok megoldásával. Fontos, hogy a feladatsor megoldásához a begyakorolt szavakból válogassuk az anyagot. Az itt bemutatott feladathelyzetek a tanultak
alkotó alkalmazását kívánják meg a gyerekektõl.

Találós kérdések megfejtése
Mindegyik találós kérdés megfejtése olyan szó, amelyikben van j hang.
Írd a megfejtést a vonalra! Vigyázz a j hang helyes jelölésére!
1. Tejüzemben készítenek.
Régen asszony köpült,
s mérgelõdött, ha egy légy
arrafelé röpült.
Mi az? ___________________________________
2. Gyurrri vagyok, s képzeljétek:
egész nap csak fecsegek.
Mint egy vacak, rossz telefon,
olyan hangon recsegek.
Melyik állat ez? ____________________________
3. Borzasztóan mérges jószág.
Óljába, ha belesel,
tereád is megharagszik,
teveled is felesel.
Melyik háziállatunkra igaz?___________________

j vagy ly? Szókeresés
az Ablak-Zsiráfban
Ha felismerted, hogy melyik szóra gondoltam, keresd
meg a helyét az A-Zs-ban!
Írd a vonalra a szót és az oldalszámot is, ahol rátaláltál!
A) „Sok mindennek, amit az ember csinál, …….…ai
vannak. Annak is, hogyan eszünk, hogyan játszunk
együtt, hogyan megyünk át az úttesten, hogyan viselkedünk a villamoson, a sportpályán, az uszodában.” à __________________________________
B) „ Gábor ma vette fel elõször a sötétkék kabátot, …
kabátja van. A régit kinõtte.” à ________________
C) „Az õserdõben járni ……….. ; vadállatok megtámadhatják, kígyók megmarhatják az embert.”
à ______________________________________
D) „Az ……. folyékony anyag. Sok növény magjából lehet … préselni.” à _________________________

4. Ha feltöröm a jeget,
akkor ezüstöt lelek,
ha ezüstöm felbontom,
meglelem az aranyom.
Mi az? ___________________________________

E) „A ………… emlõsállat. Meleg vidéken él. Gyümölcsökkel táplálkozik. à _______________________

5. Ha az edényt szét nem vered,
mi benne fõtt, meg nem eszed.
Mi az? ___________________________________

G) „Az ………….ból megtudhatjuk, mi történt újabban nálunk és máshol, Magyarországon és más országokban.” à _______________________________

6. Melyik úton nem járt még soha ember?
Melyik út nem porzik sose? ___________________

H) „A nyelv és a fogak a ……ban vannak.”
à______________________________________

F) „Amit látunk, amire gondolunk, amit elképzelünk,
azt le lehet …………..ni „à __________________
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Mulasztásaim (3.)

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

Verje meg az isten a tanárnõt!

!

!

A diplomaszerzést megelõzõ utolsó évben „segédnevelõként” hétvégi ügyeletet vállaltam egy középiskolás diákotthonban. Péntek késõ délután volt, amikor az egyik lány sírva panaszolta, hogy valaki ellopta a vadonatúj moherkardigánját. (Akkor éppen ez volt a divat, alig két hete kapta.)
Este végiggondoltam, ki hagyta el a kollégiumot a lopás
bejelentése elõtt. Egyenként magam elé idéztem az arcokat – és már nem emlékszem pontosan, hogy miért –, E. arcánál megálltam. Nem kizárt, hogy õ volt – gondoltam.
Kolléganõm – akivel együtt voltunk ügyeletesek – vállalta, hogy helyettesít, így szombat délután elmehettem E.
családjához. Ketten voltak otthon az édesanyjával. Elmondtam, hogy G. kardigánja eltûnt és megkérdeztem Et, nem tud-e errõl valamit. Erre – anyja meglepetésére is –
elõvette a kardigánt a táskájából. Megígértem, hogy nem
mondom el a lányoknak, hogy õ volt a tettes, és nem szólok az osztályfõnökének sem. Már nem is emlékszem, hogyan búcsúztam el tõlük, visszamentem a kollégiumba.

Arra viszont határozottan emlékszem, hogy nagyon
meg voltam magammal elégedve: rájöttem, hogy ki lopta el, vissza is szereztem a kardigánt, E-vel pedig (akit
szelíd, csendes lánynak ismertem) nagylelkû is voltam.
Másnap reggel csengett a kollégiumban a telefon, E.
anyja bemutatkozott, aztán halk, de feszült, visszafojtott
indulattal teli hangon (ma is hallom a hangját) csak enynyit mondott: Az isten verje meg a tanárnõt! – és letette
a kagylót.
Nagyon igazságtalannak éreztem az átkot, és talán tíz
évbe is beletelt, mire megértettem, hogy miért mondta.
Nem azért, ahogy elintéztem a lánya ügyét, hanem, mert
ezt olyan diadalmas lelkiállapotban tettem. Miközben õ,
az anya azzal szembesült, hogy kamasz lánya lopásra képes, én magammal voltam eltelve, meg sem érintett az,
amit õ anyaként átélt, semmilyen empátiát nem éreztem. Ezt megértve jöttem rá, hogy még sokat kell „tanulnom”, mert nagyon messze járok attól, hogy kritikus
helyzetben úgy mûködjek, ahogy az egy segítõ szakmában, hivatásban természetes.

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!
12
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Kõrösné dr. Mikis Márta

Informatikát tanulok

Amikor az 1980-as évek közepén az elsõ személyi számítógépek megjelentek az otthonokban és az általános iskolákban, nem gondolhattuk, hogy 21. századi társaik milyen
változásokat okoznak nem csak a kisdiákok, hanem a pedagógusok mindennapi életében
is. A tanítók módszertani szokásai is átalakulnak. Napjainkban egyre többen már az
interneten böngésznek oktatómunkájukhoz új anyagok után kutatva. Felteszik az iskola
honlapjára az osztálykirándulás fotóit, válaszolnak a szülõk e-mailjére vagy éppen az enapló bejegyzéseit ellenõrzik.

Számítógép
az iskolai oktatásban
A digitális technika változatos módon kér helyet az
oktatási-nevelési folyamatban: elkerülhetetlen az informatikai írástudás, a digitális kompetencia fejlesztése,
mindez már kisiskolás korban. (A TANÍTÓ régebbi számaiban* többször ajánlottuk a számítógép és a korszerû
technika gyermekkori, iskolai alkalmazását.) Az informatika eszközei és módszerei nagymértékben támogathatják a személyre szabott, differenciált oktatás megvalósulását, sõt, élvezetesebbé tehetik a tanulást. Köztudottan a fiatal generáció rendkívül tanulékony és fogékony a technikai újdonságok iránt.
Az informatika tanítási tartalmai alkalmazásjelleggel
valamennyi tantárgy tanításában megjelennek. Erre törekszik, ezt sugallja a Nemzeti alaptanterv (NAT) is. Kisiskolás korban az alapvetõ informatikai tudás megszerzése fõként más tantárgyakba ágyazottan történik; az IKT
(információs és kommunikációs technika) használatával
megvalósuló készség- és képességfejlesztés folyamatában elsajátított ismereteket jelenti. A tantárgyi oktatásban alkalmazott digitális eszközök segítségével hatékonyan fejleszthetõk az alapkészségek és képességek: az írás, az olvasás-, a számolási készség, a problémamegoldó gondolkodás, a tanulási képesség és az önálló ismeretszerzés
képessége, illetve az EU által definiált kulcskompetenciák többsége is. A NAT-ban az informatika az alsó tagozaton 2004 óta önálló tantárgyként (mûveltségterületként) jelenik meg: az elsõ tantervi követelmények a 4. évfolyam végén olvashatók; vagyis az általános iskoláknak
– felmenõ rendszerben – legkésõbb a 4. évfolyamon meg
kell kezdeniük az informatika oktatását/alkalmazását.
Azaz nem hagyhatja el az alsó tagozatot a tanuló úgy, hogy
ne lennének minimális informatikai ismeretei.
Az általános iskolák IKT-feltételei eltérõek mind a
felszereltséget (hardver, szoftver), mind a személyi állományt (alsós informatikaórák képzett pedagógussal) tekintve. Azon iskolák tanulóinak, ahol alsó tagozaton már
1. osztálytól, felmenõ rendszerben megjelenik az infor-

* Ld. a Tanító 2010. novemberi, decemberi és 2011. januári számait.

matika, mint önálló tantárgy, több tankönyvkiadó is készített munkatankönyvet – a Nemzeti Tankönyvkiadó
például már az 1. osztályosoknak is – felmenõ rendszerben, a hozzá tartozó módszertani kézikönyvekkel együtt.
Ott azonban, ahol csupán a NAT által elõírt minimális
óraszámot (37 óra) tudják az informatikára fordítani, a
tantervi alapok átadásához olyan tankönyvre van szükség, amelyik – a tanulók órai tevékenységét segítve – csupán a legszükségesebb ismereteket közvetíti. Erre hivatott a Nemzeti Tankönyvkiadó frissen megjelent Informatikát tanulok – 3–4. osztály címû kiadványa. (A hozzá tartozó módszertani útmutató és a tanítási órákra lebontott tanmenetjavaslat ingyenesen le is tölthetõ a kiadó honlapjáról: http://www.ntk.hu/also/informatika.)

Játsszunk együtt informatikát!
A tankönyv feladatai alkotómunkára ösztönzik a
kisdiákokat: a megfelelõ eszközök és szoftverek kiválasztásával írnak, rajzolnak, szerkesztenek, információt
keresnek a számítógép segítségével. Motivációs célból a
tanórák többségének fontos mozzanata a játék, amely a
gyermeket körülvevõ világ felfedezésére ösztönöz és változatosságot hoz a korcsoport ismeretszerzésében. Az
ajánlott játékok – amelyek általában a foglalkozások
„órára hangoló” részében javasoltak – fontosak a szociális kapcsolatok erõsítésében is amellett, hogy egyes informatikai fogalmakat vagy tevékenységeket készítenek elõ
és gyakoroltatnak. A jól ismert „Most mutasd meg!” játék például a pedagógus által már bemutatott informatikai eszközöket, alkatrészeket hivatott felidézni, gyakoroltatni. De hasonlóan fejlesztõ hatásúak például a Logopedagógiából ismert teknõcjátékok, robotjátékok egyes
változatai éppúgy, mint az origami vagy a testbeszédet
fejlesztõ „Amerikából jöttünk” címû játék is.
Ha mind a játékos, mind az alkotótevékenységek „túlnõnek” a szûk óraszámú informatikafoglalkozásokon,
ajánlatos, hogy a szokásos tantárgyak keretén belül is
folytatódjanak. Erõs tantárgyi kapcsolat alakítható ki
így a magyar nyelv, idegen nyelv, matematika, környezetismeret, technika, rajz tantárgyakkal, hiszen ezek témáit, tanulói feladatait hasznosan egészítheti ki az IKT
alkalmazása. Az informatika interdiszciplináris tudomány, sokoldalú fejlesztõ hatását, a mindennapi életben
betöltött fontos szerepét leginkább úgy érvényesíthet13
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jük, ha erõsítjük a tantárgyköziséget, és az informatika
világával való ismerkedést nem korlátozzuk a heti egy alkalomra, s nem „zárjuk be” a számítógépes kabinet vagy
az iskolai könyvtár falai közé. Amennyiben az informatikaórákat szaktanár tanítja, az osztálytanítóval való
együttmûködés, a különbözõ tantárgyak keretében
megvalósítható fejlesztési feladatok közös megoldása feltétlenül ajánlott!
Sok iskolában újdonság és hasznos taneszköz az interaktív tábla. Használata tanórai internetkapcsolat esetén
(nem csak informatikaórán!) rendszeres lehet. Böngészhetnek például a gyerekek, ezt irányítottan és csoportban is szervezhetjük. Jelenítsük meg a javasolt
weboldalakat a táblán! Az egyes témaköröket csoportmunkában érdemes kiosztani. A böngészés mellett a legfontosabb, hogy keresni is megtanítsuk a gyerekeket. A
kulcsszavas kereséshez használhatjuk az Informatikát tanulok tankönyvben is ajánlott www.google.hu oldalt.
Kerestethetünk mesefigurákról, olvasmányok szereplõirõl, íróiról információt vagy olvasmányokban szereplõ
történelmi személyiségekrõl életrajzokat, akár a többi
tantárgyhoz illõen is. A szûk óraszám csupán az elektronikus levelezés alapjainak bemutatására ad lehetõséget, ám a többi tantárgy óráihoz kapcsolódóan is adhatunk olyan egyszerûbb házi feladatot, amelyhez elektronikus levélváltásra lehet szükség. Készítsünk közösen email címet tanítványainknak! Örömmel fognak egymással, illetve tanítójukkal levelet váltani. Természetesen
legyen lehetõség a feladatmegoldás személyes (papíralapú) beadására is, hiszen vannak még gyerekek, akiknek
otthon nem áll rendelkezésükre az internet.

Tárgyi feltételek
Az informatika tanításához használt számítógépeken
legyenek meg a legfontosabb alkalmazói szoftverek (pl.
szövegíráshoz, rajzoláshoz), amelyekkel a tanulók – alapfokon – alkotni, írni, rajzolni, képeket kezelni/szerkeszteni, illetve böngészni tudnak. Az ismert, úgynevezett irodai
szoftvereken kívül az interneten számos olyan könnyen
kezelhetõ, letölthetõ, ingyenesen hozzáférhetõ szoftver
található, amelyek a korcsoport igényeinek és a tanítási
célnak tökéletesen megfelelnek. Szoftverajánlót közöltünk már a Tanító 2010. decemberi számában is. A pedagógus választása, hogy az interneten milyen honlapokat
ajánl a tanulóinak, hiszen ezek megválasztása mindig az
adott tantárgyhoz illõ feladat függvénye. A böngészést az
ismert keresõprogramok segítségével végezhetjük, a közhasznú információforrások megismeréséhez pedig az osztálykirándulás szervezését ajánljuk. A korcsoport számára
mindenképpen ajánlott és lehetõleg ne maradjon ki a gazdag kínálatú, az úgynevezett digitális Oscar-díjnak megfelelõ, „Kiváló Online Gyermektartalom” díjjal is kitüntetett Egyszervolt honlap: www.egyszervolt.hu.

A felhasználói magatartás
fejlesztése
A tévé képernyõje vagy a számítógép elõtt – sajnos –
sok idõt töltõ magyar diákok körében nagyon aktuális a
reklámok világának rövid bemutatása. A „Legyél Mé14

diatudor!” elnevezésû lecke az ORTT által támogatott
népszerû programcsomagot (www.mediatudor.hu) eleveníti fel, amely projekt dokumentumait az elmúlt években számos általános iskola ingyenesen megkapta és kipróbálhatta. Ez a foglalkozás – amelynek témája nemcsak informatikaórán, hanem más tárgyakban, más alkalmakkor is szóba jöhet – felvillantja a lényeget, a reklámok hasznos és veszélyes tulajdonságait. Mindezt úgy,
hogy alkotómunkára bíztatja a tanulókat.
Az IKT elõnyei mellett meg kell említenünk az esetleges hátrányokat, sõt a veszélyeket és az etikai kérdéseket is. Az Informatikát tanulok címû füzet rugalmas feldolgozása a cserét is lehetõvé teszi, illetve a téma tanév közben bármikor történõ említését, megbeszélését – például
egy adott internetes böngészési feladat közben, vagy éppen túlzott, otthoni számítógépezés hallatán. Az etikai
kérdések (Mit és hogyan használhatunk fel?), a vírusok
és az internetes ismerkedés, kapcsolatépítés mind olyan
téma, ami szintén nem korlátozódhat az informatikaórákra, a tanév során más alkalommal is beszélni kell róla, hiszen egyre fiatalabb korosztályokat érint. Ezért az alsó tagozatos tanulókat nevelõ pedagógusok felelõssége
megnõ a világháló használatára való felkészítésben jó
példákkal, kreatív feladatok ajánlásával. Nem mindegy,
hogyan tesszük meg az elsõ lépéseket az interneten, tanórai környezetben!

Értékelés
A tanulók és a szülõk az Informatikát tanulok kiadványban a 4. évfolyam végére meghatározott értékelõ megállapításokat olvashatnak, így közösen is ellenõrizhetik a társakkal és a tanítójukkal ezek teljesülését. Az összefoglaló
órák leírásai pedig olyan feladatokat ajánlanak, amelyekkel a kisdiákok informatikai tudása, a tanultak alkalmazásának képessége nyomon követhetõ, ellenõrizhetõ:
– Tudok piktogramokat olvasni és tervezni, titkosírást
készíteni.
– Ismerem a számítógép fõ részeit.
– Tudok a számítógéppel egyszerû rajzokat készíteni, ismert programokat elindítani.
– Tudok egyszerû számtani mûveleteket végezni számológép segítségével.
– Tudok adatokat csoportosítani, táblázatba rendezni.
– Tudok egyszerû algoritmust készíteni, ismerek néhány
egyszerû utasítást.
– Tudok rövid szöveget írni a számítógépbe és ahhoz
rajzot készíteni.
– Tudok digitális fényképet készíteni.
– Ismerek a világhálón honlapokat, amelyeket önállóan
is fel tudok keresni. Vigyázok, hogy biztonságosan
használjam az internetet.
– Kiismerem magam az iskolai könyvtárban.
– Megtalálom a könyvtárban a megadott címû könyvet,
és tudok adott témájú könyveket választani.

Ötletek digitális mesékhez
Hol volt, hol nem volt… Így kezdõdnek a tanító mindennap elmondott meséi, de így kezdõdhet az a mese is,
amelyet a gyermekek a számítógép segítségével készítenek.
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A 21. századi gyerekek olyan technikai környezetbe
érkeznek úgynevezett digitális bennszülöttként, amely
környezet eszközei ügyesen alkalmazhatók a mesealkotás folyamatában is. Hogyan? A Cohen-pedagógiával
foglalkozó óvodák, iskolák jól ismerik a számítógép szerepét a betûvilág felfedezésében, a rajzolásban, az önálló mesék készítésében. A ’90-es évek elején jelent meg
és terjedt el a hazánkban a Mesevilág szoftver, amely
akár egyénileg, akár kiscsoportos foglalkozás keretében
is felhasználható. Egy rendkívül egyszerû kis kiadványszerkesztõnek is tekinthetõ, amellyel a kicsik a saját mesevilágukat építik fel. Rajzaikat, magyar vagy késõbb
idegen nyelven írott szövegeiket kinyomtatva, átszínezve képeskönyvet készíthetnek. A mesék magnóra is vehetõk, így egy „hangos mesekönyvtár” is készíthetõ.
Errõl az alkalmazásról a szakirodalomban bõségesen találunk anyagot. Azóta újabb, a gyerekek rajzolását kész
elemekkel segítõ, úgynevezett „nyomdázó” szoftverek
jelentek meg az interneten, ingyenes hozzáféréssel (pl.
LapodaMese, TuxPaint, Drawing for Children,
Imagine, illetve jól használható a Windows csomagban
levõ Paint is.)*
A számítógép képalkotási lehetõségei mellett nem
tûnik el a szabadkézi rajz sem. Nemcsak a kinyomtatott
alkotás színezése lehetséges, folytatásos mesekönyv is
készülhet, sõt, olykor a számítógép képernyõjén megjelenõ rajz vagy mese adja az ihletet a spontán szabadkézi
rajzhoz, mintegy transzferhatásként. Annál jobb, minél
több kreatív alkotási lehetõség, technikai megoldás közül választhatnak a gyermekek. Ha szabad kézzel, színes
ceruzával vagy filctollal is rajzolunk, könnyen megoldható, hogy ez a rajz a számítógépbe kerüljön. A géphez
kapcsolt lapolvasó vagy más néven szkenner a behelyezett rajzot letapogatja és képfájl formájában eltárolja.
Máris továbbküldhetõ e-mailen vagy akár megcsodálható az interneten.
A tankönyv által ajánlott „mesekészítõ” foglalkozások
célja és tartalma így összegezhetõ:
– Kreatív alkotás a számítógéppel: képes-szöveges dokumentumok készítése csoportmunkával.
– Digitális felvételek készítése, alkalmazása (pl. versillusztrációk, mese, képregény).
– Az alkalmazói szoftverek újabb funkcióinak megismerése: kész alakzatok, ismétlés, a vágólap használata.
– Bepillantás a számítógép hangfelvételi és filmkészítési lehetõségeibe.
Fejlesztett képességek: mûvészeti kifejezõkészség, esztétikai érzék, kreativitás, önkifejezés.
Szociális kompetenciák: csapatmunka, együttmûködés, mások véleményének figyelembevétele.
Digitális kompetencia: tudatos eszközhasználat, tervezési, elemzési képesség.

* (Azt azonban pontosan kell látnunk, hogy itt egyáltalán nem arról
van szó, mintha a digitális mesék világa helyettesíthetné a gyerekek élõ mesével való rendszeres találkozását az iskolában! Hogy a
digitális mese kiszorítaná a napi mesemondásokat a kisiskolások
életébõl! Mindegyik tevékenységnek megvan a maga sajátos, ám
egymással fel nem cserélhetõ szerepe a fejlesztésben. A szerk.)

Az Informatikát tanulok tankönyv ötleteket ad a „mesés” tanórákhoz 3–4. osztályban. Illusztrálhatunk ismert meséket, verseket is, vagy éppen elkészíthetjük
sajátunkat, egyénien. A számítógépes mese háttere
vagy díszlete úgy is készülhet, hogy egy ismert rajzoló
vagy meseszerkesztõ szoftvert választunk. Akár az egérrel is rajzolhatunk, színezhetünk, akár készen található
vagy elõzõleg elkészített képekbõl is választhatunk. A
mese szereplõi is megrajzolhatók vagy kiválaszthatók.
Begépelhetõ a mese rövid szövege: akár az ismert rajzoló, akár a meseszerkesztõ szoftver használatával. A
meseszerkesztõ szoftverrel mikrofonba beszélve hangfelvétel készítése is lehetséges. Milyen érdekes lesz
majd visszahallani!
Milyen jó fotózni is! A manapság népszerû digitális
fényképezõgép használatának nagy elõnye, hogy a meséhez készített rajzról egyúttal fénykép is készülhet, akár
sorozatban is, filmszerûen. Vagy pedig néhány figurából,
háttérpapírból, tárgyacskából kis jelenet állítható össze,
amelyet digitális fényképpel örökíthetünk meg. A számítógép segítségével a képkockákból mozgófilm készíthetõ. Hogyan? „Például úgy, hogy a meséd jeleneteit lefényképezed digitális fényképezõgéppel – ügyelve arra, hogy
közben kissé elmozgatod a szereplõket –, majd a képkockákat egy filmkészítõ szoftver segítségével összefûzöd. (Ismert
szoftverek: a PhotoStory és a MovieMaker). Érdekes, mozgóképes vetítést készíthetsz. A fotók nagyíthatók, címmel,
hanggal, háttérzenével is kiegészíthetõk. Áttûnésekkel, a
fényképek úsztatásával videoklip is készíthetõ. Jó lehetõség
az osztálykirándulás képeinek feldolgozására vagy egy-egy
környezetismereti téma, például az állatvilág látványos megtekintésére. A kész munka eredményét társaiddal is megoszthatod, mert elmenthetõ és e-mailen is továbbítható.” –
Ajánlja az Informatikát tanulok tankönyv a gyerekeknek.

Digitális mese jelenetének fényképe
Ne feledjük: a mai gyermekek számára már természetes a digitális technika használata. Miért ne állíthatnánk
a korszerû IKT-eszközöket pedagógiai céljaink szolgálatába? Mégpedig egy kedvenc foglalatosság, a mesehallgatás és mesekészítés során! És akkor még az interaktív
tábla „mesés” lehetõségeirõl nem is beszéltünk, amely
nem csak az alsó tagozaton, hanem már több óvodában
is fellelhetõ. Hasznos? Eredményes? Élményszerû? Mindez már egy másik cikkbe kívánkozna, amelynek megírásához egyúttal biztatom és megkérem a táblát használó
kollégáinkat!
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Szövegalkotás tanítása
interaktív táblával
1. rész: Módszertani alapvetés

A magyar nyelv oktatásának egyik legproblematikusabb területe a szövegalkotás, a fogalmazás tanítása. Egy szöveg létrehozása komplex tevékenység, amely – felnõttõl, gyerektõl egyaránt – nagy felkészültséget, alapos nyelvi ismereteket, gazdag szókincset igényel.
Ötvözi mindazt a nyelvi tudást, amelyet az egyén birtokol.
jó szöveg alapvetõ kritériuma a tárgyszerûség, a koherencia, a tömörség, a tématartás. Ezenkívül elváA
rás a nyelvhelyesség, a változatos kifejezések használata,
a felesleges szóismétlések kerülése. Szépirodalmi szövegek (gyerekek esetében elsõsorban mesék) alkotásakor
pedig a színes nyelvi eszközök használata: különbözõ
mondatfajták, jelzõk, párbeszédek alkalmazása.
Ha a szöveget le is írjuk – vagyis írásbeli szöveget alkotunk –, a fentieken kívül meg kell felelnünk a helyesírási szabályoknak, az esztétikus külalakról nem is beszélve.
A mindezen kritériumoknak való megfelelés szinte
lehetetlen feladat a gyerekek számára. Különösen igaz ez
napjainkban, amikor a mese sok család életébõl eltûnt,
helyét a valóságshow-k, az igénytelen akciófilmek vették
át. A szókincs elcsökevényesedését ezzel szoros összefüggésben segítik az SMS-ek és a különbözõ chat-fórumok.
A szabatos, szép magyar beszéd megóvása, átmentése a
jövõ generációinak az iskola alapfeladata. Éppen ezért
pedagógiai eszköztárunk megújítása ezen a területen
különösen indokolt. Évek óta keresem azokat a módszereket, amelyekkel a szövegalkotás nehéz feladatát könynyebbé, élvezetessé tudom tenni a kicsik számára. Kézenfekvõ megoldás volt a digitális technika segítségül hívása.

Digitális meseírás
Már az 1990-es években abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy osztálytermünkben rendelkezésemre
állt egy számítógép. Akkoriban elsõk között kezdtük el
kis meséinket, történeteinket megalkotni az akkori (még
DOS-alapú) „Mesevilág” szoftver segítségével. Létrehoztunk a gyerekekkel egy osztálymesekönyvet, amit a
mai napig kincsként õrzünk. Bár az „integráció”, az „SNItanuló” akkoriban még ismeretlen fogalom volt, diszgráfiás tanulóim a gyötrelmes kézírás helyett már akkor is sikerrel és szívesen használták kis fogalmazások írására (és
persze illusztrálására) a számítógépet.
A digitális meseírás tanítványaimmal azóta is egyik
legkedvesebb és a legtöbb élményt nyújtó közös tevékenységünk. A módszer az idõk során alakult, tökéletesedett, az informatikai eszközök, a szoftverek is egyre segítették a minõségi fejlõdést.
Mára már többféle módszertani megoldást dolgoztam ki
az IKT alkalmazására az írásbeli szövegalkotás tanításához.
Az ismerkedést a digitális meseírással a Lapoda Mese
szoftver segítségével kezdjük. Már elsõ osztályban képesek
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a kicsik a program segítségével szavak, két-három mondatos kis szövegek képi ábrázolására. Ezután következhetnek az elsõ egyszerû szövegalkotási feladatok: adott képrõl néhány összefüggõ mondat megfogalmazása, majd leírása. A feladatokat változatosan lehet kombinálni nyelvtani, helyesírási problémafelvetésekkel. A témaadás gyakran történik papíralapú képsorozattal, amelyet idõrendbe kell állítani, ki kell egészíteni, vagy az elõzményeket, illetve a befejezést kitalálni. Ezután következik a történet
reprodukálása a szoftverrel, illetve hozzá a szöveg megalkotása, begépelése. Természetesen, egy idõ után követelmény az elbeszélés, a mese tagolása, párbeszéddel történõ
gazdagítása. Így jutunk el aztán a hosszabb, többoldalas
történetek megalkotásához, illusztrálásához.

A szövegek illusztrálása
Ha a gyerekek már készségszinten képesek a Paint programot használni, következik a mesék, versek illusztrálása.
A program szövegdoboza – a képen elhelyezve – jól használható versidézetek, rövid szövegek megjelenítésére.
Hosszabb történet ábrázolása Paintben már komolyabb technikai megoldást igényel. A történetet képekre bontjuk, s egyenként megrajzoljuk. Az elkészült rajzokat Word szövegszerkesztõbe illesztve, képregényt
készítünk. A szöveget szövegbuborékokban ábrázolva
kitûnõen gyakoroltathatjuk a szöveg tömörítését, a párbeszéd alkotását. Igazi csoportmunka, igazi közösségi élmény, ha a képeket „felosztjuk” magunk között, és minden képet más-más tanuló hoz létre. Az így elkészült
montázs-képregény az egész osztály közös alkotása.

Diafilmkészítés
További komplex megoldások még gazdagabb lehetõségeket kínálnak. A Power Point szoftverbe illesztve az
egyéb programokkal elkészített meseképeinket – diafilmet készítünk. Például a Lapoda Mese oldalait a prezentációs programmal diavetítéssé alakítva lehetõvé
válik a mesék függetlenítése az alapprogramtól – könynyebben kezelhetõk, és bármely gépen könnyen levetíthetõk. Ezzel a technikával tudjuk Paint meséinket, elbeszéléseinket is hosszabb szövegezéssel ellátni, valódi mesekönyvvé, diafilmmé alakítani.
(Folytatás)
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Debreczeni Dániel Géza

A videojátékok
képességfejlesztõ
hatása (2.)
A kognitív képességek fejlesztése (I.)

A videojátékok nagyon motiválóan hatnak a gyermekekre, szívesen játszanak és tanulnak
a gép elõtt. Természetesen a tanulás sok esetben látensen történik, anélkül, hogy a gyermek észrevenné. Ez az oka annak, hogy a közvélemény nagy része nem tulajdonít fejlesztõ hatást a digitális játékoknak.

zért több kutatás – elsõsorban a tengerentúlon – és
felmérés is próbálja bizonyítani, hogy a videojátékok
E
képesek a szórakoztatva fejlesztésre úgy, hogy a gyermeket „tanulás” közben semmi megterhelõ élmény nem éri.
Mivel a jó teljesítmény, a fejlõdés centrális pedagógiai
cél, a videojáték potenciális eszköz lehet a különbözõ
képességek fejlesztéséhez. Sorozatunk további részeiben három képességcsoportra (kognitív, motoros és szociális képességek) fókuszálva tekintjük át a fejlesztés lehetõségeit.

A leginkább fejleszthetõ
képességcsoport
A videojátékok által leginkább fejleszthetõ tartomány a
kognitív képességek csoportja. A játékok folyamatában az
emberi elme legmagasabb szintû tevékenysége, a gondolkodás összetett pszichikai folyamata megy végbe: a játékokban észlelt jelenségeket felhasználva az agy problémákat old meg. Így az értelmi erõk szinte minden területén bekövetkezhet pozitív irányú változás. A célirányosan kiválasztott játékok a sok gyakorlás és a különféle váratlan helyzetekkel való szembesülés révén az egyszerû alkalmazástól a bonyolult problémák megoldásáig
képesek támogatni a megismerõ tevékenységet.
A videojátékok fejleszthetik a memóriát, a fantáziát, a
figyelmet (fenntartás és megosztás), az innovatív (megújuló) gondolkodást, a koncentrációt, a kreativitást, a
logikai, problémamegoldó és stratégiai gondolkodást, a
megfigyelõ képességet, a perceptuális (észlelési) képességet és a vizuális információfeldolgozó képességet. A fejlesztés mértéke az egyes játékoknál, játéktípusoknál eltérõ lehet, illetve függ a játék minõségétõl (a benne rejlõ
fejlesztõ hatásoktól) és a játszás idõtartamától.
A digitális világ feladathelyzeteinek megoldása megértésre alapozó tanulást tesz lehetõvé, amely alkotómunkát eredményez. Ez a nagyon fontos képesség az

élet összes területén nélkülözhetetlen. A fejlesztésére
leginkább alkalmas játéktípusok a kaland- és szerepjátékok, de szinte valamennyi mûfaj képes ilyen hatást
kiváltani.

A memória fejlesztése
Erre alkalmasak azok a programok, melyek lemásolják
a manuálisan, kártyákkal játszható klasszikus memóriajátékot. Más esetben rejtetten jelenik meg a fejlesztés lehetõsége a különbözõ mûfajokban, például a szerep-, a
kaland- vagy az akciójátékokban. Ezeknél gyakori,
hogy a játék sikeres folytatásához jól kell emlékezni a játéktéren fellelhetõ elemek pontos helyére, amikor valamilyen okból szükséges ugyan elhagyni a helyet, de késõbb vissza kell térni értük.

A képzelet fejlesztése
Egyes játékprogramok olyan képi világot tudnak bemutatni a felhasználónak, ami ösztönzõleg hat a képzeletre, és így továbbgondolásra késztetheti a gyereket.
Rajzai és más munkái készítésekor visszaemlékezik a játékban látott elemekre, melyekbõl újabb gondolatokat
szõ, és egyéni ötletekkel kiegészíti, ötvözi a mintát. Igaz,
hogy videojátékok kész példákat adnak, de a gyermek
belekapaszkodhat ezekbe és továbbgörgetheti azokat,
ötletet meríthet mások kitalálásához. A fantázia szárnyalását elõsegítik a kész vizuális képi elemek, és egyben
sikerélményhez is juttatják az „alkotót”.

A figyelem fejlesztése
A videojátékok nagy része képes növelni a figyelem
fenntartásának idõtartamát. Ez azt jelenti, hogy a játékos koncentrációjának hossza növelhetõ a játék ideje
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alatt, ugyanis a játék megkövetel bizonyos fokú odafigyelést, ami kihatással van az eredményre. A figyelem idõtartama a játékos akaratától függ, azaz önmagát képes
irányítani, és ezáltal fejleszteni. Ez jótékony hatású lehet
nemcsak a játékban, hanem más tevékenységekben is a
figyelem tartósságára. Minden játéktípus koncentrált figyelmet kíván. Ha például egy stratégiai játékkal több
órát eltölt a gyermek, akkor minden egyes órának fokozott figyelmet kell szentelnie, különben nem fog sikerrel
járni.
Jó tréning, hogy a képernyõ különbözõ területein megjelenõ struktúrákra, képekre igen gyors váltással, átkapcsolással legyen képes figyelni a játékos. A képernyõrõl rengeteg impulzus érkezik, sok mindenre kell figyelnie, amiket be kell fogadnia és értelmeznie kell az
eredményes játék érdekében. Ezek az impulzusok sokrétûek: jelek, ikonok, szimbólumok, hangok összessége.
Mialatt a gyermek megtanulja befogadni és értelmezni a
jeleket, azokat tovább szükséges bontania és rendszereznie is. A raktározást követõen a gyakorlatban összehangoltan kell használnia a különbözõ tevékenységtípusokat, és mindeközben figyelnie kell a videojáték által küldött következõ összetett jelekre. Ezekhez a tömegesen
bejövõ információkhoz koncentrált figyelem és gyors
átkapcsolás szükséges. Szinte minden játékban egyszerre kell figyelni a játékosnak az ellenfélre, saját magára és
a környezetre. Ezért gyakorlatilag minden játéktípus alkalmas a figyelem fejlesztésére.
A videojátékokkal való játszás közben a vizuális észlelés fejlesztõ hatása lép elõtérbe, melyben a koncentráció
is szerepet kap. A játékok összpontosítást kívánnak a
gyermektõl, intenzíven mûködõ célirányos figyelmet. A
feladathelyzetek, a különbözõ nehézségû szituációk nem
engedik, hogy a figyelme lankadjon, sorozatos megpróbáltatásoknak teszik ki elméjét. Ilyenkor nem foglalkozik más dolgokkal, képes lekötni minden idegszálát.
A szellemi éberség minden videojáték-típus használatához alapvetõen szükséges, így bármelyikkel is játszik
a gyermek, fejlõdik ezen fontos képessége.

Az innovatív (megújuló) gondolkodás fejlesztése
Az innovatív gondolkodást a különféle problémahelyzetek fejlesztik, melyek arra késztetik az embert, hogy új
dolgokat tanuljon, majd ezeket integrálja a meglévõ tudásába. A régi és új információk összevonása biztosítja a
gondolkodás folyamatos megújulását, mely a videojátékok esetében a különféle szituációk kezelésében valósul meg.
A jó játék végigvitele gondolkodásbeli rugalmasságot kíván a megoldandó feladathelyzetek sokfélesége
miatt. Gyakran váltják egymást az újabbnál újabb szerkezetû feladatok, amik mind eltérõ megoldási kulcsot
kívánnak. Ha az egyik megoldásmód nem megfelelõ, a
siker érdekében rá kell jönni egy másikra, ami hatásosabb lehet. Tehát megújuló gondolkodás képessége
szükséges, hogy a játékos boldoguljon. Ahhoz, hogy a
gyermeknek mindig legyenek újszerû gondolatai, egymástól eltérõ problémakezelési módszerei és ezeket magabiztosan tudja alkalmazni a gyakorlatban is, a megfelelõ videojátékok sokat segíthetnek. Ha például több
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egyforma feladatot ugyanazzal a metódussal már nem
engedi a játék megoldani, csak újfajta módszerek jöhetnek szóba. Ez a valós életben való helytállásra készít
elõ, hiszen ott is gyakori, hogy a jó megoldás megtalálása a problémák, a feladatok más-más oldalról való megközelítését, új szempontok felvetését, új stratégiák kialakítását igényli.
A mûfajok többsége – a kvíz- és szerencsejátékokon
kívül – képes olyan játékhelyzetek megteremtésére, melyek lehetõségeket adnak a megoldások újragondolására a jobb kivitelezés érdekében.

A kreativitás fejlesztése
Ezt a képességet úgy definiálhatjuk, hogy szakítás a rutinnal. Úgy fejleszthetõ, ha sok olyan szituációval találkozik az ember, amiben lehetõsége van a megszokottól
eltérõ módon viselkedni egy adott cél elérése érdekében.
A videojátékokban gyakran adódik olyan lehetõség,
amikor a program szabad utat ad a problémás helyzet
megoldására. Ilyen esetekben a játékos kreativitásán
múlik, miként oldja meg a szituációt. A kényszerhelyzet
az, ami ilyenkor rábírja a gyermeket a kreatív gondolkodásra és ötletes helyzetmegoldásokra sarkallja õt. Sok játékban számtalan megoldási lehetõség van a siker eléréséhez, aminek a megválasztása csak a gyermek kreativitásán múlik, illetve ennek elõfeltételeként a kritikus
gondolkodáson. Ha a játékos sok szempontból vizsgálja
meg a játékban adódó feladatot, kreatívabban lesz képes
hozzáállni a megoldás kereséséhez. Ezekbõl a helyzetekbõl megtanulhatja a gyermek, hogy milyen sokfajta megoldása lehet egy problémának.
Az akció-, a stratégiai, a kaland-, a szerep-, az
ügyességi és sportjátékok alkalmasak e képesség fejlesztésére.

A logikus gondolkodás fejlesztése
Minden olyan esetben gondolkodásra kényszerül a
játszó gyerek, amikor egy problémát vagy egy rejtvényt
kell megoldania, illetve bármely olyan feladatot, amelynek sikerében a logika szerepet játszhat. Gyakori probléma a játékokban, hogy elakad a játékos, nem tud továbbhaladni a cél felé, mert nem ismeri azt a tevékenységet,
amire a sikerhez szüksége volna. Ilyenkor a logikájára támaszkodva kell megtalálnia a probléma forrását, elemeznie kell azt, és ki kell következtetnie, hogy mi lehet a
megoldás kulcsa. A játék fajtájától függõen ezek lehetnek kisebb fejtörõk, rejtvények, egyszerû párosító és
memóriafeladványok vagy akár összetett cselekvési
formák is.
Ilyen játékelemekkel találkozhat a gyermek az akció-, a kaland-, a szerep-, az ügyességi és természetesen a logikai játékokban.
(Folytatjuk)
(Sorozatunk következõ részében folytatjuk a – videojátékokban rejlõ – kognitív képességeket fejlesztõ hatások bemutatását. Szerk.)
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Egészségtan tanítása
kisiskolásoknak
1. rész: A program bemutatása

Hiszem, hogy e Földön mindenkinek van valamilyen küldetése. Nekem az a szerep jutott,
hogy Fodor Józsefnek (1843–1901), az iskola-egészségügy megteremtõjének szellemiségében neveljem tanítványaimat. Az írásom mottójaként megidézett gondolata volt a
fõiskolai szakdolgozatom vezérmotívuma is, és ezt a motivációt pedagógiai munkámban
õrzöm, ápolom azóta is. Szeretném, ha az általam elindított egészségnevelési módszert
minél többen megismernék és közkinccsé válna, s az egészségtan tantárgy bevezetésére
tett erõfeszítéseim egy egészségesebb nemzedék felnevelésében hasznosulhatnának.

„Az egészségvédelem nemcsak orvosi, de pedagógiai
feladat is: ha többet nevelünk, kevesebbet kell gyógykezelnünk.”
(Fodor József)

Kezdeti lépések
az egészségtan oktatására
A program kidolgozása az 1992/93-as tanévvel kezdõdött: 6 tanéven át felmenõ rendszerben tanítottam az
egészségtant – mint önálló tantárgyat – a Debreceni Református Kollégium Általános Iskolájában. Munkám
elismeréséül a kollégium vállalta a cselekvésre és szemléltetésre épülõ, gyakorlatban is kipróbált EGÉSZSÉGTAN munkatankönyvek és tanmenetjavaslatok kiadását. Azóta is hálás szívvel gondolok azokra a kisdiákokra, akiket akkor tanítottam, és így „részt vettek” a kiadvány összeállításában. Akkor e téma tanításához szükséges tankönyv és tanterv hiányában õk voltak a legfontosabb segítõtársaim a programom fejlesztésében.
A kedvezõ beválási tapasztalatok eredményeképpen 1995-tõl a munkáltató egészségtan könyvek gondozását a Nemzeti Tankönyvkiadó átvállalta, így lehetõvé vált, hogy évi 37 tanórára kidolgozva megjelenhessenek – szélesebb körû felhasználásra – az általános
iskola elsõ három évfolyamára. A program kiterjesztését a 4–8. osztályokra a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet támogatta. Közben a gyakorlati tapasztalatok
felhasználásával megújítottuk a program tartalmát és
mind a nyolc évfolyam munkatankönyvét évi 18 órára átdolgoztuk. A formájában is megújult egészségtan
tankönyvsorozat 2002-tõl már a Pedellus Tankönyvkiadó gondozásában jelenik meg. (A felsõ tagozatos
munkatankönyveinket az OKÉV tankönyvvé nyilvánította 2002., 2004.)

A program tartalma
Az EGÉSZSÉGTAN tankönyvcsalád olyan holisztikus szemléletû testi-lelki-szellemi-szociális egészségnevelés taneszköze, amely magában rejti a prevenció lehetõségét. Segíti az egészséges környezettel, életmóddal
kapcsolatos ismeretek, értékek, készségek, képességek,
szokások, magatartásformák alakítását, azok alkalmazását a mindennapi életben. Nemcsak a tanulók kognitív
képességeinek fejlesztésére törekszik, hanem érzelmierkölcsi hatásokra építõ feladatokkal alakítja a tanulók tervezõ, értékelõ szemléletét, saját döntési kultúráját, önfejlesztési igényességét. A kooperatív tanulási
technikák alkalmazása (párban folyó tanulás, csoportmunka, projekttevékenység) segíti a tapasztalati úton
történõ, helyes egészségtudatos magatartás formálását,
az élményszerû oktatást. A munkatankönyvben lévõ
problémamegoldó feladatok egy-egy témakörben (környezetvédelem, allergia, káros szenvedély) a diákok számára választási lehetõségeket kínálnak fel, ugyanakkor a
„nemet” mondás készségének fejlesztésével a nemkívánatos dolgok, egészségkárosító szokások tudatos elutasítására is nevel. Preventív szemléleten keresztül képes
a tanulókra hatni, a megfelelõ életvezetési szokások, attitûdök (környezettudatos, egészségtudatos magatartás)
kialakulását segíteni.
A munkatankönyvek koncentrikusan bõvülõ három
témaköre – egészséges életmód, családi életre nevelés,
önismeret – az alsó tagozatban hatékony és konkrét segítséget nyújt az egészséges életmód alakításához:
– a környezetismeret–természetismeret tantárgy tantervi anyagához,
– a napközis, iskolaotthonos foglalkozásokhoz (szabadidõs tevékenység), valamint
– a tanórán kívüli tevékenység egészségnevelési óráinak megtervezéséhez.
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Az egészségtan tanításának
megszervezése
A tankönyvek, tanmenetjavaslatok elkészítésével
párhuzamosan – immáron 20 éve – foglalkozom az oktatás módszertanával. Oktatófilmet készítettünk, valamint kidolgoztunk egy iskolai egészségfejlesztési modellt. A ’90-es évek elejétõl számtalan egészségnevelõ
programot, egészségtan-tanítási kísérletet indítottam
pedagógusok és védõnõk bevonásával.
A sokrétû tapasztalati anyagból most a három éve
megkezdett ökoiskolai életvitelprogram bemutatásán
keresztül szeretném feltárni az egészségtan-tanítási metodika fõbb jellemzõit.
Az ökoiskolák pedagógiai hitvallásukban kiemelt szerepet tulajdonítanak az egészséges életvitel kialakításának (pedagógiai programjukban deklarálják), ezért fordultam a komplex szemléletû iskolai egészségnevelõ
programommal feléjük.
A 2008/2009-es tanévben – az ÁNTSZ Debreceni
Kistérségi Intézete szervezésében (Benkéné Kiss Valéria
egészségfejlesztõ) a szakmai vezetésemmel (a Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben) iskolai egészségfejlesztési modell
kialakítására tettünk kísérletet.

„Egészséges életvitel
kialakítása az ökoiskolákban”
A fenti címmel elindított életmódprogram keretében
e tanévtõl az iskola tanrendjébe beépítettük az egészségtan tantárgyat (évi 18 tanórában), mind a nyolc évfolyam egy-egy osztályába. Alsó tagozatban a szabadfoglalkozás, felsõ tagozatban pedig az életvitel és gyakorlati ismeretek tárgykörébe helyeztük el az egészségtant.
Választott taneszköz: Vighné Arany Ágnes–Szalay Mária: Egészségtan munkatankönyvek és tanmenetjavaslatok az alapfokú oktatás 1–8. évfolyam számára. A pedagógusokat az egészségtan-oktatásra a pedagógiai, didaktikai útmutatásokat tartalmazó továbbképzés készítette
elõ. A program elsõ évében mind a nyolc évfolyamban
tartottunk egészségtan-bemutató órával egybekötött
szakmai konzultációt, ahol részt vett az iskola vezetése,
az óravezetõ tanító és a programban részt vevõ külsõ
munkatársak is. Igazi mûhelymunka alakult ki!
Az életmódprogram eleget tett a minõségbiztosítási
követelményeknek, mely magában foglalta a program
minden résztvevõjének a visszajelzését. Jelen esetben ez
három szinten valósul meg: a programban részt vevõ pedagógusok szakmai ellenõrzése, a pedagógusok visszajelzése, a tanulók tudására vonatkozó visszacsatolás által.
Ez utóbbi keretében mértük a tanulók tudásállapotának változását. Az objektív vizsgálat érdekében kontrollcsoportban is elvégeztük a felmérést. Az összesített
mérés eredménye a kísérlet elsõ évében az alsó tagozat20

ban 20%-os, felsõ tagozatban 25%-os tudásbeli különbséget mutatott a kísérleti csoportok javára. A következõ
tanévben (2009/2010-es tanév) az alsó tagozatban 1520%-os, a felsõ tagozatban 25-30%-os volt az eltérés, azaz ekkora fejlõdés volt tapasztalható az egészségtant tanuló diákok körében. A 2010/2011-es tanév stratégiai
céljainak megvalósítása, mérései, értékelései még folyamatban vannak.
Az életvitelprogram eddigi eredményei ismételten
alátámasztják az egészségtani ismeretek tantárgyszerû
oktatásának fontosságát, hiszen e tárgy az ismeretközlésen kívül a szemlélet- és magatartásformálást is vállalja.
A programban – immáron harmadik éve – részt vevõ
Andrássyné Kálmánchey Erika tanítónõ így vélekedik a
tapasztalatairól: „A tantárgy tanítása élmény számomra.
A tanmenetjavaslat az én »mankóm«, mindent logikusan lehet követni. Az EGÉSZSÉGTAN munkatankönyv szép,
színes, játékos, de gondolkodtató feladatokkal köti le a tanulók figyelmét. A szülõk szerint a gyerekek örömmel olvasgatják még a tanítási szünetekben is! Örülök, hogy az élet összehozott ezzel a tantárggyal, és a tankönyvet író egyik szerzõvel, hiszen az én személyiségem is sokat formálódott ezáltal.”

Az életvitelprogram dúsítása
A 2009/2010-es tanévben továbbfejlesztettük a Bolyai-iskolában elkezdett egészségfejlesztõ iskolamodell
kialakítására tett kísérletet. A projekt két irányban haladt: részint folytattuk az egészségtan oktatását az elõzõ
tanévben megkezdett osztályokban, továbbá bevezettük minden elsõs tanulócsoportban, és ki is bõvítettük a
projektet az E.ON által preferált és az oktatási kormányzat szakmai támogatásával is ajánlott EnergiaKaland
oktatási programmal. Az oktatócsomag egyes elemeit
szakmai közremûködésemmel építettük be mind a nyolc
évfolyam egészségtan tantárgyának tanmenetébe. Az
egészségtudatos, a környezettudatos, az energiatudatos
szemlélet és magatartás összehangolását e témakörökben évfolyamonként egy-egy egészségtanórába szerveztem. Ezen tanóra keretében az E.ON önkéntesek energiafoglalkozást tartottak az elõre megadott témakörhöz
kapcsolódva. Az önkéntesek felkészülését segítette a témát megelõzõ egészségtanóra megtekintése, az azt követõ konzultáció és a téma feldolgozásához közös munkával óraterv kidolgozása minden évfolyamra.
A visszajelzést és a folyamatos továbbképzést szolgálta a pedagógusok hospitálása az energiafoglalkozásokon
és az azt követõ problémaközpontú megbeszélés. A program során megvalósult a kétirányú visszajelzés. A hatékonysági kérdõívvel a pedagógusok részérõl, az elégedettségi kérdõív kitöltésével az önkéntes munkatársak
részérõl érkezett információ, melyet a program támogatója, az ÁNTSZ egészségfejlesztõ munkatársa összesített
és értékelt ki. E vizsgálatok objektív mérési adatokkal is
prezentálják, hogy hogyan tudnak a különbözõ szakemberek hatékonyan együttmûködni, hogyan lehet a civil
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társadalmat szakszerûen bevonni az oktatási intézmények egészségpedagógiai tevékenységébe. E projekttel
kísérletet tettünk az energiával kapcsolatos egészségvédelmi ismeretek, készségek, attitûdök tudatos alkalmazására. Az év végi értékelésben a programgazda oktatási intézmény igazgatónõje, dr. Tárkányi Ferencné nem
csak összegezte az E.ON-os foglalkozások tapasztalatait,
hanem felvázolta a továbbhaladás irányát is: „Még több
gyakorlati példát, szemléltetést, tanulói kísérletezést várunk,
de a projekt már most is sikeresnek mondható”.

A program
transzferálhatósága
A program harmadik futamidejében folytattuk a már
megkezdett egészségtan oktatását, a tantárgyhoz kapcsolódó energiafoglalkozások megtartását, valamint kiemelkedõ figyelmet fordítottunk az ökoiskolák csatlakozására. A 2010/2011-es tanévben már két debreceni
ökoiskola (Epreskert Úti Általános Iskola, Szoboszlói

Úti Általános Iskola) is csatlakozott az életvitelprogramhoz. Mind a két oktatási intézményben az osztályfõnöki
óráknak az egészséges életmódra neveléssel foglalkozó
tárgykörébe építettük be az egészségtant. A programunk
tantárgyi tematikájának három témaköre közül a családi életre nevelésre és az önismeretre fókuszáltunk az
adaptáció során, amikor a helyi tanterveket készítettük.
Az egészségfejlesztõ iskola modellünk felhasználói
körének folyamatos bõvítésével az általános iskolások
egészséges életmódra neveléséhez kívánunk átvehetõ és
a gyakorlatban jól hasznosítható olyan példát nyújtani,
melyet az oktatási intézmények (ahol értékként jelenik
meg az egészség) a saját helyi feltételeikhez, a tanulók
egyéni sajátosságaihoz rugalmasan igazodva tudnak a
nevelési rendszerükbe integrálni.
Minden elismerést megérdemelnek azok az iskolák és
azok a pedagógusok, akik áldozatkész, önkéntes munkájukkal részt vettek/vesznek az egészségtan tanítási program kidolgozásában és elterjesztésében. Hiszen mindannyian pedagógiai elkötelezettségbõl, szakmai hivatástudatból dolgozunk hittel vállalt pedagógiai feladatunk
sikeréért.

vvv

Közoktatási hírek
„Mi is az az oktatás
és mi is az a nevelés”
Magyar Pedagógiai Társaság fenti címmel rendeA
zett emlékülést – a nyáron elhunyt – Bakonyi Pál
tiszteletére. Az ülés a nevelés és az oktatás - mint ikerfogalom - egybetartozásának, szétválaszthatatlanságának
kérdéskörét járta körül. Az elõadások és a hozzászólások
nyilvánvalóvá tették a két fogalom összetartozását és
egymás elleni kijátszhatóságának elméleti lehetetlenségét.
A MTA és az Oktatási Minisztérium Köznevelési Bizottsága mellett mûködõ Központi Nevelési Munkacsoport ( elnöke Köpeczi Béla, késõbbi tudós miniszterünk
volt) már a 80-as évek elején megfogalmazta, hogy a jövõ iskolája csakis a nevelõiskola lehet. Tudományosan bizonyítottnak tartották, hogy: „ a ’jó nevelõ’ iskola
nem ellentéte a ’jó tanító’ iskolának. Ellenkezõleg. A
nevelõ iskola nem mûködhet eredményes tanítás-tanulás nélkül, de a ’jó tanító’ iskola mégsem azonosítható a
nevelõ iskolával. A tanítás-tanulás folyamatának szabályozása ugyanis nem képes átfogni a tanulók teljes éle-

tét, nem tudja megszervezni teljes tevékenység-struktúrájukat.”
Ezért is láthatjuk azt, hogy jó iskoláinkat a „jó tanítás”
mellett az iskola tevékenységrendszerének kiszélesítése
és folyamatos megújítása is jellemzi mind a mai napig.
A konferencián többen is hivatkoztak – a téma kapcsán - Bakonyi Pál munkásságára, aki szintén szorgalmazta a nevelõiskola megteremtését. A „Nevelõiskola értelmezése és megvalósításának távlatai” ( 1986)címû tanulmányában így foglalta össze a nevelõiskola lényegét:
„…az a véleményem, hogy az iskola gazdag, sokoldalú tevékenységrendszerben, a közösségi hatások együttesében, a szociális tanulás folyamatában alakítsa ki azt a
motivációt, ami létrehozhatja az intellektuális fejlõdést
azokban a tanulókban is, akik a csak oktatásra figyelõ,
összpontosító iskolákban ’kívül maradnak’ a nevelés hatókörén. Nekem személyes meggyõzõdésem, hogy ez az
összefüggés lehetne az iskolai nevelés fejlesztésének fõ
tendenciája.”
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EU-óra az Európa Pontban

A Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet – az Európai
Parlament Tájékoztatási Irodájának megbízásából – az Európa Pontban ingyenes, interaktív ismeretterjesztõ foglalkozásokat szervez általános és középiskolásoknak, illetve a
felsõoktatási intézményekben tanulóknak. A projekt egyik, alsó tagozatosokat
megszólító érdekes programjának látogatási élményeit szeretném megosztani az alábbiakban a lap olvasóival.
ég a meleg õszi napok egyikén érkezett egy osztálynyi harmadikos gyerek a tanítójával a program színM
helyére Budapesten, a Millenárison található Európa
Pontba. A találkozás egy „bemelegítõ”, tájékozódó beszélgetéssel kezdõdött, amelyet a pedagógiai intézet
egyik munkatársa vezetett. Megtapasztalhattuk, hogy
már a kilencéves korosztálynak is pontos fogalma van az
Európai Unió lényegérõl, hazánk uniós szerepérõl, feladatairól. Tájékozottságuk a mindennapi élettel való
kapcsolatra is kiterjed. Nem egy gyerek számolt be arról,
hogy járt már olyan országban, ahol a fizetõeszköz az euró,
és nagyjából ismerték ennek a mi pénzünkhöz viszonyított értékét is.
A továbbiakban négy csoport alakult a gyerekekbõl.
A hatalmas társasjátéktáblát mintázó szõnyegre telepedtek a csapatok. Hatalmas dobókockával lépegethettek elõre, s minden ponton valamilyen, az EU-val kapcsolatos kérdésre kellett válaszolniuk. Aki nem láthatta
a csoportok vetélkedõjét, el sem hiheti, hogy milyen pontos ismeretekkel rendelkeznek a gyerekek. Volt a kérdések között olyan, amelyik a nyelvhasználatról szólt, mások pedig például a kulturális életrõl, az iskoláról, az
egészségügyi ellátásról vagy a váltópénzekrõl. A tiszta játékidõ 50 perc volt.
A gyerekek imádják a versenyhelyzeteket, nos, ez itt is
maximálisan igazolódott. Valóban úgy játszottak, hogy
mindannyian gyõztesként kívántak távozni. Örömmel
láttuk, ez a korosztály is tisztában van a fair play szabá-

lyokkal, sportszerûen vetélkedtek. (Furcsa egybeesés
folytán a játék éppen az említett fogalom – fair play – magyarázatát várta el az egyik csapattól.)
Nem véletlen, hogy oly kedveltek a gyerekek körében
ezek az Eu-órák! Most is könyörgõre fogták a dolgot, a
tanítójukat szerették volna maradásra bírni, ám a 60
perces foglalkozásnak vége szakadt. „Éva néni – szólt az
egyik fiúcska –, ugye, lesz még olyan délután, amikor
visszajövünk ide játszani?” – Kell-e, lehet-e jobb visszajelzés a programvezetõnek, mint amikor egy-egy ilyen dicsérõ mondatot hall? A játékot a gyõztesek jutalmazása
zárta. Jutott ajándék nemcsak az egyes gyerekeknek, de
az osztálynak is.
Jó hír az érdeklõdõknek, hogy a programot a Mérei
Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet május végéig továbbra is szervezi az Európai Parlament Tájékoztatási Irodájának székházában.
Tehát minden tanulóközösségnek lehetõsége van – elõzetes idõpont-egyeztetés után – a korosztályának megfelelõ programon részt venni. A szervezõk gondoltak a budapesti kirándulásukat a fõvárosban megszervezõ vidéki
csoportokra is. Ezért a programok a déli, illetve a koradélutáni idõpontokban kerülnek lebonyolításra. (Információk az EU-Óra weboldalon, illetve az euora@fppti.hu címen szerezhetõk.) Szívbõl ajánlom nem
csak a gyerekközösségeknek, hanem továbbképzési céllal a pedagógusoknak is ezt a tudást gazdagító, kedvelt
programot.

vvv

Közoktatási hírek
Milyen változások várhatók a közoktatás átalakítása
során a tankönyvek, a tankönyvkínálat terén?
Ez a kérdés foglalkoztatta a Tankönyves Vállalkozók
Országos Testülete – 2011. november 9-én megrendezett – szimpóziumának résztvevõit. Hiszen az elmúlt 20
évben kiváló tankönyves szakmai mûhelyek jöttek létre országszerte, nagyszerû szerzõk, szerkesztõk kaptak
lehetõséget az alkotásra, rengeteg jó és szép tankönyv
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született. Aggasztónak látják a sokszínû tankönyvkínálat – tervezett – beszûkítését, megszüntetését. Veszélybe kerül ugyanis a pedagógusok módszertani szabadsága, romlik a helyi sajátosságokhoz való igazodás feltételrendszere és ezzel összefüggésben a színvonalas oktatás esélye.
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Karácsonyváró
Jelenetek advent idejére

„Ajándék érkezett, fogadd, / Csillag derítse lelkedet!
Fény harmatozza arcodat / Valaki eljött, mert szeret.” (Füle Lajos)

agyománnyá vált iskolánkban, hogy advent utolsó
hetében karácsonyi mûsorral ajándékozzák meg
H
szüleiket tanítványaink. Erre az alkalomra készült az
alábbi jelenetsorozat a kisiskolás korosztálynak. A mûsor
összeállításának fõ szempontja volt, hogy minden alsó
tagozatos osztály szerepeljen.
A jelenetek önmagukban is egészet alkotnak, azokat
osztályonként elõre begyakorolhatták a szereplõk. Így
elég volt két fõpróba, mely után sikeres elõadás született. A mûsoridõt 1-1 és félórára terveztük. A szereplõk
jelmezeit néha csak egy-egy kellék (kalap, pipa, nagykendõ, koronák, palást, pásztorbot, süveg, jászol) jelezte.
A fõpróba elõtt megterveztem a színpadi mozgást, és
feltérképeztem a szereplõk helyét a színpadon. A narrátor, a hírmondó a színpad jobb, illetve bal oldalán állt. A
színpadi mozgás (amikor az aktuális szereplõk a színpad
elõterébe jönnek) a közös énekek alatt történt. Elõre elkészítettük a betlehemi csillagot, ezt egy tanuló tartotta, mozgatta.

I. JELENET (versmontázs)
Zene: Vivaldi: Tél (részlet)
Narrátor: Az advent a kis Jézus születésére, az Úr eljövetelére való várakozás idõszaka. A karácsonyi elõkészületek ideje.
Közös ének: Ó jöjj, ó jöjj Üdvözítõ… (Közben 4 fiú és
4 lány körülállja az adventi koszorút.)
Fiú: Adventet ünneplünk és valakit várunk,
Hogy kegyelmével a bûntõl szabaduljunk.
Örömmel és hittel várjuk segítséged,
Urunk, Jézusunk, így köszöntünk téged.
Lány: Karácsony közeleg.
Én állok itt az ablakom elõtt,
nézem a halkan pihenõ havat,
s egy kis bokrétás, száradó fenyõt törögetek.
Ma szívem is van.
Meg-megdobban a kabátom alatt,
és csilingeli ezer kicsi csengõ:
Karácsony közeleg!
Karácsony közeleg!
(Az elsõ gyertya meggyújtása.)
Fiú: Adventet ünneplünk és valakit várunk…
Lány: Ébredez a remény, és szívünk átjárja,
Mert közelebb van váltságunk nagy napja.

Növekvõ reményünk két gyertya hirdeti.
Szemünkön át lelkünk megtérésre inti.
(A második gyertya meggyújtása.)
Fiú: Jöjj, népek Megváltója!
Így kér a föld lakója:
Jöjj, lelkünk drága fénye,
Szívünk édes reménye!
Lány: Új világot gyújtasz, hogy helyesen lássunk,
Hol, hogyan keressük igaz boldogságunk.
A harmadik gyertya serkent, buzdít minket,
Hogy feléd fordítsuk szívünket, lelkünket.
(A harmadik gyertya meggyújtása.)
Fiú: Röpül a szánkó
Csörgõs csengõje csilingeli csendben:
Édes karácsony!...
Tündér karácsony!...
Boldog karácsony!...
Kik messze voltak most mind összejönnek
A percet édes szóval ütni el,
Amíg a tél a megfagyott mezõket
Karcolja éles, kék jégkörmivel.
Lány: Készületre biztat a negyedik gyertya,
Gyúljon fel lelkünkben a kegyelem lángja,
Lelkünk legyen Jézus kis betlehem Néked,
Hogy igaz karácsonyt ünnepeljünk véled.
(A negyedik gyertya meggyújtása.)
Közös ének: Krisztus urunknak áldott születésén…
Egy fiú szavalata: Ady Endre: Kis karácsonyi ének

II. JELENET
Narrátor: A karácsonyi ünnep igazi ízét, hangulatát a
betlehemezés adja meg. Hogyan történt a karácsonyra
készülõdés a családban? Milyen volt a betlehemezés?
Idézzük fel!
Közös ének: Kis karácsony, nagy karácsony…
(Az ének alatt kialakul a színpadkép. Gazda, gazdaaszszony, gyerekek bejönnek.)
Gazda: Halljátok, milyen nagy zaj szûrõdik be odakintrõl?
(Kint láncos botot csörgetnek.)
Gazdaasszony: Hagyd el! Biztosan a karácsonyra készülõdõk hangoskodnak.
Kislánya: Édesanyám, megtanít-e kukoricacsuhéból
betlehemet készíteni?
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Gazdaasszony: Meg bizony, csak elõbb a ruhácskádat
varrom meg, hogy szent karácsony estéjén szép ruhában
mehess az éjféli misére.
Fiú: Édesanyám, én is elmehetek?
Gazdaasszony: Ha jó leszel, biztosan elvisz édesapád.
Csak elõbb segítened kell, hogy mindent jól elõkészítsünk.
Gazda: Gyere fiam, hozzunk szénát! Az asztal alá hintjük, aztán, majd amíg mi az asztalról megesszük a karácsonyi vacsorát, a széna megszentelõdik. Aztán még este
megetetjük az állatokkal, hogy egész esztendõben egészségesek legyenek.
Gazdaasszony: Mi meg lányom, addig elõkészítjük
a karácsonyi vacsorát. A szilvaleves meg a mákos guba már készen van. Hadd maradjanak a meleg tûzhelyen!
Ott van a karácsonyi terítõ, tedd fel az asztalra! Ezt
csak ilyenkor használjuk. Szép, ugye? Azt mondta a nagymama, hogy igen nagy ereje van ennek az abrosznak. Ha
valaki beteg lesz a következõ évben, ezzel kell letakarni,
akkor biztosan meggyógyul. Hát nem tudom, igaz-e, de a
terítõt nagy becsben tartom!
Még tegyünk az asztalra almát, diót, mézet, fokhagymát is!
Kislány: Miért, édesanyám?
Gazdaasszony: Az almából mind eszünk egy gerezdet, és akkor sokáig együtt maradunk. A mézes diótól
meg a fokhagymától egészségesek leszünk, mint a
makk!
Fiú: (beszalad) Édesanyám! Jönnek a betlehemesek!
Már hallom a csengõjük szavát!
Kislány: Csakugyan, édesanyám, énekelnek.
(Hallatszik a betlehemesek csengõje, éneke. A Kiskarácsony 2. versszakát éneklik.
A pásztorok jelmeze: kifordított bunda, pásztorbot, láncos
bot, kucsma… stb.)
I. Pásztor: Jó estét kívánok!
Meg ne ijedjenek!
Itt egy kompánia,
Semmit se féljenek!
Lépek én e házba azon kérelemmel,
Szabad-e bejönni ide betlehemmel?
II. Pásztor: Én bátor bejöttem, engedelmet kérek,
Mert messzirõl jöttem, tudom, nem ismernek,
De azt is tudom, itt jámbor emberek laknak,
Engem hóba, zivatarba ki nem csapnak.
Bor, búza, békesség – angyali kegyesség,
Maradjon e házba minden jó egészség.
III. Pásztor: Hoppistók jó estét!(beesik az ajtón)
Akkorát zikkentem-zökkentem
A kendtek kapujában,
Hogy még a hárommázsás lelkem is majd kiszakadt,
Sok erdõben jártam, mezõkön sétáltam,
Kis Jézust kerestem, sehol sem találtam.
IV. Pásztor: Dicsértessék!
Itt jön már a karácsony, deres szakállával,
Nem gyõzöm bocskorom szénával, szalmával.
Telepedjünk hát le erre a szent helyre,
Mert nemsokára el kell menni Betlehembe.
Feküdjünk le, ki szék alá, ki pad alá,
Én meg a meleg subám alá.
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III. PÁSZTORJELENET
Pásztor: Én vagyok az a híres pásztor, aki tegnap éjjel két angyalt és egy pásztort mentett meg a farkasok
kezeibõl.
Hé, pajtás! Gyere ide!
Pásztor: Hopp Istók! Már én is itt vagyok.
A hidegtül szinte majd megfagyok.
Derék termetemet jól megfigyeljétek,
Amit a szám beszél, azt is megértsétek.
A múlt éjjel egy nagyúrhoz bementem,
Perselyemet asztalára letettem.
Mondtam néki: tegyék belé pénzt, amennyit akar,
Mert ha nem, hát azonnal meghal.
Az úr ijedtibe megtõtté perselyemet
Arannyal, ezüsttel,
Úgy bocsáta utamra.
Na, nem tom, mi vót,
Arany-e, vagy ezüst,
De nagyot pendüle,
Ezen az én szívem
Nagyon megörüle.
Pásztor: Gyere, öreg testvér, húzzuk ki belõle!
Pásztor: (kintrõl)
Ne bánd fiam, hagy lubickoljék benne,
Majd kihúzzuk jövõ esztendõre.
Pásztor: Mégis, öreg testvér, gyere be!
Pásztor: Nem megyek, mer’ a félméteres füstölt kolbászt a nyakamba akasztjátok.
Pásztor: Dehogy akasztják, dehogy akasztják!
Még ha akarnák, se engednénk!
Gyere be öreg, bátran!
Pásztor: Nem megyek, mer’ a forró kalácsot a hónom
alá dugjátok.
Pásztor: Dehogyis dugják, dehogyis dugják!
Még ha akarnák, se engednénk!
Gyere öreg testvér, gyere be!
Pásztor: Nem megyek, mer’ a forró kásás fazekat a fejembe borítják.
Pásztor: Dehogy borítják, dehogy borítják!
Még ha valaki akarná, se engednénk!
Van itt, aki megegye.
Gyere öreg testvér, gyere be!
Pásztor: Nem megyek.
De mán mégis bemegyek, mer’ majd megvesz az Isten
hidege. (bejön)
Hopp Isten, töröncsös, füstöltkolbászos,
Paszulyos, paszomántos jó estét!
Már én is itt vagyok.
Tíz-húsz-harminc farkastul
Nem is igen tartok.
De ha egyet is meglátok,
Mindjárt elszaladok.
Nem tudjátok, hol jártam én az éjjel?
Pásztor: Hol öreg, hol?
Pásztor: Még az Óperenciás tengeren is túl,
Még azon is túl,
Ahol egy kis fekete disznó túr.
Ott, ahol a sörnek, bornak hosszát
Két krajcárért mérik.
Pásztor: Ittál, öreg, ittál?
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Pásztor: Itt állok hát, persze, hogy itt állok!
Pásztor: Nem úgy öreg! Ittál-e ott?
Pásztor: Ittam hát, meg még most is meginnám, ha
volna.
De ti idebenn mindent megittatok-ettetek.
A hétszáz-hetvenhét éves öreg apátokat
Mosogatólével sem vártátok.
Hát nem tudjátok az Isten tíz parancsolatját?
Még ma este ez az átkozott gircses-görcsös bot
Töri a hátatok csontját! (félrevonulnak)
Pásztor: (belép) Na, de hányra jár az óra pásztorok?
Pásztor: (belép) Fél zöldre.
Pásztor: (belép) Nem lehet, mert a Bodri kutyám most
ugatta a tizenegyet!
Pásztor: (belép) Na, hát féltizenkettõre!
Pásztor: Na, akkor le is kék feküdni a fõdre.(Félrehúzódnak.)
Pásztor: Hallod-e öreg: gomolya.
Pásztor: Nem bánnám, ha kettõ-három a subám alá
gurulna.
Pásztor: Hallod-e öreg: bõrcsizma.
Pásztor: Húzza föl a gazdája, én is fölhúznám, ha az
enyim vóna.
Pásztor: Hallod-e öreg: Flóra!
Pásztor: Csizmák pucolója! Ess hasra a hóba!
Közös ének: Bárcsak régen fölébredtem volna…

Vén Apó: Hol vagytok, pásztorok? Talán mind alusztok?
1. Pásztor: (nyújtózkodik) Hû, de jót aludtam, de szépet álmodtam! Azt álmodtam, hogy a gazda olyan hosszú
kolbásszal kínált, hogy az egyik végét én rágtam, a másikat a keszthelyi kutyák. (a 2. pásztorhoz) Hát te mit álmodtál, pajtás?
2. Pásztor: Én azt álmodtam, hogy a gazda olyan jó kis
vörösborral kínált, hogy a felét se ittam meg, mind a fejembe szállt, egy hétig se bírtam hazamenni tõle. (3. pásztorhoz) Hát te mit álmodtál, pajtás?
3. Pásztor: Én meg azt álmodtam, hogy ez a gazdaszszony addig kínálgatott káposztáslepénnyel, búzapogácsával, alig tudtam mocorogni. De még édes gesztenyével is ám hogy egy hétig nyaltam utána a számat! (Vén
Apóhoz) Hát kend, öregapám, mit látott álmában?
Vén Apó: Én ennél, fiam, szebbet-jobbat láttam: azt
álmodtam, hogy éjszaka megszületett a Mária kisfia.
(Mind feltápászkodnak, együtt énekelnek.)
Mindnyájan (éneklik): Pásztorok, keljünk fel,
hamar induljunk el,
Betlehem városába,
rongyos istállócskába,
siessünk, ne késsünk,
még az éjjel Betlehembe lehessünk!

V. JELENET: SZÁLLÁSKERSÉS
IV. JELENET: BETLEHEMES JÁTÉK
1. Pásztor: (belép láncos botjával ütögetve a földet) Láncos, lobogós, kopogós jó estét! Édes házigazdám, megérkeztem. Töltse tele borral kulacsomat, úgy várja be kedves pajtásomat! (kikiált) Gyere be, te pajtás!
2. Pásztor: (belép) Szerencsés jó estét kedves mindnyájuknak! Íme, édes házigazdám, én is megérkeztem.
Kilencvenkilenc esztendeje, mióta a hegyekbe-völgyekbe járok, kilencvenkilenc farkassal találkoztam,
evvel a csijgerás-csajgorás botommal mind a kilencvenkilencet elkergettem.(kikiált) Gyere be te is, pajtás!
3. Pásztor: (belép) Épp most jövök a konyhából, látom
a hús ircog-pircog. Tán szalonnát pirogatnak szegény
öreg pásztoroknak?
1. Pásztor: Hát a vén öregapámról tudnál-e hírt mondani?
2. Pásztor: Éppen hozza utánam boros csobolyóját,
már messzirõl rám veti a csajgorás botját.(kikiált) Jöjjön
be kend öregapám!
Vén Apó: HU-hu-hu-hú, de hideg van! Húsos, kolbászos, gömbölyû gombócos, aranysarkantyús jóestét,
szerelmetes fiaim! Látom, itt a jó melegben ti csak isztokesztek, errõl a szegény hétszázhetvenhétéves vén öregapátokról meg sem is emlékeztek.
1. Pásztor: Ennénk is ám, innánk is ám, ha volna mit!
De késõre jár az óra, éjfél után fél tizenháromra.
Vén Apó: Nem lehet, mert Bodri kutyám most ugatta a tizenegyet!
1. Pásztor: Na hát akkor fél tizenkettõre!
Vén Apó: Le is kell hát feküdni a földre!(leterítik mind a
subájukat, lefeküsznek, de Vén Apó hamarosan felüti a fejét.)

(Az ének alatt a színpadkép átalakul. Behozzák a színre a
betlehemet, bejönnek az angyalok, pásztorok, a király, a szolga. Egyik sarokba az angyalok telepednek a betlehem köré, a
másikba a pásztorok, akik azonnal elalszanak.)
Király: (lépeget, koppant a botjával.) Örüljetek, vigadjatok a kisded születése napján! Hallgassatok bennünket, mert eljátsszuk, miként született szegényes szállásán. Kezdõdjön azzal, hogy Mária és József házról házra
járva szállást keres.
József: (kintrõl kopog és Máriával együtt áll az ajtóban.)
Áldjon meg az Isten, jó gazda! Nyisd meg az ajtódat!
Ereszd be szegény vándort, mert nagyon megfáradt!
Király: Hangot hallok kintrõl. Nézd meg szolgám, ki
az, ki zörget az ajtón?
Szolga: Ki vagy? Honnan jöttél?
József: A császár parancsára jöttünk a városba. Ha befogadnál egy éjszakára, hálásan köszönnénk.
Szolga: Várj egy kicsit, megkérdem urunkat.
(a királyhoz) Egy szegény vándor van odakinn, de jobb,
ha nem engedjük be.
Király: No, akkor eredj, zárd be az ajtót!
Szolga: (Józsefnek) Nem fogadunk be, eridj utadra!
József: Kõsziklánál keményebb a szíved, mért nem kegyelmezel meg nekem?
Szolga: No, gyere! Mégis melegedj kicsit!
József: (Máriával együtt bejön.) Fölséges királyom, fogadj be a házba, csak egy éjszakára, mert az utazásba igen
megfáradtunk, a nagy hidegben majd megfagytunk.
Király: Kedves barátom, ide nem fogadlak be. Sok
vendég jön még. De a városon kívül van egy istálló, ott
megszállhattok.
Mária: Ó Istenem! Segíts meg bennünket! Mi lesz velünk az istállóban?
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József: Ne sírj, Máriám! Megsegít az Isten! Csak menjünk és szálljunk meg az istállóban.
(A betlehemhez mennek.)
Angyalok énekelnek: Istennek fia, aki született…
(Mennybõl az angyal 2. versszak)
Szóló ének: Betlehem, Betlehem…
Menjünk Betlehembe!
(Az ének alatt Gábriel angyal Máriához lép.)
Gábriel angyal: Hozzád küldtek Mária, parancsold,
meg mit kell tennem!
Mária: Eridj sietve, adj hírt a nyáj melletti pásztoroknak, hogy megszületett a kis Jézus, jöjjenek köszöntésére!
(Angyalok ébresztgetik az alvó pásztorokat, s közben énekszó hallatszik.)
Közös, vagy szólóének: Aranyszárnyú angyal szállt a
földre le…
1. Pásztor: (fölébred) Talpra pásztorok! Halljátok, mit
mondok?
2. Pásztor: No mit öreg?
1. Pásztor: Éneket hallék, angyalok énekeltek, hogy
megszületett a kis Jézus. Eh, nem. Ez álom lehetett, aludjunk tovább!(Újból alvást színlelnek a szereplõk.)
Szóló ének: Halljátok új hírt, mondok… (az angyalok
újra ébresztgetik õket)
1. Pásztor: Jaj! Ébredjetek! Én is hallom az éneket!
1. Pásztor: Hát mégsem álmodtam az elõbb!
Hírmondó: Csodafényû csillag jõ az égre fel. Nézzétek
pásztorok – nektek ez a jel. (felemelkedik a színpadon a
betlehemi csillag)
Közös v. szóló ének: Aranyszárnyú angyal ref.: Alleluja, hozsanna, glória…
Angyal: (3-szor csenget, s mondja): Glória, glória, glória!
(Pásztorok ébredeznek, kezüket maguk elé emelik, félelmet mimetizálnak.)
Angyal: Ne féljetek pásztorok, nagy örömet hirdetek
nektek. Ma született az Úr Jézus. Gyertek sietve a városba, annak szélire, a rongyos istállóba! Ott találjátok a
kisdedet, pólyába takarva, jászolba fektetve.
1. Pásztor: Keljetek föl pásztorok! Hallottátok az angyal üzenetét?
Hírmondó: Nagy örömre hív az angyal, siessetek zengõ dallal! Kis Jézus született!
Vén Apó: Fiaim! Menjünk, keressük meg a kisdedet!(felkel). De vigyünk neki ajándékot!
Közös ének: Pásztorok, pásztorok örvendezve…

VI. A HÁROM KIRÁLY JELENETE
Angyal: Én is megyek, megyek gyorsan
Napkeletnek, hogy megmondjam,
Tudassam a három bölccsel,
Kik királyok, keljenek fel,
Induljanak, a várt Gyermek
Betlehemben született meg. (El.)
Ének: Ó, gyönyörû szép, titokzatos éj…
(Jön Gáspár király, nézi az eget.)
Gáspár: Üstökös jött fel az égre,
Megszületett volna végre?
Menyhért: (Jön) Gáspár, Gáspár király komám.
Megszületett?
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Gáspár: Meg bizony ám!
Azt mutatja lángos csillag,
Mely imént az égre villant!
Boldizsár: (Jön) Hol találjuk? Hová menjünk?
A kis királyt merre leljük?
Gáspár: Azt a csillag nem mutatja.
Menyhért: Ej, mihaszna!
Boldizsár: Haj, mihaszna!
Gáspár: (Kitekint) Hanem milyen fényességes
közeledik!
Menyhért: Angyal!
Boldizsár: Ékes!
Angyal: (Jön) Békét, három királyok!
Királyok: Én is békét kívánok!
Gáspár: Tudjuk, mért jössz: mert a gyermek,
A megváltónk született meg!
Menyhért: De azt nem, hogy merre menjünk?
Boldizsár: Hol keressük? Hol keressük?
Angyal: Gyertek, gyertek énutánam.
Betlehemnek városában,
Istállóban, szalmaágyban fekszik.
Királyok: Menjünk mind a hárman!
Gáspár: Ajándékot viszünk. Tömjént.
Menyhért: Aranyat s olajat.
Boldizsár: Három kinccsel teli bögrét.
(Egy-egy agyagcsuprot emelnek fel.)
Királyok: Mutasd angyal az utat!
(Mária és József a színpad közepére jön a közös ének alatt.
A Gyermek a jászolban fekszik, vagy Mária karjában, aki
ringatja a kis Jézust.)
Mária énekel a kis Jézusnak: Aludj el magzatom…
1. Pásztor: Mária! Pásztorok jöttek hozzád, mert angyalok hívtak, örömhírt mondtak.
1. Pásztor: Szegény kis Jézuska! Nem adott szállást
neked a város, de mi hoztunk mindenféle jót, amink volt
elhoztuk. (Átadják az ajándékokat: bekecset, bárányt, csupor mézet-jelképesen.)
Királyok: (Jönnek, meghajolnak Jézus elõtt.)
Három király, jöttünk hozzád,
Örvendezik minden ország.
Jót hoztál a földi népre,
Ajándékunk fogadd érte!
(Leteszik a csuprokat, Mária sorra megnézi, közben:)
Mária: Arany, mint a királyoknak,
Tömjén, akár az Istennek,
Olaj, mint a holt embernek.
József: Aki félt, már bizakodhat.
Gáspár: Nevem Gáspár.
Menyhért: Enyém Menyhért.
Boldizsár: Én meg a Boldizsár lennék,
S bár az arcom, mint a suviksz,
Fekete,
Lelkem fehér, leszek Jézus
Gyereke.
Királyok: (a közönség felé fordulnak)
És bár látjuk a keresztet,
Melyen Urunk teste szenved,
Most örvendjünk, (a gyerek felé fordulnak)
Megszülettél.
Megváltónk vagy, dicsértessél!
Közös ének: Idvezlégy kis Jézuska…
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Mária: Köszönöm a jóságotok. Kívánom, hogy örömben éljetek!
(Pásztorok egyenként letérdelnek Jézuska elõtt és mondják:)
Békét adj szívünknek!
Békét családunknak!
Békét nemzetünknek!
Békét a világnak!
Mind: Glóriát énekeltünk Istennek, békét kívántunk
az embernek. Dicsértessék!
Gazdaasszony: Várjatok pásztorok! Ne menjetek el
üres kézzel! Itt van egy kis ennivaló. (Tányérból megkínálja õket.)

Narrátor: Köszönjük, hogy meghallgattatok bennünket. A kis Jézus áldása szálljon rátok!
Közös ének: Dicsõség, mennyben az Istennek…

Felhasznált irodalom:
Karácsony fényei
Jeles napok adventtõl vízkeresztig (összeállította:
Pelyhe Andrásné
Bp.: Petit Reál Könyvkiadó, 1995.

vvv

Közoktatási hírek
Közoktatási szakértõk
és változások a közoktatásban
A közoktatást érintõ változások megismertetése késztette a Közoktatási Szakértõk Országos Egyesületét
(KÖSZOE) arra, hogy szakértõinek rendszeresen szolgáltasson információkat, lehetõvé tegye az eszmecserét a
szakma mindkét oldala számára.
Ezért vett részt az Egyesület az Eruditio Kft. „A közoktatási intézmények átszervezése” címû rendezvényén
november 8-án a KIM Wekerle Sándor Alapkezelõ székházában.
A mûhelybeszélgetésen Bella Tibor, a KÖSZOE elnöke köszöntötte a megjelent félszáz szakértõt, majd Juhász Krisztina, az Eruditio Kft. közoktatási igazgatója beszélt az Eruditio Kft. közoktatás-fejlesztési szolgáltatásairól.
Szegedi György, a KÖSZOE alelnöke, az Eruditio Kft.
szakmai vezetõje az aktuális közoktatási pályázati lehetõségeket mutatta be, majd Orcsik Attila, a Kiskõrösi
Többcélú Kistérségi Társulás fõigazgatója elõadását hallgatták meg a résztvevõk arról, hogyan mûködik egy olyan
mamutintézmény, amely több mint 5000 tanulót, 550
pedagógust foglalkoztat 32 intézmény közös együttmûködésében.
„Oktatáspolitikai irányváltás: az új forma az államforma” címmel dr. Princzinger Péter, az Oktatási Hivatal
elnöke tartott prezentációt a közoktatás átszervezésének
lehetõségeirõl.
A hallgatóság nagy érdeklõdéssel fogadta az elõadásokat és több tucat észrevételt, kérdést tettek fel az elõadóknak.
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Martusné Nagy Anna
összeállítása

Karácsonyi
köszöntõmûsor
„Áldott az otthon,
a család,
a szívmeleg beszélgetés, ahogy kivirágzik szelíden, vidáman.”
Káldi János: Karácsonyi ének

A karácsony az év legnagyobb, szokásaiban, hagyományaiban leggazdagabb, legszínesebb családi ünnepe. Az öröm, a békesség, a szeretet, az összetartozás élményére épít,
mely népenként másként, a hagyományoknak megfelelõen jut kifejezésre. A szokások évszázadról évszázadra változtak.

z ókor világában e naphoz fûzõdik a téli napforduló,
a világosság gyõzelme a sötétség felett. MagyarorA
szágon a IV. századtól már ünneplik a karácsonyt, az V.
századtól pedig Rómában hivatalos ünneppé vált.
A karácsonyi ünnepkörben, mely adventtõl vízkeresztig tart, szinte minden napnak megvannak az ünnepre
készülõdõ hagyományai. Közülük talán az egyik legkedveltebb dramatikus szokás a betlehemezés és sokfelé a regölés, mely az egyik legrégebbi pogány eredetû népszokás. Ezenkívül meg kell említenünk még az István- és a
János-napi köszöntõket, az aprószentek-napi vesszõzést,
az óév búcsúztatását és az újév köszöntését.
A karácsonyi ünnepkört a vízkereszt napja zárja, melynek neve Jézus vízzel való megkeresztelkedésének eseményét õrzi.

Karácsonyi jelképek
Jászol
A karácsony legõsibb jelképe fából készült, templomokban és ma egyes településeken a szabadban is találkozhatunk vele. Krisztus születésének történetét jeleníti meg a szálláskereséstõl kezdve a pásztorok és a napkeleti bölcsek látogatásáig. Assisi Szent Ferenc volt az elsõ, aki a betlehemi jelenetet elõször kihozta a templomból. 1223 karácsonyán egy erdõ barlangjában állította
fel a jászlat.
Karácsonyfa
Eredetérõl többféle elképzelés létezik. Bucsánszky Lajostól például ezt a történetet olvashatjuk: „A Szent Család Egyiptomból hazajövet Názáretben élt. József mûhelyében dolgozott, Mária fent, a kis Jézus pedig hulladékfából keresztet ácsolt, amely ágakat hajtott és szép zöld
lombokat. Majd kivirágzott és fényes csillagokat termett.
Ekkor volt a születésnapja. Mária titokban telerakta a fa
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ágait aranyos dióval, ünnepi ruhával. Örömmel ünnepeltek együtt.”
A karácsonyfa-állítás szokását életfa, termõág, fagyöngycsokor, mogyoróág, rozmaringág elõzte meg, jelképezve a megújuló természetet. Van olyan állítás, mely
szerint a karácsonyfa elõdje piramis volt, amit fából készítettek.

Az ünnep tartalma
A XVII. századtól a karácsony családi ünneppé vált,
melyhez a szeretet, az ajándékozás a békesség a legfontosabb üzenetként kapcsolódik.
A szeretet megnyilvánulása az, hogy igazi õszinte érzéssel fordulnak egymás felé a családtagok és a barátok.
Odafigyelünk a magányosan élõkre, gyámolításra szorulókra is. Fontos, hogy az ajándékozás, a jótékonykodás
ne a versenyzésrõl, a pénzköltésrõl szóljon, hanem a személyre szóló gondossággal kiválasztott, elkészített meglepetésrõl, az örömszerzésrõl. Az ajándékozás élményéhez hozzá tartozik természetesen a kölcsönösség, és nem
szabad arról sem megfeledkeznünk, hogy kifejezzük örömünket is az ajándék láttán. Ezzel megtiszteljük az ajándékozót. Ne méricskéljük az ajándék értékét, mert a gesztus a fontos. Az, hogy eszébe jutottunk valakinek és õ sokat gondolt ránk, míg kitalálta és megvalósította ajándékötletét.
Ezekrõl a gondolatokról beszélgetve érdemes elkezdeni advent idején a karácsonyi készülõdést a gyerekeinkkel. Ez lesz ugyanis az érzelmi alapja annak, hogy az ünnepet váró tevékenységekkel, versekkel, történetekkel,
énekekkel élményszerûvé tegyük a karácsony eljövetelére várakozás idõszakát.
A következõ összeállítással, ehhez szeretnék hozzájárulni, és sok bensõséges hangulatú beszélgetést, éneklést, érzelmekkel telített várakozást kívánok.
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Ünnepi mûsor
Keretjáték
Az alapszituáció betekintés lehet egy család életébe karácsonykor. Szülõk, nagyszülõk, gyerekek csomagolnak, készülõdnek. Így bármilyen mûsorszám beépíthetõ, még betlehemes játék is. Oldalt helyezkednek el, hogy a színpadon jól tudjanak a szereplõk érvényesülni, mozogni.
Apa:
– Egy csodálatos meglepetés vár ránk ma este! Ünnepköszöntõ gyerekek jöttek el hozzánk, hogy verseket
mondjanak, történeteket játsszanak el, énekeljenek a
karácsonyról. (Ha valamelyik éneknek ismeritek a dallamát, dúdoljátok a szereplõkkel együtt!)

Áldott a harangszó, amint végigfolyik a városon,
s el-elakad
a tengernyi kéményben, ágban.
Áldott, aki jót akar, aki utat épít,
akire úgy mosolyog a jövõ, akár egy napcsókos,
üde erdõrészlet.
Áldott, aki irgalmaz,
s minden szépszívû ácsolója
a békességnek.
Keretjáték
Peti:
– Én is tudok egy verset, elmondhatom?

1. Ének: Pásztorok keljünk fel (népdal)
Pásztorok keljünk fel,
hamar induljunk el.
Betlehem városába,
rongyos istállócskába.
Siessünk, hogy még ezen
éjjel odaérkezzünk,
ne késsünk, mi urunknak
tiszteletet tehessünk.
Angyalok hirdetik,
Messiás születik.
Itt van jele fényének,
helye születésének.
Pajtába,
pólyába,
be vagyon takarva posztócskájába,
Áldott gyermek, szenved már kis korában.
Jézus, a szent kisded
mily szükséget szenved!
Nincsen meleg szobája,
sem ékes palotája.
Szükségben,
hidegben
melegíti õt a barmok párája,
ó, isteni szeretet nagy csodája.
2. Vers: Káldi János: Karácsonyi ének
Áldott a porszem, az útszéli kõ,
a szél hosszú ostora, amint a tûzfalon csattan,
a hazafelé menõk lábnyoma
s a hallgatag farakás az alkonyatban.
Áldott a fû, a patak,
a végtelenbe úszó, szakadozó madárhad.
Áldott a biztatása
az ablakon beintõ, testvéri nyírfaágnak.
Áldott az otthon, a család,
a szívmeleg beszélgetés, ahogy kivirágzik
szelíden, vidáman.

Család:
– Mondd, Petikém!
3. Vers: Hárs Ernõ: Karácsony (Peti mondja)
Zeng a téli erdõ,
Nagy a sürgés benne,
Mesze útra készül
A fenyõfák ezre.
Beszórják a felhõk
Õket puha hóval,
Madarak díszítik
Szõlõvel, dióval.
Õz és farkas ámul,
Mint szökik a lombra

Itt is, ott is egy-egy
Kerekfejû gomba.
S miközben a gallyak
Csilingelve ingnak,
Mindegyik facsúcsra
Alászáll egy csillag.
Így indul az erdõ
Ezer fénylõ fája
Örömöt szerezni
Szerte a világba.

Keretjáték
Anya: Tudtok-e még szép verset, éneket?
4. Ének: Gyerünk, menjünk Betlehembe (népdal)
Gyerünk, menjünk Betlehembe.
A Kisdedhez örvendezve.
Kivirágzott Jerse ága.
Jézus a virága.
Ó, te kincsünk jászolába.
Mily kemény az ágya.
5. Vers: Szállást keres a Szent Család (népdal)
Szállást keres a szent család,
de senki sincs, ki helyet ád.
Nincsen, aki befogadja
Õt, ki égnek s földnek ura.
Az idõ már késõre jár,
A madár is fészkére száll,
Csak a szent szûz jár hiába
Betlehemnek városába.
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Legalább ti, jó emberek
Fogadjátok a kisdedet!
Házatokra szent áldás száll,
Ha betér az égi király.
Ne sírj tovább Szûz Mária,
Ne menjetek ma máshova!
Szállásunkat mi megosztjuk,
A kis Jézust befogadjuk.
6. Vers: Henrich Heine: A háromkirályok napkeletrõl…
A háromkirályok Napkeletrõl
bezörgettek minden házba:
„Melyik a betlehemi út,
te kedves fiú, te lányka?”
De nem tudta ifjú és nem tudta vén,
és tovább ballagtak hárman;
egy csillagocskát követtek õk,
mely tündökölt kedves-vidáman.
És József háza fölött megállt,
ott bementek, meghajoltak;
A kisborjú rítt, a gyermek sírt,
s a háromkirályok danoltak.
(Fazekas Anna fordítása)
7. Ének: Ó, gyönyörû szép, csodálatos éj…
(magyar karácsonyi ének)
Keretjáték
Nagymama: Én egy érdekes mesét hoztam a karácsonyfa alá, amit eljátszanak a gyerekek. Arról szól, hogy
mióta van csillag a karácsonyfák csúcsán. Mindjárt megtudjátok.
8. Jelenet: Mióta van csillag a fenyõfák csúcsán?
(Mentovics Éva: Mióta van csillag a fenyõfák csúcsán? címû meséje alapján dramatizálva)
Szereplõk:
Hold, Csillagocska 1, Csillagocska 2, Csillagocska 3,
Csillagocska 4, Csillagok, Fenyõfa, Fenyõfák, Emberek
Helyszínek::
Erdõ házzal: hátul, a díszleten a ház oldala látszik, az
ablakán át feldíszített fenyõfa.
Égbolt: ezt jelképezhetjük egy tornapaddal, asztallal,
azon lesznek a csillagok.
A keretmese családjánál (karácsonyi elõkészület).
(A Csillagok pajkosan játszanak a Hold körül. Egyik Csillag véletlenül meglöki Csillagocska 1-et.)
Csillagocska 2: Bocsánat, nem volt szándékos! (mentegetõzött)
Csillagocska 1: (Lassan kezd leesni a padról vagy egy
asztalról, kiált a többieknek)
– Segítség! Kapjon el valaki!
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(Csillagocskák próbálnak nyúlni érte, de nem sikerül viszszatartaniuk. Csillagocska 1 esik lassan lefelé, még oldalra is
megy, hogy távolabbinak tûnjön. A színpadon fenyõfák állnak. Fenyõfa kinyújtja ágát [karját] felé és elkapja. Csillagocska ijedten figyeli, hogy mi történik.)
Csillagocska 1: (könyörög, próbál mosolyogni.)
– Nem tudom, hogy ki vagy, de kérlek, segíts nekem,
hogy vissza tudjak menni a barátaim közé!
Fenyõfa: (kedvesen recsegve megszólal)
– Én vagyok az erdõ legöregebb fenyõfája. Már nagyon
sok mindent megértem. Évtizedek óta csodállak titeket,
hogy télen-nyáron milyen ragyogóan, fényesen tündököltök ott, az égbolton. Szóval sok mindent megértem,
de ilyen még sohasem történt velem, hogy az egyiktek az
ölembe pottyant volna. De, ha már így esett, nagyon szívesen megpróbálok neked segíteni, hogy visszakerülj az
égboltra.
Csillagocska 1. (hálálkodva)
– Elõre is köszönöm neked, kedves Fenyõfa!
Fenyõfa: (mormog kedvesen)
– Még ne köszönj semmit sem! Megteszek minden tõlem telhetõt, de biztosat nem ígérhetek.
(Kezével lóbálni kezdi Csillagocskát, az mindig lendül
egyet, de visszaesik a karjaiba. Többször megpróbálja, nem
sikerül.)
– Látod, te árva csillagocska, nem tudok rajtad segíteni. Annyit azonban megtehetek, hogy felteszlek a legmagasabb ágam csúcsára. (Nyakába is vehet. Csillagocska
szomorkodik elõször, majd csillogni kezd.)
Csillagocska 2: (irigykedve)
– Nézzétek csak, milyen jól fest a mi kis barátunk ott,
azon a szép fenyõfán!
Csillagocska 3:
– Mennyivel jobb helye lehet neki ott, mint itt nekünk! Talán még a fénye is szikrázóbb, mint amilyen korábban volt.
Csillagocska 2:
– Mi is ugorjunk le, és ott tündököljünk!
(Leugranak, és egy-egy fenyõ ágán, karján, nyakán kötnek ki.)
(Favágók jönnek, kezdik kivágni a fákat.)
Favágó:
– De jó, már díszesek is a fák, feltétlenül vigyük haza a
családunknak!
(A Favágók átkulcsolják kezüket, arra ülnek a fenyõfák,
ölükben a csillagokkal.)
Az égbolton maradt csillagok ámuldoznak.)
Gyerekek:
– Egy fát a mi családunkhoz visznek! (Megörülnek,
körbejárják a fát és énekelni kezdenek.) Ének: Ó, szép fenyõ
Csillagocska 4:
– Tudjátok mit, minden évben leugrunk egy-egy fenyõfára, hogy nekünk is legyen részünk ilyen pompában, szeretetteljes fogadtatásban. Azt pedig, hogy kit ér ez a megtiszteltetés, sorshúzással döntjük el! (Tovább szólhat az ének.)
Keretmese
Nagymama: Azóta díszíti csillag a fenyõfák tetejét,
amióta az égbolt csillagai gondoskodnak errõl.
Gyerekek (énekelni kezdenek): Ó szép fenyõ, ó szép fenyõ… (megtalálható: www.szepi.hu/nota/xmas/x107.gif/)
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9. Vers: Weöres Sándor: Betlehem
Ó, fényességes
Ó békességes
Ó dicsõséges
Karácsony!

õ az istállóban
fekszik a jászolban,

Szénakazlak mellett,
lám, angyal közelgett.

Ó fényességes
Ó békességes
Ó dicsõséges
Karácsony!

Az égbõl indulva
üzenetét hozza.
Ma született gyermek,
a világ ismer meg!
Ó fényességes
Ó békességes
Ó dicsõséges
Karácsony!
Pásztorok hirdessék,
minden szívnek tessék:

fekhelye gyalult fa,
pelenkája szalma.

József és Mária
ajkán zeng ária,
ökörke, szamárka
kétfelõl csodálja.
Világ ékessége,
kezdete és vége!
Ó fényességes
Ó békességes
Ó dicsõséges
Karácsony!

10. Ének: Pásztorok, pásztorok, örvendezve
Keretmese
Nagyapa: Én egy régi szokásunkat, a betlehemezést
szeretném feleleveníteni. Ez az én meglepetésem.
11. Betlehemes játék
Szereplõk:
Betlehemes, Evangélista, három Pásztor, Öreg, Bojtár, két Angyal, Mária, József, Kiskórus
Betlehemes: Szabad-e bejönni ide betlehemmel? (Bemennek a szobába, a betlehemet leteszik az asztalra vagy a
földre.)
Evangélista: Régen, abban az idõben történt, amikor
Augustus császár rendeletet bocsátott ki, hogy az egész
földkerekségen számlálják össze az embereket. József is felment Galilea Názáret nevû városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe – mert Dávid házából és nemzetségébõl származott –, hogy feljegyeztesse magát Máriával, a feleségével együtt, aki áldott állapotban volt. Ott-tartózkodásuk alatt elérkezett a gyermekük születésének ideje. Mária megszülte egyszülött fiát. A gyermeket pólyába takarta
és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet emberi szálláson, csak egy istállóban. Pásztorok tanyáztak azon a vidéken kinn a szabadban, és éjnek idején is õrizték a nyájukat.
Bojtár: Már két hete, vagy három, öregapánkat várom. Nézd csak, ott jön! Jól látom?
Öreg: Tüdõs, májas, huppantós jó estét! No, öcsém,
van-e hibám vagy károm a nyájban?
Bojtár: Ha a nyájat én vezetem, nincs ott semmi veszedelem.

1. Pásztor: Hány az óra, Öreg?
Öreg: Háromfertály zõdre, feküdjünk a földre!
Az Öregnek kicsi kell, alig iszik – bukik fel.
(Lefekszenek mind és alszanak, halkan szuszognak. Az elsõ pásztor lassan sétál, õrködik.)
1. Pásztor: Juhászim, pajtásim, de elaludtatok, ennél
a nagy nyájnál egyedül hagytatok! Mind úgy alszik, mint
az összeesett duda, ilyen hideg éjjel talán nem is csoda.
(Megáll, figyel.)
1. Pásztor: Milyen szép ma Betlehem, fényességet lát
szemem… Egy szép csillag amint száll, rozzant pajtánál
megáll.
(Ének hallatszik távolból: Mennybõl az angyal...)
1. Angyal: Glória!
1. Pásztor: Ejnye, pajtás, angyal szól tán?
2. Pásztor: Persze, hogyne, a kolbász kukorékol a kéményben!
2. Angyal: Glória!
1. Pásztor: Hallod-e, pajtás! Azt mondja: gomolyai.
3. Pásztor: Gomolya? Ó, ha kettõ-három tarisznyánkba gurulna…
Angyalok: Glória! Glória!
1. Pásztor: Az áldóját... Ébredjetek, ébredjetek!
(Megrázza a többi pásztort, akik az Öreg kivételével felkelnek.)
2. Pásztor: Ki vagy te?
1. Angyal: Égbõl küldött engem Isten, hogy az örömhírt hirdessem, hiszen ma megszületett, ki megjõvén,
megváltja bûneiteket!
3. Pásztor: (álmosan) Ej, mi dolog ez, ej, mit jelent ez?
2. Angyal: Új örömöt mondunk nektek, kik itt jelen
vagytok, megszületett Betlehemben a ti Megváltótok!
Rossz istállóban, szalmában, jászolban fekszik a Messiás
ebben a nagy fagyban.
Pásztorok: (ébresztik az Öreget) Kelj fel. Öreg, indulás, vár minket a Messiás!
Öreg: (felül, bosszúsan) Kúrátéra, bakatéra, élhetetlen gyurgyóka, babsze kokassa, mit kurjongatsz a fejem
fölött, miért nem hagysz már aludni?
3. Pásztor: Csapófát az Öreg alá!
Öreg: Csapófát a nagyapátok térgye alá! Fel bír még
az Öreg a maga erejébõl is állani.
1. Pásztor: Ne féljen kend, Öreg, velünk van az Isten!
Öreg: Nem is félek, csak… a szívem nagyon remeg…
2. Pásztor: Jöjjön, Öreg, Betlehembe!
Öreg: Hová, Debrecenbe???
3. Pásztor: Nem, Öreg, Betlehembe, a kis Jézuska imádására.
1. Pásztor: Elég már! Mit vigyünk a kis Jézusnak ajándékul?
2. Pásztor: Egy bárányt, egy sajtot! (énekli) Ilyen szegény pásztoroktól elég lészen, elég lészen, Talán még egy
aranynál is több lészen!
Evangélista: Miután az angyalok visszatértek a
mennybe, a pásztorok így biztatták egymást: „Menjünk hát Betlehembe, hadd lássuk a történteket, amiket az Úr hírül adott nekünk.” Gyorsan útra keltek és
megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvõ kisdedet.
(Ének: Pásztorok, pásztorok… Közben a pásztorok a
betlehemhez mennek.)
31

karÆcsonyi_MartusnØ.qxd

2011.11.29.

15:08

Page 32

3. Pásztor: Bárányt vivõ jó társam, menj be te, csöndben amint lehet, tiszteljed, térdhajtással köszöntsed, kérj
áldást nyájunkra, malasztot magunkra a kis Jézustól!
Bojtár: (énekli) Rossz a Jézus kis csizmája, sír a ködmöne, / ázik, fázik, megveszi az Isten hidege. // Hogyha volna kiscsizmám, Jézuskának odaadnám. / Báránybõrös
ködmönkémmel jól betakarnám. // Akkor hozzám hajolna, talán meg is csókolna. / Boldogabb a széles földön
senki sem volna.
Öreg: (közel hajol a betlehemhez)
Hé, te, mi az a nagy fényes?
1. Pásztor: Gyertyavilág, Öreg.
Öreg: Hát az a gyapjas?
2. Pásztor: Kisbárány, Öreg.
Öreg: Hát az a nagy fülû?
3. Pásztor: Kis szamár, Öreg.
Öreg: Hát a kis Jézuska, hol fekszik?
1. Pásztor: Ott fekszik a jászolban. Nézzen bele jól!
(A pásztorok odatérdelnek a betlehem elé.)
3. Pásztor: Vedd le pásztor, a bundád, takard be a Jézuskát, mert nincs neki bundácskája, ázik, fázik lábacskája.
1. Pásztor: Édes kis Jézuskám, még csak takaród sincs!
Szeretettel adom ajándékul neked kopott pásztorszûröm, én majd az éjszakát nélküle is tûröm!
2. Pásztor: Édes kis Jézuskám, egy kis bárányt hoztam,
az alomból szépnek leginkább ezt tudtam!
3. Pásztor: Én is neked adnám kerek kis sajtocskám, de
az út hosszú volt, s lukas a tarisznyám. Talán elvesztettem,
esetleg megettem? Amíg ideértem, biz’ elfelejtettem!
1. Pásztor: (a bojtárhoz)
Mit adj neki? Ne törd fejed! Fejd a kecskét, hozzál tejet!
Mária: Köszönöm pásztorok, köszönöm tinektek, s kívánom: a mennyben örvendezhessetek, a mennyben
mindnyájan jutalmat nyerjetek, s ott örökké tartó örömben éljetek.

József: Köszönjük, fiaim, szép ajándékotok, Isten jutalmazza minden fáradságtok, adja meg orcáját örökké
látnotok!
Ének: Fel, nagy örömre, ma született, aki után a föld
epedett…
Keretmese
Édesanya:
Fogadjuk meg a betlehemesek tanácsát, örüljünk mi is
és ünnepeljük együtt a szép karácsonyt. Énekeljük el közösen a Mennybõl az angyal kezdetû dalt!
(Csillagszórót vesznek a kezükbe és meggyújtják, néhány
gyereket hívhatnak még magukhoz a közönség soraiból is.
Aztán mindenki boldog karácsonyt kíván egymásnak és átadják ajándékaikat a gyerekek.)
Felhasznált irodalom
Ünnepeljünk együtt, Válogatott strófák jeles napokra, IT Stúdió, Szeged, 1988. Szerkesztette: Nemes
Jánosné, Pamukné Szirányi Ilona.
Farkas–Szekeres: Karácsonyi album énekhangra és
zongorára, EMITO MUSICA Budapest.
Mentovics Éva: Mióta van csillag a karácsonyfák csúcsán?
Dalok karácsonyra, http://dalokversek.hu/dalok/
dalkaracs.htm#gyonyoru
http://dalokversek.hu/dalok/dalkaracs.htm#menny
http://dalokversek.hu/dalok/dalkaracs.htm#pasztorok
www.gyerekoldal.reformatus.hu
www.szepi.hu/nota/xmas/x107.gif
Jeles ünnepnapok adventtõl karácsonyig, Karácsony
fényei, összeállította: Pelyhe Andrásné, PETIT REAL
Kft., Budapest.
Téli mesék, összeállította: Csörgõ Anikó, Csodaország
Kiadó, Budapest, 2005.
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Társadalmi célú felhívás!
2011. december 17–18-án 10–15 óráig
„ÖN-KÉP-VISELET-színnel-lélekkel”
címmel terézvárosi ajándék hétvége:
kiscsoportos, térítésmentes életvezetés
és életmód javító tréning-blokk
TERÉZVÁROSI LAKOSOKNAK.
Helyszín: Napszikra Életvezetési és Terápiás Stúdió
(Bp. VI.Bajnok u. 1.)
Jelentkezés:
e-mailben, az info@napszikra.hu címen
vagy telefonon:
a 06-30/260-2906 vagy a 06-20/275-2421 számon.
Bõvebb felvilágosítás a fenti telefonon
vagy a www.napszikra.hu honlapon.
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Folytatódik a K&H
országos tudásversenye
A K&H Vigyázz, Kész, Pénz! országos tudásversenyre
2012. január 10-ig nevezhetnek általános iskolai csoportok 4 kategóriában (1–2., 3–4., 5–6., 7–8. osztályosok), 3–5 fõs csapatokkal.
„A K&H kiemelten fontosnak tartja, hogy a felnövekvõ generáció mielõbb elsajátítsa az alapvetõ pénzügyi ismereteket, ezért indítottuk útjára immár második alkalommal a versenyt.” – közölte Dr. Bába Ágnes, a K&H
Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági banki üzletág
vezetõje.
Az elsõ fordulóban, a www.kh-ezkeszpenz.hu
honlapon található 4 feladatot kell megoldani, beküldeni,
majd a legjobb csapatoknak a márciusi regionális középdöntõkön, ezt követõen a budapesti döntõn kell bizonyítaniuk ismereteiket a pénzügyekhez kötõdõ feladatokban.
(A tudásverseny további részletei a fenti honlapon találhatók.)
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LÉNÁRD FERENC iskolateremtõ pszichológusra
és pedagógusra emlékeztek pályatársai, tanítványai és tisztelõi
2011. október 21-én, születésének

100. évfordulóján.

A Magyar Pedagógiai Társaság kezdeményezésére és a Magyar Pszichológiai Társaság, az MTA Pszichológiai Kutatóintézete, az Oktatáskutató és Fejlesztõ Intézet, valamint a II. Kerületi Önkormányzat közremûködésével emléktáblát avattak otthona és alkotómûhelye falán, emlékkonferenciát szerveztek és Pszichológiai gondolkodás és pedagógiai
gyakorlat címmel emlékkötetet adtak ki tiszteletére.
Az emléktábla avatásán Kuti Gusztávné tisztelettel és szeretettel idézte meg alakját, méltatta munkásságát a tanítók nevében:
„..Bizonyára sokan lesznek, akik a táblára pillantva felidézik
alakját, személyiségét, munkásságát. Azonban az emlékezés nekünk, pedagógusoknak ennél sokkal többet jelent, mélyebb gyökerekbe kapaszkodik.
Aki hallgatta elõadásait, találkozott és szót válthatott Vele a pedagógiai gyakorlat kérdéseirõl, elsõsorban mosolygós, nyugodt,
biztató tekintetét õrzi, halk, megfontolásra késztetõ szavait idézi
fel. Magam is részese lehettem személyisége kisugárzásának, amikor fiatal tanító koromban elnyertem bizalmát és tanuláspszichológiai kutatásainak gyakorlati alkalmazására az Arany János iskolába kerültem. Akkor még nem is sejtettem, hogy napról-napra,
azután évrõl-évre fokozatosan szívom magamba azokat a gyermekneveléssel, oktatással, a kisiskolások gondolkodásának csiszolásával kapcsolatos jó tanácsait, amibõl hivatásom, késõbbi pedagógiai pályafutásom építkezett.
Ezekre az útmutatásokra nem célirányos utasítások formájában emlékszem. Mi, akik a közelében dolgozhattunk, sohasem hallottuk Tõle az „így kell vezetni az órát, így kell a feladat helyes megoldásához eljuttatni a gyerekeket” kezdetû kijelentéseket. Helyette
neveléselméleti kutatásokra épülõ, átgondolt, kidolgozott tervezettel segítette - az általa és Demeter Katalin által - kimunkált programsor gyakorlati alkalmazását.
Munkánkat kérdéseivel irányította. A jól irányzott, elgondolkodtató problémafelvetések oda vezették a tanítót, hogy saját maga
is rádöbbenjen a helyes megoldás fontosságára, fogadja el az utat,
amit a kutatás a gyakorlat számára meghatározott. Egy idõ után
már rövid szavakból, tõmondatokból is megértettük a feladatot.
Meggyõzõ, nyugodt irányításával elérte, hogy bármikor hozhatott vendéget tanítási óráinkra, mert kitûnõ érzékkel hadat üzent a
„bemutató óra nimbuszának”! Nem volt „produkció”, elõre betanítás, eszközökkel való zsonglõrködés. Mûhelymunka volt a javából, örömökkel, problémákkal egyaránt, bárki is volt a vendég. Õ
egész órán a gyerekek munkáját figyelte. Észrevette, ha valamelyikük különleges megoldást talált, és képes volt elismerését azonnal kifejezni, dicsérni, biztatni.
Elfogadta és - véleménye egyértelmû megfogalmazása mellett támogatta azokat az innovációkat is, melyek az általa vezetett szellemi pedagógiai mûhelybõl fakadtak ugyan, de nem egyeztek meg
minden területen saját elgondolásával. Magam is felépíthettem tanítás-módszertani elképzeléseimet az általános iskola alsó tagozatának tantárgyi rendszerében, az anyanyelv tanításában.
Személyét tisztelet, tekintély övezte, ám sok év telt el azóta, hogy
nincs már közöttünk. Felmerül hát a kérdés: Mit hagyott az utó-

korra Lénárd Ferenc a tanítók gyakorlatában? Vajon építkeztek-e azok is az õ szellemi hagyatékából, akik nem találkoztak
vele?
Késõbb, amikor szaktanácsadói munkám széles lehetõséget
adott arra, hogy betekintsek a fõvárosi és vidéki tanítók napi munkájába, volt alkalmam felfedezni azokat az attitûdöket, fogásokat,
melyek Lénárd Ferenc tanuláspszichológiai elképzelésének megfelelõen épültek be a mindennapok tanítási gyakorlatába.
A gyermekcsoportok munkáját figyelve a tanítási órákon – legyen az anyanyelv, környezetismeret, technika - ráismertem azokra a feladatvégzési szokásokra, munkatempóra, ellenõrzési, értékelési módszerekre, melyek közvetve vagy közvetlenül Lénárd Ferenc munkája eredményeként jutottak el a városok vagy a kistelepülések iskoláiba.
Az „ismérvek” közül érdemes felidéznünk néhány leggyakrabban tapasztalt tanítói magatartás jellemzõt:
l A tanító háttérbõl irányítja a tanulás folyamatát, nem õ a tanítási óra fõszereplõje.
l Elõre átgondolt kérdéssorral érkezik az órára.
l Megtanítja tanítványait kérdezni, és alkalmat is ad erre a tanítási órán.
l Halkan beszél, nem harsogja túl a gyermeket.
l Meghallgatja tanítványai elõzetes (magukkal hozott) ismereteit.
l A feladatot csak egyszer mondja el, igényes megfogalmazásban, pontosan, érthetõen.
l Lehetõséget teremt az önálló gondolkodás érvényesítésére.
l Elfogadja a hibázást, van türelme, hogy rákérdezzen a gondolkodás menetére és a jót is észrevéve korrigál.
l A gyerek munkájában mindig a pozitívumokat keresi és azt
értékeli.
l Már nem a szemléltetõ eszközök kavalkádját részesíti elõnyben.
l Végül: ütemes, jól szervezett munkatempóban dolgoznak a
tanítványai (aminek fejlesztésében bizony sokan kételkedtünk). Milyen jól jár most az a gyerek, akinek sikerül alkalmazkodnia a mai gyors, feladattûrést és versenyszellemet kívánó továbbtanulási mércéhez!)
Ha elfogadjuk, hogy az emlékezésnek a személyes kapcsolatot is
felülíró formája az, amikor az alkotó gondolatok, útmutatások, a
pedagógiai hitvallás mérföldkövei – szinte személytelenül, de
mégis – tovább élnek a gyakorlatban, akkor bátran mondhatjuk, hogy Lénárd Ferenc munkássága meghatározó,emlékezetes és
hagyományozódó a jelenkori és az elkövetkezõ nemzedékek sokaságának nevelésében.
Köszönjük!”
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