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Párhuzamos történetek
a partnerség titkaiból
Rossz családi minták árnyékában

Az elmúlt napokban meghívást kaptam egy pedagógus közösségtõl. Nem a szokásos
elõadást várták tõlem, sokkal inkább szakmai beszélgetésre invitáltak. A kolléganõ, aki a
közvetítõ szerepet vállalta a következõket mondta: „Tudja, a sok-sok változásban a legkevesebb figyelem a problémamegoldásra jut. A kollégáim szeretnék a gondjaikat egy kicsit távolabbról szemlélni, ezért segítsen az elemzésben.” Megtisztelõ volt a felkérés. A
felkészülés izgalmát az adta, hogy a tantestület, illetve a gyerekek közösségérõl csak felszínes képem volt.

z iskoláról a kerületben úgy vélekedtek, mint gondoskodó, szeretetteljes légkörû intézményrõl. A
A
gyerekek többsége lakótelepi környezetbõl érkezik, ezek
a családok a hiteltörlesztés egyre nehezedõ idõszakát
élik, de vannak olyan gyerekek is, akik kis földszintes –
korábban a gyárakhoz tartozó –, egyáltalán nem a XXI.
század igényeinek megfelelõ lakásokból jönnek. Õk
rendszerint nagycsaládban élnek, ahol nem ritka az 5-6
gyerek sem, s ne titkoljuk, éppen e körben igen nagy a
szegénység, mely gyakran munkanélküliséggel társul. Sokan erõnek erejével kapaszkodnak, hogy gyerekeiket ellássák, neveljék, a család védelmét biztosítsák, de azt is
látnunk kell, hogy néhányan feladják, s akkor elkezdõdik a látványos leszakadás, amelynek elsõ jeleit az iskola
gyorsan észreveszi; a gyerekek ruházata gondozatlan,
reggelente, különösen hétfõn éhesen érkeznek, kedvetlenek, ingerlékenyek.
Az adott napon – ennyi ismeret birtokában - kicsit korábban érkeztem az iskolába. Már az elsõ pillanatban azt
tapasztaltam, hogy itt mindent megtesznek annak érdekében, hogy a gyerekek valóban otthon érezzék magukat, s a pedagógusokkal való találkozás még csak erõsítette az elsõ pozitív benyomásokat. Nem a problémákat,
a nehézségeket sorolták, miközben a témához megszólaltak, sokkal inkább az együttgondolkodás jellemezte azt a
két órát, amit együtt töltöttünk. S még valamit éreztem:
mindegyikük az iskola képéhez kapcsolódott, tehát követték a korábban meghatározott szabályrendszert. Jó
volt látni, megtapasztalni a pedagógiai egységet. A következõ két történetet is tõlük „kaptam”, s most szívesen
adom tovább olvasóimnak.

Cserben hagyott gyerekek
– Beszéljünk azokról a családokról, akik napi problémát jelentenek a munkánkban! – mondja a gyermekvédelmi felelõs kolléganõ, Julika.
– Kezdhetjük, sorolom: a Kaszás, a Fehér és az Oláh
dinasztia, érkezik a gyors válasz az egyik osztályfõnöktõl.

– Csak õk? – kérdez vissza Julika.
– Dehogy … mondhatom, nekem problémát jelent
például a Kiss család is, az osztályomba járó Mónika lányuk sûrûn jár az iskola mellé.
Ezzel a felütéssel kezdõdött el a pedagógusok között a
beszélgetés. Nem igazán gondolom, hogy részletesen kellene a felszínre kerülõ problémaköröket felsorolnom, néhányat mégis megemlítek a leginkább jellemzõk közül:
n cigány (roma) családok,
n hanyagoló családok,
n elszegényedettek,
n szabályok nélkül élõk,
n csonka vagy szülõ nélküli családok stb.
Több szempontból is talán a József család élete látszott
a legtanulságosabb esetnek. Három gyerekük jár ebbe az
iskolába: a másodikos Emil, az ötödikes Ricsi és a hetedikes Timi. A gyerekek nem is olyan régen egyedül maradtak. No, nem kell megijedni, nem baleset vitte el a szülõket, ami ma nem is ritka eset. Egyszerûen úgy gondolta a
házaspár, hogy a biztosabb megélhetés érdekében külföldön próbálnak szerencsét. Autóba ültek, s elindultak
Németország felé.
Egy apróságról feledkeztek meg csupán, a gyerekeikrõl. Igaz, a vidéken élõ nagymamát felrendelték hozzájuk
azzal, hogy vigyázzon rájuk néhány napig. Természetesen a nagymama örömmel indult a vonathoz, hozott is
magával egy hétre való ruhanemût, gondolta a feladata
eddig tart. A szülõk kezdetben néhányszor telefonáltak
ugyan, de semmiféle tájékoztatást nem adtak arról, hogy
mikor szándékoznak visszatérni. Teltek-múltak a napok.
A nagymama már régen ment volna haza, hiszen otthon
a kerti munkák már nem tûrtek halasztást, de a gyerekeket nem akarta egyedül hagyni. Két hét eltelte után a
nagymama, egy péntek délután összeszedte az unokák
holmiját, és felszállt velük a vonatra, haza indult velük
Borsodba, ahol élt. Azt tervezte, hogy a ház körüli feladatokat gyorsan elvégzi, s vasárnap már vissza is térhet1
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nek Budapestre. Sajnos azonban egy esõs nap közbeszólt,
így vasárnap helyett csak hétfõ délután érkeztek meg.
Amikor a gyerekek kedden megjelentek az iskolában,
nevelõik megkérdezték, miért nem voltak ott hétfõn. A
válaszok igen érdekesek voltak:
– A nagymamánál voltunk, de a vonatot lekéstük –
mondta a legkisebb, Emil.
– Azt hittük, hogy betegek leszünk, mert mind a hárman köhögtünk, ezért nem engedtek iskolába bennünket – jött a válasz Ricsitõl.
– Vidéken voltunk, és úgy terveztük, hogy idõben viszszajövünk – így Timi.
A válaszok azért voltak különösek, mert egyik gyerek
sem tett említést arról, hogy a szülõk már nincsenek velük. Valahogy mindenki tovább lépett a történteken.
Azért nem tettek semmit a mulasztás ügyében, mert a
családot korábban gondoskodónak ismerték meg.
Két héttel késõbb azonban a gyerekek már se pénteken sem pedig hétfõn nem voltak iskolában. Ez már feltûnést keltett. Emil volt az, aki talán a legtöbbet mondott el az okokból a tanítójának:
– Tetszik tudni, apukámék elutaztak, még nem jöttek
vissza, s a nagymama van velünk. Le kellett mennünk falura, mert ott is van egy háza, s rá kell nézni, nehogy elvigyenek valamit is.
A tanító még néhány kérdést tett fel a fiúnak, így megtudta, hogy a nagymama mindent megtesz a gyerekekért,
nem hagyja magukra õket, az ellátást maximálisan biztosítja, de - érthetõ módon - a szülõk nagyon hiányoznak, s
nemcsak a gyerekeknek, hanem a nagymamának is.
A három osztályfõnök úgy döntött, mielõtt bármi hivatalosat tennének, a nagymamával beszélnek, aki a
megadott idõpontban meg is érkezett s a következõket
mondta:
– Szeretem az unokáimat, de ez a pesti élet nem nekem való. Otthon nyugalom van, szívesen, örömmel veszem, ha a gyerekek nyáron két-három hétig nálam nyaralnak, de ez a felügyelet nagyon nehéz nekem. Arról
nem is szólva, hogy mindig aggódom, mi van otthon a
házammal.
– S van-e hír a külföldön lévõ fiáról és menyérõl? – érdeklõdött az egyik osztályfõnök.
– Már három hete nem jelentkeznek. A legutolsó beszélgetéskor megnyugtattak, hogy kint van állásuk, jól
keresnek. Még egy kis türelmet kértek, s indulnak haza.
– S azóta várják õket?
– Nagyon. Még az a szerencse, hogy a másik fiam itt él
Pesten, s gyakran jön át úgy, hogy mindent bevásárol, így
nekem nem kell üzletbe mennem.
– Hogyan gondolja a következõ idõszak irányítását,
nagymama? – kérdezte Timi osztályfõnöke.
– Nem tudom. Szeretem a gyerekeket, az unokáimat.
A családunk soha senkit nem hagyott magára a bajban.
Ez nálunk hagyomány, de elõbb-utóbb vissza kell menjek. Ráadásul nem akarom az itteni életüket megbolygatni.
Milyen érdekes! A nagymama a szavaival is megerõsítette, hogy a gyerekeknek állandóságra, biztonságra van
szükségük. A problémát az iskola természetesen jelezte a
2

gyermekjóléti szolgálatnak. A munkatársak valóban közvetlen segítséget adtak a családnak.
Félév is eltelt, a szülõk egy-egy nyugtató telefont megeresztettek, de nem az látszott, hogy a közeljövõben szándékoznának visszatérni. Az tény, hogy a gyerekeik ellátása jó volt. Több igazolatlan mulasztás nem történt. A
nagymama tartotta a kapcsolatot a gyerekek nevelõivel.
Decemberben azonban komoly döntést hozott. Bejelentette az iskolának és a gyermekjóléti szolgálatnak is, hogy
visszatér a vidéki otthonába. Megoldást jelentett, hogy a
korábban említett nagybácsi vállalta a gyerekek ellátását. Természetesen ilyen esetben a gyámhatóságnak már
feladata van.
Az iskolát a hivatal megkereste, és ott a családról pozitív véleményt kaptak. Jelenleg a nagybácsi a felségével
együtt átköltözött a gyerekekhez, ideiglenes gondozóként õt jelölték ki melléjük. Bár – úgy néz ki, hogy – a
gyerekek élete most jól alakul. Viszont ami sejthetõ, azzal, hogy a szülõk kiléptek a gyerekek életébõl, – a szeretõ rokoni gondoskodás ellenére is – veszélyezteti érzelmi
életük, szocializációjuk alakulását.
Nagy kérdés az is a jövõjük szempontjából, hogy Emil,
Ricsi és Timi kinek a mintáját viszi magával felnõtt korára, a nagymama és a nagybácsi felelõsségteljes attitûdjét,
vagy a szülõk hanyagoló magatartását? Bízzunk abban,
hogy az elõbbi szolgál példaként.

Tanácstalan anya
A Balogh családnak négy gyereke jár ebbe az iskolába.
A legidõsebb gyerek András, 7. osztályos, kötelességtudó, problémamentes gyerek. Zsuzsi ötödikes, neki soksok problémája van a tanulással. Az ilyen gyerekrõl szoktuk mondani, hogy motiválatlan. Zsuzsira figyelni kell.
Ági és Petra osztálytársak, bár nem ikrek, mégis mindketten másodikba járnak. Ági esetében az óvónõk úgy
látták, hogy, az iskolai kudarcokat érdemes elkerülni.
Ezért azt javasolták, hogy egy évvel tovább maradjon
óvodás. Ma élénk, érdeklõdõ kislány, kijelenthetjük,
semmi nyoma a korábbi éretlenségének. Petra a család
legifjabb gyereke. Az iskolában kevesebb a probléma vele, ám szülei gyakran és sokat panaszkodnak rá. Tulajdonképpen visszaél a legkisebb helyzetével, piszkálja a
lánytestvéreit, majd a konfliktushelyzetben árulkodik, s
védelemért az anya mellé vonul vissza, ahonnan még további egy-két kellemetlen megjegyzéssel bosszantja nõvéreit. Most azonban foglalkozzunk Zsuzsival!
Zsuzsi úgy lépett az elsõ osztályba, hogy útját a bátyja
kitaposta. Miután Andrissal soha semmiféle probléma
nem volt, így a kislánynál is ezt a problémamentességet
feltételezték a tanítók. Elég hamar észre lehetett azonban venniük, hogy sokkal több figyelmet igényel a bátyjánál. Az elsõben és másodikban is a tanító néni gyakran
ült a kislány mellé, hogy segítse a munkavégzésben. Elõször csak azt vette észre, hogy a feladatok utasításait nehezebben értelmezi a gyerek. Kezdetben azzal próbálkozott, hogy többször elismételtette Zsuzsival a feladat szövegét, azonban sajnos ez nem volt elég hatékony. A megoldást az adta, hogy elindította az önálló munkában, s
amikor a gyerek már egy-egy apróbb sikert magáénak
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tudhatott, lassanként egyre bátrabb lett, s képes volt
önállóan is továbblépni. Azonban Zsuzsi osztályába huszonnégy gyerek járt, s ez a módszer nem mindig volt alkalmazható.
A tanítója mindenkor ellenõrizte a házi feladatokat.
Azokban soha hibát nem talált. Nem igazán értette, mi is
történhet Zsuzsi körül. Az anyukával folytatott beszélgetés végül fényt derített a helyzetre.
Az otthoni tanulás egészen sajátos jelleget öltött. A
két iskolás gyerek letelepedett a saját asztalhoz, majd elkezdték a munkát. Andris önállóan dolgozott, Zsuzsit az
anyukának biztatnia kellett. S miután a feladatokkal
nem igazán haladt elõre, és az anyukának más dolga is
volt, ráadásul a fiú már unatkozott is, átvállalta húga feladatait. Így a füzetbe végül Andris munkái kerültek be.
A „tanulási módszer” megismerését a tanító családlátogatása követte. Tapasztalta, hogy igen kellemes környezetben élnek Zsuzsiék. Látszott, a szülõk igényesek, példát adnak gyerekeiknek. A környezet megismerése után
a tanító úgy intézte a beszélgetést, hogy az anyukával,
Andrissal és Zsuzsival együtt, hármasban maradhasson.
Bár tapintatosan kérdezgette Zsuzsit az otthoni tanulásáról, nehezen kapta meg a válaszokat. Néhány perc után
pedig a következõt mondta a kislány:
– Tetszik tudni, Andris sokszor segít. Azt szokta mondani, nézd, hogyan kell megcsinálni, s holnap már neked
is menni fog.
– Zsuzsi, nem mindig segítek, csak, ha van idõm –
mondta a fiúcska.
– De te mindig gyorsabb vagy, mint én, így te gyakrabban fejezed be a feladataimat. És tessék elhinni, az õ munkái mindig is sokkal szebbek és hibátlanok.
A tanító elmagyarázta, hogy a segítésnek más, és Zsuzsi számára hatékonyabb megoldásai is vannak. Irányította Andrist, azt látta ugyanis, hogy az édesanya – bizonnyal a két kisebb gyerekre tekintettel – a fiának abszolút bizalmat szavaz, korai önállóságot ad neki.
A családlátogatás után Zsuzsi kissé figyelmesebbé vált,
ám önállóságra nem nagyon törekedett. A második félévben a tanító kezdeményezésére a család elvitte a gyereket a nevelési tanácsadó pszichológusához, aki nem
csak a tanulási problémákat mérte fel, de módszerekkel
segítette a családot. Így az elsõ és a második osztály sikereiben mindenkinek része volt.
A következõ évben Zsuzsit megviselte a tanítóváltás.
Az új tanító néni igen rutinos volt, mindent tudott a
szakmáról, de a gyerekektõl teljes önállóságot várt a feladatmegoldásban. Díjazta, jutalmazta a kezdeményezõkészséget, a gyorsaságot, ám aki ennek nem felelt meg, az
óhatatlanul kevesebb dicséretet kapott. Márpedig Zsuzsinak erre feltétlenül nagy szüksége lett volna. A gyerek, ahogy nõtt, több barátra is szert tett, kapcsolataiban
kinyílt, segítõkész emberkévé vált, de a megtanulandó
iskolai feladatokban nem jeleskedett. Ráadásul a tanuláshoz való viszonya határozottan romlott. Ezért még a
harmadik és a negyedik osztályban is kapott otthoni segítséget. Andris még arra is vállalkozott, hogy felolvassa
húgának a hosszabb tanulni való szövegeket. Zsuzsi teljesítményének értékelésére a mostani tanítója kiesebb
gondot fordított, inkább általánosságokkal minõsített.
Szóban is elmondta, de a szöveges értékelésben is leírta,

hogy: „a tanuló hozzáállása az életkorának nem megfelelõ”.
Az ötödik osztály különösen rosszul indult Zsuzsinak.
A váltás megviselte a gyereket. Megzavarta õt a sok tanár, a többféle követelmény. Októberben panaszkodott
elõször az iskolára. „Anya, olyan jó lenne kisebbnek lenni. Akkor még értettem a feladatokat, ma pedig semmit.” Mit mondhat erre egy anya? Megígérte, hogy a házi feladatok elkészítésben segít. Ám a probléma nem maradt a családon belüli titok. Andris az elhangzottakra a
következõket mondta: „Alakítsunk ki egy tanulási rendet, s minden délután egy órát együtt tanulok majd Zsuzsival.” Az anya hálásan tekintett fiára. Olyan komoly,
olyan felelõsségteljes – gondolta magában.
A véletlen segített a leküzdhetetlennek tûnõ probléma megoldásában. Az elsõ tanítónõvel futott össze a család. A tanító örömmel köszöntötte õket, s azonnal Zsuzsihoz fordult:
– Nagy vagy, szép vagy. Öröm látni téged. Minden
rendben van körülötted?
– Jaj, csak ezt ne tessék kérdezni! – mondta az anya. S
ott az õszi napsütéses délutánban elmesélte Zsuzsi összes
búját, baját, bánatát.
A történetet nagy figyelemmel hallgatta végig a tanítónõ. Elkomorodott, kicsit rosszkedvûvé vált. Azt tapasztalta ugyanis, hogy a családi harmónia oszlóban van.
Nagy teher volt Zsuzsi eredménytelensége a család életében.
Néhány nappal késõbb aztán a tanító felkereste a családot.
– Anyuka, utólagos engedelmével beavatkoztam az
életükbe - mondta. Beszéltem az osztályfõnökkel és néhány tanárral is. Elmondtam mindent, amit Zsuzsiról
gondolok. Elmeséltem a közös eredményeink útját. De
azt is kértem, hogy ne mérjék a kislányt a bátyjához.
– Nem is tudok elég hálás lenni ezért – így az anya. És
ez segíteni fog?
– Anyuka, én csak egy lépést tettem azért, hogy könynyebb legyen Zsuzsi helyzete. Ám mondja meg, ha véletlenül nem futunk össze, akkor semmi sem történik? Önnek már szeptemberben kellett volna beszélnie Zsuzsiról
az osztályfõnökével. Hiszen ön, az anya felelõs elsõsorban a gyereke elõmeneteléért. S ehhez pedig kapcsolatokat is kell építeni.
A tanító minden gondolata, minden mondata elkötelezettségrõl, gyerekszeretetrõl tanúskodott. Zsuzsi érdekében olyan feladatot vállalt, amelyet kevesen vállalnak: kérés nélkül beavatkozott régi tanítványa érdekében. Olyan pedagógus, aki nem csak elsõ és második osztályban érez felelõsséget tanítványai iránt, hanem sokkal
késõbb is. Persze az is igaz, hogy olyan volt az iskolai légkör, hogy nyugodtan beavatkozhatott, mert a munkatársai nem a bántó szándékot, az intrikust, az ítélkezõen bírálót, hanem a segítõ kollégát látták benne. És az is fontos, hogy segítõ kritikával illette, nevelte a bátortalan ,
tanácstalan anyát is.
Így joggal remélhetjük, hogy Zsuzsi tanuláshoz való viszonya rendezõdik, odafigyeléssel, türelemmel, egyénre
szabott feladatokkal támogatva sikeres lehet iskolai pályafutása.
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Kereszty Zsuzsa

Mulasztásaim (4.)

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

Sokkal tehetségesebb
volt nálam
Négy évig voltam S. magyar tanára és osztályfõnöke.
Annak idején vékony volt, nyurga, szemüveges, világító agyú, jó humorú. Remek osztályba járt. Nyitott, kíváncsi, lendületes fiúk, érdeklõdõ, szorgalmas, lendületbe hozható lányok voltak az osztálytársai. Barátja az
osztályban nem akadt, s ha a társai nem ismerik el az
eszét és a fiúk nem csüngnek rajta, amikor legjobb kedvében, a „humoránál” volt – akár magányos is lehetett
volna,
A pályámnak éppen abban a szakaszában voltam, amikor semmit se tartottam fontosabbnak, minthogy az osztályomból jó közösség váljon. Akinek kedve volt hozzá,
azzal az õszi, tavaszi hétvégeken bejártuk a Pilist és a
Börzsönyt, aki a kirándulásokon kitartó volt, az Medve-,
vagy akár Zerge-rendet is kaphatott. (Utóbbiért az osztályban komoly versengés folyt.) Télen jégpályát öntöttünk az iskolaudvarán magunknak és belépõ-díjjal másoknak is. Az úttörõcsapat Rákóczi Ferenc nevét viselte, így az egyik nyáron elutaztunk Kassára is, hogy virágot vigyünk a fejedelem sírjára.
Mindebben – persze nem azonos módon és mértékben
– de szinte minden gyerek lelkesen részt vett. A kassai
útra például csak az jöhetett el, aki legalább az útiköltség
egy részét megkereste – a Sasad-téeszben tekertük le a
csemetefákról jó pénzért a fákat fagytól védõ papírréteget – a többség ezt is vállalta. (Több szegény gyerek volt
az osztályban, aki másképp nem jöhetett volna – ezért
szabtam a részvétel feltételéül a pénzkeresést is.)
S. a lelkes osztályt és osztályfõnökét kívülrõl, néha jóindulattal, máskor a kívülálló elnézõ, néha lenézõ, ironikus mosolyával szemlélte. Minden tárgyból jeles volt,.
Az órákon kapott feladatokat gyorsan és jól megoldotta,
aztán - tehetségéhez illõ teendõk híján – unatkozott.
Kívülállásán elõször csodálkoztam, aztán – bár igyekeztem nem mutatni, de ingerelt, hogy nem sikerült „be-

vonnom.” Ez az ingerültség egyszer aztán kitört belõlem
és nyilvánvaló, hogy nem csak a pillanatnyi helyzetnek
szólt. Úgy történt, hogy már harmadik napja jártunk a
Zempléni-hegyekben, s hazafelé útban a közeli vasútállomás felé tartva - az utolsó kilométerek elõtt - leültünk
ebédelni egy tisztáson. Magával hozott szendvicse, kenyere ekkorra már szinte mindenkinek elfogyott, ki-ki a
megmaradt falatokat osztotta meg a barátaival, miközben S. egy távoli bokor mögött – bízva abban, hogy senki sem látja - a közel egy kilós veknijébõl egyedül falatozott. Magamból kikelve olvastam a fejére, hogy milyen
önzõ.
Egyetlenegyszer mégis csak sikerült méltó feladattal
ellátnom, ám ekkor mindnyájunkat elképesztett azzal,
ahogy ezt megoldotta. Egyik nyáron Erdélyen keresztül
a bolgár tengerpartra utaztunk a gyerekekkel. S. tizenkét
évesen, a csoport „pénzügyminisztereként” tíz napon át
kezelte tizenhetünk szállás- és útiköltségét. Forintot leire, leit levára, levát leire, majd forintra - fejben számolva - hibátlanul váltott át, s az út végén mindegyikünkkel
fillérre elszámolt.
Értettem, hogy jóval tehetségesebb személyiség nálam, éreztem, hogy kívülállása, iróniája jogos, de a tehetségére rezonálni nem tudtam.
A tanítási órákon néha unalmában vicceket mesélt a
szomszédainak, vagy ha már végképp nem bírta az unalmat, – mintegy véleményt nyilvánítva a helyzetrõl - szellentett egy nagyot (az osztályban köztudomású volt, hogy
ebben is õ a legeredményesebb).
Ma S. az ország egyik legavatottabb közgazdász professzora. Évtizedekkel közös négy évünk után - amikor
már képes voltam a tanulás irányításában az egyes gyerekekre is jobban odafigyelni, nekik személyre szabott
feladatokat adni – újra és újra eszembe jutott a 10-12
éves S. Mennyi idõt vesztegetett el – a felsõ tagozatban
töltött négy év alatt – miattam is! Mennyit fejlõdhetett,
mennyivel kevesebbet unatkozott volna, ha akkor képes vagyok tudásához, tehetségéhez méltó feladatok elé
állítani!

vvv

Közoktatási hírek
2011. december 20-án 252 igen szavazattal a Parlament elfogadta a Nemzeti köznevelésrõl szóló törvényt, amely 2012.
szeptember 1-jén lép hatályba. A törvény további fontos rendelkezéseit, az iskolarendszer sajátosságaihoz igazodva,
több év alatt vezetik be. 2013. január 1-tõl kerülnek állami fenntartásba a köznevelési intézmények, a pedagógus életpályamodell 2013. szeptember 1-tõl él, míg hároméves kortól 2014. szeptember 1-tõl lesz kötelezõ az óvoda.
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Neveljünk tehetséges
gyerekeket!
2. rész: A tehetséges gyerekek jellemzõi
„Magyarországon, ahol nincs olaj és arany,
a tehetség a legnagyobb természeti kincs.
Nem a nemzet teszi naggyá a géniuszokat,
hanem õk emelik föl a nemzetet.”
(Czeizel Endre)

A 6-10-12 éves korosztályban valamilyen területen tehetségesnek mutatkozó gyermekeket még csak ,,tehetség palántáknak” vagy „tehetség gyanúsaknak”, ,,tehetség ígéreteknek” szokás nevezni, mert ebben a korban még csak néhány tehetségterületen (ének,
zene, mozgás, képzõmûvészet ) fordul elõ bizonyított, megvalósult tehetség.

Milyen lehet a tehetségpalánta?
Ahhoz, hogy fejlesztõ munkánkat célirányosan tervezhessük és irányítsuk, objektivitásra törekvõen kell megismernünk tanítványaink egyedi jellemzõit. Így nem téveszthetnek meg bennünket az esetleges normasértõ megnyilvánulások, rossz szokások, deviáns viselkedési minták stb., melyek könnyen elfedhetik a gyerekben szunnyadó valós
értékeket. A sorozatos konfliktushelyzetek pedig nem a kibontakozást segítik elõ, hanem frusztrációt, szembenállást
okoznak.
Nézzük meg ezért a tehetség ígéretek tipikus erõsségeit és az ezekhez társuló esetleges problémákat [Webb
(1993)].

Jellemzõk

Lehetséges problémák

Új információk gyors elsajátítása és az emlékezetben
való megõrzése

Türelmetlenség mások lassúságával szemben, a mechanikus gyakorlást igénylõ feladatok elutasítása, ellenállás az alapkészségek tökéletes elsajátításával szemben,
túlbonyolított fogalomképzés

Tudakoló attitûd, intellektuális kíváncsiság: belsõ
motiváció: kitartó érdeklõdés

Zavarba ejtõ kérdések, akaratosság; szófogadatlanság,
túlzott elvárások másokkal szemben

Elméletalkotásra, absztrakt szintézisre való képesség;
a problémamegoldás és az intellektuális jellegû tevékenységek kedvelése

Részletek elhanyagolása, a gyakorlással szembeni ellenállás; a tanári eljárások megkérdõjelezése

Tervszerûségre törekvés; a struktúrába való szervezés
kedvelése

Egyéni szabályok és rendszerek felállítása; önkényesség; fennhéjázás; ellentmondást nem tûrés

Gazdag szókincs, könnyed kifejezõképesség, széles körû általános tájékozottság

Úgy forgatja a szavakat, hogy gyõztesen kerüljön ki a
szituációból; unatkozik az iskolában, untatják a kortársai; igyekszik ,,mindent tudó” színben feltüntetni magát

Kreatív és újító irányultság, újszerû, eredeti feladatmegoldásra törekvés

A már ismert dolgokat nem fogadja el olyannak, amilyenek; mások amolyan csodabogárnak tartják, aki kilóg
a sorból
5
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Jellemzõk

Lehetséges problémák

Intenzíven tud koncentrálni, az õt érdeklõ dolgokra
kitartóan figyel, viselkedése célirányos

Nem hagyja magát félbeszakítani; ha érdeklõdésének
hódolhat, semmivel és senkivel nem törõdik; hajlíthatatlan, makacs

Érzékeny, empatikus, vágyakozik az elfogadásra, elismerésre

A bírálatra vagy társai elutasítására érzékeny, megsértõdik; elvárja, hogy mások az övéihez hasonló értékekkel
rendelkezzenek; a többiek között idegennek, másnak érzi magát

Energikus, nyitott, lelkesedõ, intenzív erõfeszítésekre
képes

A tétlenség frusztrálja; a lelkesedése hamar lelohad;
túltervezi magát; folyamatos ösztönzést igényel; hyperaktív

Önálló, bízik magában, az egyénileg végzett munkát
szereti

A szülõk és a társak segítségét elutasítja: nonkomformista, a normákkal nem sokat törõdik

Jó humorérzékkel rendelkezik

Az osztály bohócává válik, hogy felhívja magára a figyelmet; észreveszi a szituációk fonákságát; humorát a
többiek nem mindig díjazzák egyedi látásmódja miatt

A fentiekben leírt jellemzõket akár pozitív tulajdonságoknak, míg a lehetséges problémákat negatív tulajdonságoknak is nevezhetnénk. Azonban bármilyen is az elnevezés, a személyiség egyedi jellemzõit mindig figyelembe kell
venni a gyermekekkel történõ foglalkozáskor, fejlesztéskor. Ez pedig azt is jelenti, hogy a tehetséggondozás a nevelõ- oktató munkánk minden tanulóra kiterjedõ, állandó feladata és kiemelten fontos területe kell hogy legyen.
(Forrás:Tehetség és társadalom címû nemzetközi konferencia elõadásai, Debrecen, 1998.)

vvv

Közoktatási hírek
A 2011-ben elfogadott új köznevelési törvény voltaképpen egy kerettörvény, melynek értelmezéséhez szükséges és hamarosan meg is kezdõdik a törvény végrehajtási szabályainak megalkotása. Az oktatásért felelõs államtitkár szerint a törvényalkotók
célja a társadalom kettészakadásának megállítása a
mûveltségi és tudásszint emelésével és a nevelés által. Ennek garanciája lesz a Nemzeti Alaptanterv
elkészítése, amelyre egy olyan monitoring rendszer
fog épülni, amely ellenõrzi, hogy a gyermekek el tudják-e sajátítani az elvárt tudást az oktatási intézményekben.
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Kodály Zoltán
1882–1967 (1.)
Kecskemét–Budapest

A 2012. esztendõ is kiemelkedõ éve lesz a magyar és egyben az egyetemes zenetörténetnek. 2010-ben Erkel Ferencre emlékezhettünk, 2011. világszerte Liszt-évként köszöntött
ránk reprezentatív hangversenyek, megemlékezések sorozatával. Bartók Béla születésének 130. évfordulója után – idén – pályatársa és barátja, Kodály Zoltán életmûve, munkássága kerülhet hangsúlyosabban elõtérbe.

1882-ben, tehát õ is 130 éve született és 45 éve, 1967ben távozott közülünk gazdag, korszakalkotó örökséget
hagyva ránk: a magyarságra, az egyetemes zenemûvészetre, a zenekultúrára, kiváltképpen pedig a zenét is oktató tanítókra.
Bartók Béla és Kodály Zoltán nevét, a XX. századi magyar zenetörténetben betöltött szerepét általában együtt
említjük. Ami kettejük elvitathatatlanul közös érdeme,
az a magyar nemzeti mûzene megteremtése, nemzetközi rangra emelése. Ezt eredeti magyar népdalok összegyûjtésével, lejegyzésével, feldolgozásával, rendszerbe
foglalásával és az ezek szellemében komponált mûveikkel teljesítették ki. Kodály Zoltán munkásságának jelentõségét mindezeken túl a világszerte elismerést kiváltó
zenepedagógiai tevékenysége is bõvítette: ének-zene
tanítási módszere ismertté lett a világban, több nemzet
iskoláiban követték és követik ma is példáját. Tehát mint
zeneszerzõrõl, zenetudósról és zenepedagógusról egyaránt kell szólnunk e tisztelgõ megemlékezésben.

Tanulóévek
Kodály – akárcsak Bartók – zeneszeretõ és a zenét aktívan is mûvelõ középosztálybeli családból származott.
Édesapja, Kodály Frigyes vasúti tisztviselõként szabad
idejében hegedült, kamarazenélést szervezett. Édesanyja, Jaloveczky Paulina szépen énekelt és zongorázott. A
szülõk Kecskeméten kötöttek házasságot 1879-ben. Három gyermekük más-más városban, községben látta meg
a napvilágot, mivel a család gyakran kényszerült költözködésre az édesapa foglalkozása miatt. Emília 1880-ban
Budapesten, Zoltán 1882-ben Kecskeméten, Pál pedig
Galántán 1886-ban született.
Zoltán születése után nem sokkal Szobra, késõbb
Galántára, majd Nagyszombatba költözött a család.
Zoltán Galántán töltötte gyermekkora legszebb hét esz8

tendejét (1885–1892-ig), itt végezte elemi iskoláit. Majd
Nagyszombatban, e történelmi múltú városban folytatta
gimnáziumi tanulmányait, ahol kitûnõen tanult, különösen az irodalomban és a nyelvekben ért el kimagasló
eredményeket. Érdeklõdése azonban egye inkább a zene
felé fordult. Szinte mester nélkül tanult meg zongorázni,
hegedülni, brácsázni, csellózni. A gimnáziumi zenekarban kamaramuzsikálásban vett részt, a templomi énekkarban énekelt. Közben már komponálni is kezdett.
1898-ban az iskolai zenekar egy fiatal tanár vezetésével elõadta Kodály elsõ zenekari mûvét – egy nyitányt –,
1899-ben pedig barátaival vonóstrióját szólaltatták meg.
Így vall késõbb életének errõl az idõszakáról: „Számomra soha nem az volt a lényeges, hogy egy hangszeren játszani tudjak… sokkal jobban szerettem a szabadban, csakúgy magamban énekelni, szöveg nélkül… Kezdettõl fogva
sokkal többet komponáltam, mint hangszeren játszottan.
Csak tízéves koromban kezdtem hegedülni tanulni… közben
néhány zongoraórát kaptam testvérnénémtõl. Amikor iskolatársaimmal vonósnégyeseket akartunk játszani, nem volt
csellistánk… elhatároztam, hogy ezt a hangszert is megtanulom. Hozattam egy gordonkaiskolát, és sorban végig megtanultam az összes gyakorlatot, mivel Nagyszombatban nem
volt csellótanár… Késõbb újra hegedültem, így a kvartettben
egyik napon csellóztam, a másikon hegedültem. Elõfordult,
hogy a brácsaszólamot is átvettem valamelyik társamtól.”
Amikor 1900-ban kiválóan érettségizett, számára nem
volt kétséges, hogy muzsikus lesz. Pályaválasztását azonban több körülmény is befolyásolta. Így írt errõl: „A zenei
karrierrõl nálunk vidéken csak háromfélét tudtak elképzelni:
vagy kántor, vagy vándorszínészeket kísérõ muzsikus, vagy a
tûzoltózenekar karmestere.”
Egyetemi tanulmányait a bölcsészeti kar magyar–német nyelvész szakán kezdte el, ám a Zeneakadémia zeneszerzés szakára is felvételt nyert. Mint kitûnõen érettségizett hallgató – az akkoriban megalakult – Eötvös Kollégium lakója lett, szüleinek így is könnyítve a taníttatása költségeit. Lakása, étkezése biztosítva volt, s a kollégi-
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um külön oktatásban is részesítette diákjait, hogy alaposabban elmélyedhessenek tanulmányaikban a választott
szakon. Kodály Zoltán tehát párhuzamosan tanult a tudományegyetem bölcsészeti karán és a Zeneakadémián,
ahol – akárcsak Bartók Béla és Dohnányi Ernõ – a német
Hans Koessler tanítványa volt. Tanulmányait 1904ben és 1905-ben fejezte be: zeneszerzõi oklevelet kapott, majd bölcsészdiplomát is szerzett. Ezt 1906-ban
doktorátussal egészítette ki. Disszertációjának témája,
címe: A magyar népdal strófaszerkezete. Doktori dolgozatához Vikár Béla fonográfra rögzített népdalfelvételeit
használta fel, amikbõl hallható élményt nyerhetett a még
élõ népdalkincsrõl. Ez a forrás és tapasztalat indította el
önálló gyûjtõ körútjaira, és ezután társult hozzá alkotó
szövetségesként Bartók Béla. Ettõl kezdte Bartókkal
mintegy négy évtizednyi önzetlen, közös gyûjtõ-, kutató-, tudományos tevékenység és õszinte barátság kötötte össze.
1906-ban mutatták be zenekari mûvét, a Nyári estét,
zeneszerzõi vizsgadarabját, amit aztán évekkel késõbb
újra átdolgozott. Ebben az évben Berlinben és Párizsban
tett tanulmányutakat, mély hatást gyakorolt rá Debussy
zenéje.

Kincskeresés
1907 szeptemberétõl a Zeneakadémia tanárává nevezték ki, zeneelméletet, majd zeneszerzést tanított. Ezzel egyidejûleg már rendszeres népdalgyûjtõ munkát végzett: Bartókkal felosztották egymás között a terepet. Kodály a Felvidéket, majd Csík megyét, Bukovinát járta,
Bartók a Székelyföldön, a Dél-Dunántúlon jegyezte le a
még élõ, virágzó õsi dallamkincset. Kodály zeneszerzõi
munkásságából ebben az idõszakban elsõsorban a kamarazenét és dalok komponálását emelhetjük ki. Legfontosabbak az I. és II. Vonósnégyes, Szonáta gordonkára
és zongorára, Duó hegedûre és gordonkára, Szerenád.
Ezek a mûvek az újszerû harmonizálás, az olykor váratlan
modern hangzásviláguk mellett a késõi romantika és
Debussy hatását is tükrözik. Dalaiban – mint bölcsész –
magyar költõink: Petõfi, Berzsenyi, Csokonai, Kölcsey,
Ady, Balassi, Balázs Béla verseit zenésítette meg.
1910 márciusában Bartók és Kodály a saját mûveibõl
hangversenyt rendezett. Ám a kritika, a hivatalos zeneélet, a közönség általában elutasítóan fogadta az új zenei
törekvéseket.
1910 augusztusában Kodály magánélete révbe ért.
Házasságot kötött Sándor Emmával, akit mint zeneszerzõ-növendéket oktatott. (Általa került közelebbi ismeretségbe és közös társaságba Bartók Bélával is.) Az új zenei ízlés formálásának, a lassú kibontakozásnak, de az
aktív népdalgyûjtõ körutaknak is gátat vetett az elsõ világháború kitörése. A háborút követõ évek visszavonulást parancsoltak a munkaszobába, de ez a visszavonulás
termékeny idõket jelentett, hiszen a gyûjtött anyag le-

jegyzése, elemzése, rendezése szinte minden elõzményt
nélkülözõ, roppant feladat volt.
A korabeli fõvárosi zenei élet mûveltebb közönsége a
német zenekultúrát tekintette értéknek, a magyar népzenét érdekes egzotikumnak tartotta vagy elutasította.
A magyar népzenét akkoriban ugyanis a felszínes cigányzenével, a népies mûdalokkal vagy a magyar nótákkal
azonosították. Ennek történelmi oka a magyar nép évszázados függetlenségi harcaiban, leigázottságában keresendõ. A török hódoltság, vagyis 1526 elõtt Buda és Pest
szinte színmagyar volt. Buda visszavétele után pedig már
alig volt magyar lakója a városnak. A betelepítésekkel
fõként németek költöztek be, mivel a magyarok kihaltak
vagy elmenekültek innen a történelem viharai következtében. Így sok budai és pesti család leszármazottai
nem is tudtak vagy csak késõbb tanultak meg magyarul,
s a német nyelv még a XIX. században is elsõbbséget élvezett a magyarral szemben. Ezért történhetett meg,
hogy az eredeti népdalt és egészében az igazi magyar
néphagyományt a falu, a vidék õrizte meg, amit a városi lakosság szinte egyáltalán nem ismert; Vikár Béla, Bartók, Kodály és késõbbi munkatársaik gyûjtõmunkája
elõtt nem is ismerhetett. Kodály elsõ népdalgyûjtéssel
kapcsolatos publikációja Mátyusföldi gyûjtés címmel
jelent meg az Ethnographia címû folyóiratban. Ettõl
kezdve Kodály Zoltán folyamatosan közölt tanulmányokat a Néprajzi Társaság szaklapjában.
Az új egyetemes népdalgyûjtemény tervezete, amit támogatásra számítva Bartókkal együtt a Kisfaludy Társasághoz nyújtottak be pályázatként, sajnos nem talált
visszhangra. Kiadására még évtizedeket kellett várniuk.
Így ír Kodály Visszatekintés címû mûvében a népdalról:
„… A falu megmentette a tradíció folytonosságát. A magyar
népdal az egész magyar lélek tükre… századokon át nyomot
hagyott benne a magyarság minden lelki élménye. Így adja
vissza a mezõ az egész nemzetnek a századokon át híven megõrzött kincset. … vannak magyar dallamok, amelyek a magam és sok más számára ugyanolyan élményt jelentenek, mint
egy beethoveni téma”. Kodály – népzene-kutatási eredményeinek tükrében – elsõdleges feladatának tekintette az
igazi magyar népdalkincs feltámasztását és megismertetését a hazai, elsõsorban a városi közönséggel.
A háborús éveket követõ politikai zûrzavar Kodály
Zoltán pályáját sem hagyta érintetlenül. A Zeneakadémián már az 1918. évben átszervezések kezdõdtek.
Dohnányi Ernõt igazgatóvá, Kodály Zoltánt aligazgatóvá (helyettessé) nevezték ki. Létrejött egy direktórium,
aminek Kodály, Bartók és Dohnányi is tagja volt. Bár õk
semmiféle politikai tevékenységben nem vettek részt,
Kodályt felfüggesztették állásából, fegyelmi vizsgálatot
indítottak ellene. A vádpontok komolytalanok, szinte
nevetségesek voltak, mégis két év kényszerszabadságra
küldték. Bartók és Dohnányi is a védelmére keltek, ám
csak 1921 szeptemberében folytathatta ismét a tanítást a
Zeneakadémián. Utólag megállapították, hogy semmiféle fegyelmi vétség nem terhelte, kicsinyes torzsalkodás,
9
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sértett hiúság állt az ellene felhozott vádak mögött. A
méltatlan meghurcoltatás azonban megviselte Kodály
egészségét.

A hírnév kapujában
Az 1923. év fordulatot jelentett Kodály Zoltán mûvészi, alkotói pályáján. A Pest, Buda és Óbuda egyesítésének 50. évfordulója alkalmából rendezendõ díszhangversenyre tõle is ünnepi mûsorszámot rendelt a fõváros vezetése. A legnagyobb sikert Kodály mûve, az 55. zsoltár, vagyis késõbbi közismert címén a Psalmus Hungaricus
aratta. Ez a nagyszabású, tenorszólóra, énekkarra és zenekarra írt mû Kecskeméti Vég Mihály 16. századi költõprédikátor 1535-bõl való versére készült. Az 55. zsoltárt
szabadon átköltve – a prédikátor – remekül megformált
drámai költeményt alkotott, melyet Kodály bölcsészi tanulmányai során ismerhetett meg. Témaválasztásával
egyaránt jelenhetett meg az ószövetségi bibliai kor, a reformáció idejének hitvitáktól átforrósodott légköre, a török hódoltság szenvedései, valamint a jelen magyar idõk
keserûséget fakasztó eseményei, s benne a zeneszerzõ lelki megpróbáltatásai. A mû szerkezete rondóforma közjátékokkal. Felépítése két nagy egységre tagolódik. Az elsõben a panasz, a bánat, a sírás, a magány jajkiáltása keserû átokban ér tetõpontjára. A második egység könyörgés, fohász, bizakodás az isteni rendelések eljövendõ
igazságosságában. „Én pedig, Uram, hozzád kiáltok, / Reggel
és délben, este könyörgök, / Megszabadulást tetõled várok, /
Az ellenségtõl mert én igen tartok. / … Az igazakat Te mind
megtartod, / A kevélyeket aláhajigálod…”
Kodály e mûvével osztatlan sikert aratott nem csak a
közönség, de a kritikusok körében is. „A hangverseny legnagyobb szenzációja”, „Csodálatos mû ez a zsoltár”, „Kodály költészete egészen egyedülálló jelenség”… és hasonló
lelkes méltatások olvashatók a korabeli kritikákban, még
ellenlábasai is kénytelenek elismeréssel szólni az alkotásról. Nemsokára Zürichben és több európai városban is sikerrel mutatták be a Psalmust, Kodály nemzetközi hírneve és pályafutása ezzel az alkotásával indult el igazán.

Népdal ihletésû
színpadi mûvek
1926-ban keletkezett a Háry János címû daljátéka,
amelyben a népdalt a kórusfeldolgozások és a hangversenydobogó mellett az Operaház közönsége elé vitte a
szerzõ. Garay János: Obsitosa alapján Harsányi Zsolt és
Paulini Béla készítették a mû szövegkönyvét. Háry, a nagyotmondó hõs, nem hazudik, hanem mesét teremt, a
magyar mesemondó fantáziát testesíti meg. Az idõs katona a nagyabonyi kocsmában beszéli el csodás kalandjait.
Ez a helyszín képezi a dalmû keretét, az elõ- és utójáté10

kot. Közben a négy kaland vidám, érzelmes, nagyszerû
eseményei által szólalnak meg a szebbnél szebb magyar
népdalok, népdalfeldolgozások, zenekari tételek a mûben. A hazaszeretet, az õszinte, hûséges szerelem, a magyar huszárok hõsiessége, leleményessége, tréfás kedve,
az elnyomott nép panasza is megszólal a dallamokban. Ki
ne emlékezne szívesen a Háry János legszívhezszólóbb
feldolgozásaira, mint a Sej, Nagyabonyban, a Tiszán innen, Dunán túl, Piros alma, Szegény vagyok…, Felszántom a császár udvarát kezdetû dalokra. Ugyanilyen emlékezetes Marci kocsis víg népdalgroteszkje, az Ó, mely
sok hal, vagy a Toborozó magával ragadó éneke és verbunkos muzsikája, az Intermezzo délceg, táncos lejtésû
zenekari kompozíciója.
Kodály késõbb zenekari szvitet alkotott a Háry János
legnépszerûbb dallamaiból.
A másik, népdalfeldolgozásokra épített daljátékát, a
Székely fonót 1924 és 1932 között érlelte, majd komponálta egésszé a zeneszerzõ. Az egyfelvonásos mû szereplõi a kérõ, a háziasszony, a legények, a leányok; a cselekmény tulajdonképpen a dalok tartalmából adódik. A zenemû középpontjában egy szép vígballada, a Görög Ilona áll, melyben a legény szerelmi bánatából, színlelt holtából felpattan, amikor szíve választottja megjelenik a
„halottas” háznál. A népdalok itt is váltakoznak hídszerû megformálásban, bús és vidám hangulatban. Érdemes
felidézni egy-egy gyönyörû dal címét, melyeket jól ismerünk: Elmenyek, elmenyek, A citrusfa, Kitrákotty mese,
A csitári hegyek alatt, A rossz feleség, Az hol én elmegyek, Én Istenem, add megérnem. Kodály e népdalfeldolgozásokra építõ színpadi kompozíciói egyedülállóak a magyar, de az egyetemes zenetörténet alkotásai között is. Az 1920-as évek végén, az 1930-as évek elején
két csodálatos táncfeldolgozás került ki a szerzõ alkotómûhelyébõl. 1927-ben és 1930-ban mutatták be a
Marosszéki táncok zongora–, illetve zenekari változatát. 1933-ban Kodály gyermekkori emlékein alapult a
másik zenekari feldolgozás: Galántai táncok címmel.
1936-ban Buda visszavételének, a töröktõl való megszabadulásnak a 250. évfordulójára alkotta meg a Budavári Te Deum címû nagyszabású oratorikus mûvét, amit
ünnepi szertartás keretében mutattak be a Mátyás-templomban, s amelyet joggal jegyeznek a Psalmus
Hungaricus méltó párjaként. A Te Deumot világszerte
nagy sikerrel adták elõ. Még 1936-ban Londonban, majd
Németországban, Svájcban, Olaszországban neves zenekarok és karmesterek tolmácsolásával mutatták be.
1938-ban a tengerentúli Chicagóban, New Yorkban
hangzott fel. Maga Kodály is gyakran vezényelte ezt a
mûvét. 1939-ben az amsterdami Concertgebouw Zenekar fennállásának 50. évfordulója alkalmából Willem
Mengelberg felkérésére komponálta a Fölszállott a páva
zenekari változatokat egy magyar népdalra, ami a Kodály-életmûnek szintén az egyik jelentõs darabja.
Mint láttuk, a mester a ’20-as, ’30-as évtizedekben
színpadi, oratorikus, zenekari mûveket, népdalfeldolgo-
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zásokat szerzett. Életmûvének másik nagy és korszakteremtõ vonulatát ebben az idõszakban a kórusokra írott
szerzeményei képezték. (Kodály kórusmûveibõl háromkötetes kiadást készített Bárdos Lajos professzor 1972ben. Ebben az alapos összefoglaló mûjegyzékben 25 férfi,
45 vegyes és 78 gyermek és nõi kar szerepel.)

Vokális mûvek
A mester életmûvének nem volt jellemzõ mûfaja a kórusra alkotott kompozíciók nagy száma, holott gyakran
hangsúlyozta született vokális hajlamát a hangszeres elõadó-mûvészettel szemben. 1924-ben a Psalmus nõikari
részleteit gyermekkórussal próbálta erõsíteni. Ekkor ismerte meg a Wesselényi utcai polgári fiúiskola kórusát és
kiváló karnagyukat, Borus Endrét. Számukra komponálta a Villõ és a Túrót eszik a cigány címû népdalfeldolgozásokat, és ettõl kezdve sorra alkotta kórusmûveit, fõként gyermekeknek, amiket lelkesen fogadott a közönség, sõt, az addig hûvösen elzárkózó kritika is. Hamarosan csatlakozott a Wesselényi utcaihoz több budapesti
iskolai kórus is. De Gyõrött, Kecskeméten is Kodály-esteket szerveztek. Elsõsorban tanítványai: Kerényi
György, Vásárhelyi Zoltán, Bárdos Lajos népszerûsítették, tanították be mûveit. Így született meg az Éneklõ Ifjúság mozgalom, ami évente más-más városban kórusfesztiválok megrendezését vállalta a szaporodó énekkarok produkcióinak bemutatására, megismertetésére.
Kodály gyermekkarai a Magyar Népzene Tára –
Gyermekjátékok és Jeles napok címû köteteiben talál-

ható népszokásokhoz, játékokhoz kapcsolódnak. Itt csak
néhány, a legismertebb, legnépszerûbb mûvét említhetjük. Villõ (1925), Gergelyjárás (1926), Pünkösdölõ
(1929), Új esztendõt köszöntõ (1929), Nagyszalontai
köszöntõ (1931), Vízkereszt (1933), Harmatozzatok,
Angyalok, pásztorok, Karácsonyi pásztortánc (1936),
Lengyel László (1927), A süket sógor, Cigánysirató
(1928), Táncnóta (1929), Nyulacska (1934), Kecskejáték, Tyúkozás, Katalinka (1937).
A nõi, férfi és vegyes karra komponált alkotásai közül
legfontosabb az Ave Maria (1935), az Árva vagyok
(1953). A Meghalok, meghalok (1957) kifejezetten nõi
karra, míg Kölcsey: Huszt, Ady: Fölszállott a páva, Petõfi: Rabhazának fia (1944), a Nemzeti dal (1955) megzenésítései férfi karok elõadására szánt nagyszerû mûvek.
Kodály vegyes kari alkotásai is remekmûvek sorozata:
így az 1931-ben keletkezett Mátrai képek, a Jézus és a kufárok (1934), a Vörösmarty ódájára készült Liszt Ferenchez (1936), vagy a népballadára komponált Molnár Anna (1936).
Nehéz válogatni a szerzõ kórusirodalmának gazdag
termésébõl, de talán érdemes még megemlíteni az 1950es évek tragédiákkal terhes idõszakának alkotásaiból a
Zrínyi szózatot (1954), amelyben a költõvel együtt kiáltott fel: „Ne bántsd a magyart!” 1955-ben szerezte Kodály a Nemzeti dalt, 1956-ban Vörösmarty epigrammáira
a Magyarország címere és A nándori toronyõr címû kórusmûveket, melyekben a magyarság hõsiességét és a nemzet iránti aggodalmát szólaltatta meg. 1965-ben Kisfaludy: Mohács címû versét megzenésítve, kiemelte e sorokat: „Él magyar, áll Buda még!”
(Folytatjuk)

vvv
Paksa Tibor

Vasúti kocsi az árok partján

yerekkorunk nyarain legtöbbször a Kerka folyó hûs
vizében játszottunk. Volt egy világtól elzárt helyünk
G
Csesztreg mellett, az újfalusi „duzi”. A bodzákkal, náddal, akáccal, fûzzel övezett Kerka-ág maga volt a paradicsom. Legjobban vízilabdázni szerettünk. Egy kapu volt,
maga a „vízesés”. Azért volt praktikus, mert ha a labda
fölé ment, a víz visszahozta. A bátrabb legények bemutatták fejesugró tudásukat, de érdekes, mindig csak akkor, ha lányok is megjelentek a parton…
Az egész napos játék a vízben igencsak meghozta étvágyunkat. Az evésre a legjobb hely egy régi, kiszuperált,
ósdi vasúti személyvagon volt! Képzeld el, kedves olvasó, Csesztreg határában, az árok partján, a szederfák alatt
a vasúti kocsit, ott, ahol vasút soha nem járt…

Volt abban minden földi jó. Pillangó szelettõl a szalámis szendvicsig, nyalókától a magyar édesipar hosszú, fekete mentolos „remekéig”, melyet mi csak cipõfûzõnek
hívtunk. Mi még nem ismertük a Pepsi Colát, helyette
Bambit, késõbb Hûsi nevû szomjoltót ittunk. Sütöttünk
kukoricát is, melynek íze sokkal jobb volt, mint a mai
„pattogatottnak”…
Gyakran játszottunk lapos kavicsokkal is. Mindig
az nyert, akinek a kavicsa legtöbbször megpattant a
vízen. Úgy soha nem volt, hogy ne vesztünk volna
össze.
Az ember elgondolkozik azon, hogy mi az, ami nagyon
hiányzik az elrepült évtizedekbõl? Az a fekete vagon, ott,
az árok partján mindenképpen azok közé tartozik.
11
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Lélektani hadviselés
az iskolákban

Rémisztõ, megdöbbentõ hatása okán jól emlékszem – az akkor még csak a külországokból érkezõ – hírre, amelyben elõször hallottam tanuló (vagy tanulók) által elkövetett iskolai agresszióról, lelki terrorról, mely egy másik gyermekre, gyermekcsoportra irányult.
A hírek akkor egy-egy olyan megtörtént esetrõl szóltak, melyekben osztály- vagy iskolatársak fordultak egymás ellen, s a harcban, az öldöklésben életre szóló pszichés és maradandó testi sérüléseket szenvedtek el, végzetes esetben pedig a társuk életét oltották ki.

tthon akkoriban nem halottunk hasonló rémségekrõl, és borzongva gondoltam arra: mi lesz, ha a fenti jeIlenségek
nálunk is felütik a fejüket. Sajnos, mára elérkezett az idõ, amikor nekünk is szembesülnünk kell a fentiekhez hasonló esetekkel: legutóbb az egyik városunk
oktatási intézményében megtörtént szomorú eset kapcsán került ismét elõtérbe e kétségbeejtõ valóság, mely
ismételten együttgondolkodásra késztetett hivatali szerveket, társadalmi szervezeteket, szülõket, nevelõket,
gyermekközösségeket s voltaképpen minden, a jelen és a
jövõ ifjúságáért s a majdani felnõtt generációjáért felelõsséget érzõ embert.
A téma kapcsán most egy olyan könyvre hívom fel
tisztelt Olvasóim figyelmét, mely – bár nem napjainkban
jelent meg - a téma-megközelítése, elméleti megalapozottsága, gyakorlatorientált és gyakorlatközpontú feldolgozása révén alapmûnek tekintendõ: Karl E. Dambach:
Pszichoterror (mobbing) az iskolában. Akkord Kiadó,
2001. „A mi gyermekünk” sorozatban megjelent kötet
alapos segítséget nyújt az iskolai agresszió, a pszichoterror lényegének és sajátosságainak megismeréséhez, e
kritikus pedagógiai helyzet korai felismeréséhez, elmélyülésének megelõzéséhez, kezeléséhez. Szerzõje 25 év
napi pedagógiai gyakorlatából összegyûjtött tapasztalatait, közvetlen esetpéldáit és – megoldásait ajánlja pedagógusoknak és szülõknek egyaránt.

A pszcihoterror (mobbing)
a gyermekcsoportokban
A pszichoterror (mobbing) kifejezés lelki erõszakot
jelent, egy adott csoportban az egyénnel szemben nyilvánul meg, s a munka világában már korábbról jól ismert
fogalom. Kialakulása és állandósulása – a prevenció elõtérbe helyezésével és a vonatkozó szakirodalom megjelentetésével egyetemben – többek között: tanfolyamok,
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szakszerû tanácsadó és egészségügyi intézmények segítségével megelõzhetõ, az áldozatok támogatása, a rászorulók gyógyítása szükséges. / Megjegyzés: A bemutatott
könyvben a szerzõ a mobbing és a pszichoterror kifejezéseket a munka további részében azonos értelmûekként
használja. D.K.E./
A munkahely és egy iskolai osztály/csoport – a munkatársak, illetve a diáktársak – közösségbéli alaphelyzete között a párhuzam egyértelmû, hiszen mindként csoporttípus tagjai/résztvevõi naponta, rendszeresen, hoszszú órákat töltenek együtt; zömében közösek vagy legalábbis igen hasonlóak a kötelezettségeik; folyamatos
együttlétük során gyakran nyilvánul meg egymásrautaltságuk is. E közös vonásokat, hasonlóságokat tényként
kezelve, a következõkben a „mobbing” szót az iskolára
mint nevelõ-oktató intézményre korlátozva, és vonatkoztatva használjuk. A fenti szakkifejezés részben a szakirodalom, részben a tömegkommunikációs eszközök útján oly módon és mértékben keltette föl a legszélesebb
nyilvánosság érdeklõdését, hogy a szerzõ fontosnak, a
társadalom számára hasznosnak vélte ráirányítani a figyelmet – éppen a segítés és segíthetõség érdekében – az
e szörnyû jelenségtõl szenvedõ gyermekek lelki-testi
vergõdéseire, gyötrelmeire s a nyomukban járó kínjaikra. A kívánatos természetesen az lenne, ha minél
elõbb, már az oktatási intézményekben mód volna és sikerülne a gyermekekben olyan társadalmi magatartást
kialakítani és megszilárdítani, mely megelõzné az agreszszió, a pszichoterror kialakulását, megakadályozná terjedését. Ha pedig az már létezik, akkor mielõbb képes lenne véget vetni a kialakult helyzetnek, s olyan pszichopedagógiai technikákkal élne, amelyek ellenében hatnak a jövõben visszatérõ és újból megerõsödõ „mobbing”-nak. Tény ugyanis, hogy a „mobbing„-magatartásnak már az óvodában megtalálhatók a csírái, ott
próbálják gyakorolni, avagy gyakorolják, és sokszor ott
viszik tökélyre is a társakkal szemben a késõbbiekben elhatalmasodó erõszakot.
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Az áldozat jellemzõi
A pszichoterror – e rendkívül veszélyes – társadalmiközösségbeli magatartás kauzális összefüggései az egyénre, esetünkben a kisgyermekekre, tanulókra való közvetlen hatása egzakt módon roppant nehezen mutatható ki.
Azonban kérdés: hogy vajon mennyiben s milyen módon
alakítják ki, illetõleg milyen mértékben és fokban járulnak hozzá az iskolai pszichoterror áldozatává váláshoz, a
gyermekek különbözõ pszichoszomatikus betegségeinek
kialakulásához a korai rossz intézményi tapasztalatok?
Ahhoz, hogy a csoportban egyes gyerekek különcökké,
társaságkerülõkké válnak, megszólalni sem mernek, hogy
sértõdékenyek és agresszíven reagálnak jóra és rosszra
egyaránt, s a jogos kritikákat sem képesek elviselni.
Figyelmeztetõ jel lehet az áldozat részérõl, ha viselkedésében a megfélemlítettségnek éppen a fordítottja jelenik meg: pl. folyamatosan elõtérbe szeretne kerülni,
esetleg annak árán is, hogy anyagi lehetõségeit meghaladó, ún. státusszimbólumokat vásárol, és gyakori, hogy
kívülállósága okát kizárólag másokban keresi.
A fenti helyzetekkel egyetemben gyakran elõáll az a
helyzet is, hogy hasonló pszichés hatások tapasztalhatók
olyan csoporttagoknál, akik maguk ugyan sohasem voltak „mobbing”-áldozatok, de osztály-vagy csoporttársként tanúi voltak a társaikat ért pszichoterrornak, s az a
félelem alakul ki bennük, hogy elõbb-utóbb õk maguk is
áldozatokká válnak. Az áldozattá válástól való tartós,
huzamos ideig tartó, s egyre mélyülõ rettegés kondicionálódik, s vele párhuzamosan tartósan vagy véglegesen
ez leképezõdik a személyiségükben.

Figyelemfelhívó
alaphelyzetek
A szerzõ további vizsgálódásának tárgya: miként alakulhatnak ki ezek a veszélyes viselkedésminták. Milyen
pedagógiai, pszichológiai, pedagógiai-pszichológiai eszközök alkalmazása révén nyílhat lehetõség az agresszív
megnyilvánulások számának és erõsségének csökkentésére, megszüntetésére, bár tudvalévõ, hogy mindezen
magatartási mintáknak és megvalósult formáknak társadalmi együtthatói is vannak. Ezzel együtt a demokratikusan mûködõ társadalomban össztársadalmi kötelesség a szolidáris viselkedés, az elesettek, a gyengébbek
melletti kiállás, az értük való szót emelés, az érdekükben
történõ felszólalás, a háttérbe szorításuk elleni tiltakozás
és cselekedet. Mindezek megértetésében, elfogadtatásában és gyakorlásában az intézményes nevelésnek a családok bevonásával meghatározó szerepe van.
A kicsik már óvodába kerülésükkor megtapasztalhatják a kívülállókkal szembeni viselkedésmódot és -formát.
A korai minták és tapasztalatok késõbb – fõként az iskolában – további igazolásokat, megerõsítéseket kapnak.
Kiemelendõ azonban, hogy az egyénnek (tanulónak)
a csoporttöbbség általi kiközösítése kizárólag csak akkor
minõsíthetõ és nevezhetõ „mobbing”-nak, ha e tény heteken keresztül, rosszabb esetben hónapig is eltart. Amikor tehát pszichoterrorról beszélünk, olyan helyzetre
gondolunk, amelyben egy társat (tanulót) az osztály/cso-

porttagok többsége folyamatosan megaláz. E magatartás gyakorlóitól az esetek többségében nem várhatunk
bûntudatot. Az elkövetõk – ha szemrehányást kapnak
cselekedetükért - legtöbbjében nem is tudatosul tettük
súlya, érte nem is vállalnak felelõsséget. E magatartástípus vélhetõleg társadalmilag emelkedõ frusztráció-szinttel, esetleg annak a következményeként is kialakuló agresszióval párhuzamosan tört felszínre, s talált teret és
helyet magának. E magatartás vagy magatartás-kombináció voltaképpen csak szelep-funkciót tölt be – azaz a
felhalmozott agressziónak egy vétlen egyén válik áldozatává. Sajnálatos azonban, hogy e viselkedés következményeként az agresszió nem szûnik meg, esetenként foka sem csökken, pszichésen pedig nem épül le.
A pszichoterror kialakulási folyamatának fel- és megismeréséhez, majd megértéséhez feltétlenül meg kell
vizsgálnunk az egy-egy osztályban/csoportban lezajló folyamatokat, s vele párhuzamosan meg kell ismernünk a
gyermek közvetlen környezetét is.
Kiemelt felelõsség és figyelem hárul a „mobbing”áldozat családjára és baráti körére, ugyanis a tanuló nap
mint nap újra és újra küzd, s eljuthat odáig, hogy már félelmei igazgatják, melynek következtében a valóságról
alkotott képe eltorzul, erõsödõ félelmei mindinkább gátjaivá válnak szükséges magatartása kialakulásának. A késõbbiekben pedig többször elõáll az a helyzet, hogy a sérelmeket elszenvedettben megérlelõdik a megbosszulás
gondolata, mely – ha nem is realizálódik – hosszú ideig él
s kíséri, rombolja személyiségét. A csoporton belüli folyamatos tartózkodó magatartás, ódzkodás valaminek az elvállalásától, a többiek elõtti már-már feltûnõen megalázkodó magatartás, gesztus zömében és elsõsorban a korábbi, megalázó tettek és emlékek számlájára írható.
Egy-egy gyermek kívülállásának számtalan oka lehet: ilyen pl. a korábban közös iskolából új iskolába kerülõ két diák közül az egyik rossz színben tünteti fel diáktársát; de ugyanígy válhatnak társtalanná, magányossá, osztályon/csoporton kívülivé olyanok is, akik valamilyen
szempontból különböznek, elütnek az érvényes helyi
normáktól (tájnyelvet használók, más vidékrõl, esetenként más országból származók). Extrém kegyetlenségre
utal az a szélsõséges eset, amikor a fogyatékkal élés a
„mobbing” alapja.
A leírt esetben szereplõktõl eltérnek azok az esetek,
melyekben a gyermek valamilyen lelki betegségben
szenved, õ azonban szakszerû ellátásra, segítségre szorul,
s szüleinek pszichológushoz, pszichiáterhez, pszichoterapeutához kell fordulniuk. A diagnózis felállítása nem
pedagógusfeladat, ettõl teljességgel óvakodnia kell, már
csak azért is, mert a pszichoterror áldozatainak jelentõs
része nem orvosi eset.
Gyakoriak az olyan viselkedési, magatartásbeli sztereotípiák, nem tudatos mechanizmusok, melyek kizárólag
csak akkor indulnak be, amikor valakit – úgymond – ’kiszemelnek’ a kívülálló státusára. Ezen esetben a ’kívülálló’ szó fogalmát nem személység modellként, hanem
olyan viselkedésmintaként kell értelmezni, amelyet egy
meghatározott szituációban bárki produkálhat.
A „mobbing”-áldozat elviselhetetlen helyzetébõl eredõen, számtalan stratégiával igyekszik menteni, menekíteni magát, melynek következtében kialakulnak a leggyakoribb ’kívülálló’ szerepek: a gyanakvó, a dicsekvõ;
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a szerepek vállalója; szövetségeseket keresõ; a csoportból menekülõ – irányukat tekintve: kívülrõl befelé, valamint bentrõl kifelé. Igen gyakori az az eset, amikor a diák
ott van az órán, azonban nem szólal meg amiatti félelmében, nehogy célponttá váljék, így a maga módján
igyekszik mind kevesebb támadási felületet hagyni. Egy
másik típus az ún. ábrándozó típus aki rejtett belsõ világába menekül, s ’ élete egy részét ott éli’. Mivel ezek a
gyermekek sohasem védekeznek, õk a pszichoterrort
gyakorlók „kiváló” s leggyakoribb áldozatai. Csapdában
vergõdnek, ördögi körben õrlõdnek, másként látják önmaguk helyzetét, másként látják õket a kívülállók, s
mindennek tragikus következménye a ’ kívülálló szerep’
stabilizálódása. E végletes helyzet kialakulásában nagy
szerepet játszik az elõítéletek lélektana, vele az integráció ehelyütt értelmezett jelentése, vagyis: mindenki öszszefog egy ellen, ezáltal biztosítandó az osztály/csoport
összetartását.
A kívülálló szerep megszilárdulását szolgálhatja a kivetítés, mikor is a tanuló az önmagának be nem vallott
indíttatásokat másokra vetíti ki, továbbá az önértékelési zavar és az agresszió.

Mit tehet a pedagógus?
Sajátos és kiemelt gondot kell fordítani az elõítéletek
szûrõhatásának érvényesíthetõségére, hiszen az elõítéletek tanulhatók. Magatartás- és viselkedéskutatási
eredmények egyértelmûen bizonyítják, hogy a gyermekek elõbb a cselekvést, késõbb az érzést, s majd csak ezután tanulják meg, sajátítják el a hozzá kapcsolódó racionális indoklást. Szintek szerint tehát: cselekvés – érzelmek – kognitivitás a kialakulás folyamatának modellje.
A gyermekeknek az oktatási intézményi s azon kívüli
magatartására vonatkoztatva ezért alapvetõ pedagógiai
feladat, hogy: a „mobbing-áldozat” szerepét betöltõ személyt emberként kell láttatni, akinek érzelmei, erõsségei
és gyengéi vannak.( i.m.: 51.o.) Az „észlelési” kísérletek
eredményei rendkívül aggasztóak, hiszen „arra engednek következtetni, hogy a csoporthoz félelembõl történõ
alkalmazkodás akár a saját erkölcsi normák megsértése
árán is érvényesülhet, ha kívülállók, illetve kisebbség ellen kell fellépni.”(i.m.: 52.o.)
Látjuk, a pedagógusok roppan összetett, ezáltal kiemelten nehéz szakmai feladat elõtt állnak abban a helyzetben és ott, ahol a pszichoterror felüti a fejét. Minden
rendelkezésükre álló jogi-pedagógiai-pszichológia eszköztárukkal kell megakadályozniuk ezért, hogy a „mobbing” kialakulhasson, megerõsödhessen. A már kialakult helyzetben viszont segíteniük, támogatniuk kell a
pszichoterror áldozatait, folyamatosan figyelemmel
kísérve az osztály/csoport reakcióját is. Ez utóbbi azért
rendkívül fontos, mert az érintett többségnek az az érdeke, hogy a status quo fennmaradjon, hogy legyen mindig
legalább egy kívülálló, akivel a csoport szemben áll, s ha
lehetõsége van rá, kénye-kedve szerint szembeszáll. S ez
még akkor is így történik, ha a csoport több tagjában a
valóság egyáltalán nem is tudatosul, vagyis az az objektív
tény, hogy amikor mindenki összefog a „mobbing”áldozat ellen, a terrornak õk is tevõleges részesei, és esetleg a késõbbiekben maguk is áldozattá válhatnak.
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Helyzetmegoldási
lehetõségek
Az alábbiakban – összefoglalva – bemutatunk néhány
helyzetmegoldási lehetõséget a szerzõ által összegzettek
közül.
l

Beszélgetés a „mobbing”-áldozattal

Mielõtt a szociális viselkedésrõl a pedagógus a közösség
tagjaival beszélne, elõször mindig a „mobbing”- áldozattal
kell elbeszélgetnie, melynek során – a kialakult helyzetrõl – a
közösséggel folytatott késõbbi beszélgetéshez a tanuló beleegyezését is kell kérnie.
Az áldozattal folytatott – eredményt remélõ – beszélgetésnek két feltétele van:
1. A diáknak feltétel nélkül bíznia kell a nevelõjében,
ellenkezõ esetben ugyanis a gyerek nem nyílik meg
elõtte, érdemben nem nyilatkozik.
2. A pedagógusnak õszintén kell érdeklõdnie tanítványa sorsa iránt, mert különben nem tud rajta
ténylegesen segíteni.
l

A kívülálló integrálása az osztály bevonása nélkül

Ennek lényege az áldozat értékeinek felmutatása, tudatosítása a csoporttársakban. A diák által minden bizonnyal eredményesen teljesíthetõ feladatok adása, a
különféle tevékenységekben végzett munkájának, cselekedetének felértékelése frontális munkában.
l

Az osztály közös akciója

A kívülálló bevonása közös tevékenységekbe, szerepeltetése jól teljesíthetõ, a csoportnak – várhatóan - sikert hozó megbízatásokkal. Ennek szervezeti keretei:
1. Verseny
2. Projekt-módszerû oktatás (PO)
3. Kooperatív technikák alkalmazása a tanulásban
l

Videofim-projekt

Ez sokrétû nevelési lehetõséget kínál. Témája lehet
például a csoport életének valamelyik izgalmas, emlékezetes eseménye, esetleg megrázó konfliktushelyzete. A
forgatókönyv készítése, a felvétel és a vágás is jó lehetõségeket kínál az áldozat bevonására, értékeinek feltárulására integrációja támogatásához.
l

A „mobbing”megtárgyalása az osztályban

A konfliktusok egyik fõ okozója, hogy a felek között
kommunikációs szakadás van. Ennek feloldásához fontos, hogy a szemebenálló felek kölcsönösen elmondják, hogy hogyan látják a helyzetet, mit kellene megváltoztatni és milyen megoldási lehetõségeket javasolnak. A beszélgetés, a megbeszélés és a megoldáskeresés
színterei:
1. A tanóra
2. A „talkshow”
3. Feldolgozás szerepjáték formájában
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A téma indirekt beemelése az oktatásba

l

1. Önálló szövegalkotás a helyi problémákhoz hasonló élethelyzetekrõl.
2. Szerepbe bújás (l. drámapedagógia)
3. A téma körüljárása különbözõ nézõpontokból.
4. A szépirodalom segítségül hívása (regények, elbeszélések részleteinek megismerése).
Mélyreható diagnosztikai módszerek

l

1.
2.
3.
4.
5.

Megfigyelés.
Kérdezés, megbeszélés.
Kérdõívek.
Szociogram.
Önértékelés – mások /egymás értékelése.

A pedagógusközösség
együttmûködése
Mindenfajta, minden célú és típusú nevelõmunka akkor lesz eredményesebb, a jövõre nézve hatékonyabb, ha
a probléma megoldásával nem pusztán az aktuálisan

érintett nevelõ egyedül próbál megbirkózni, hanem az
osztályt/csoportot jól ismerõ, nevelésében résztvevõ többi nevelõ is. Fontos, hogy a gyerekeket különbözõ feladat-és nevelési helyzetekbõl ismerõ kollégák együttesen munkálkodjanak és dolgozzanak a megoldáson annak érdekében, hogy az érintett közösségben „pozitív
szociális magatartás alakuljon ki”. (i.m.: 94. o.)
Az egy irányba ható pedagógiai munka lényege, hogy
– a szisztematikusan rögzített, összegyûjtött és rendszerezett megfigyelések segítségével úgy az egyes gyermekekrõl, mint az osztály/csoport szerkezetére és mûködésére
nézve – minden, a nevelésükben közremûködõ személy
lehetõség szerint pontos diagnózist kapjon. Ily módon is
megerõsítve korábbi tapasztalataikat valós képük legyen
az osztály/csoport „mobbing” erõsségét illetõen, egyúttal
felkészültebben tudják kezelni a helyzetet. Információik birtokában könnyebben állapíthatják meg azt is, hogy
közülük ki a leginkább alkalmas kolléga arra, hogy elõször beszéljen a pszichoterror áldozatával: a rá nehezedõ
gondokról, nehézségekrõl, a lehetséges megoldásokról –
segítve annak testi-lelki gyógyulását, s eldöntik azt is,
hogy milyen bánásmódot alkalmazzanak az áldozattal
szemben és milyen stratégiát képviseljenek az agresszivitást gerjesztõ csoport megfékezésére és a szülõk bevonására a probléma megoldásának folyamatába.

vvv
Gyarmati Zoltánné

Vitatkozzunk
a nevelésrõl!
Mit tehet a pedagógus?

Divatos emlegetni a régi szép idõket, amikor még körmösökkel és egyéb fegyelmezõ eszközökkel lehetett tekintélyt szerezni és megnevelni a „rossz” gyerekeket. Problémamegoldás helyett ma viszont sopánkodni illik, hogy nincs eszköz a kezünkben.

alán a „cavinton” hiánya okozza, de nem emlékszem
egyáltalán a régi idõkbõl valami nagyszerû pedagógiT
ai eszközökre. Talán azért nem, mert azok akkor épp
megfelelõek voltak? Vagy talán azért, mert ma is vannak
eszközök, csak azok épp most a megfelelõek? Ezért a címben feltett kérdésre, hogy mit tehet a pedagógus az iskola világában gyakran tapasztalható problémás helyzetek,
konfliktusok rendezése, esetleg megelõzése érdekében,
azt válaszolom, hogy nagyon is sokat! Hiszen pedagógiai munkámban az utóbbi idõben nem okoz gondot az
újabb és újabb pedagógiai módszerek megismerése. Színesíthetem szabadon az eszköztáramat, hiszen minden
tudás megszerezhetõ. Rendszeresek a képzések és minden megtalálható a „piacon”, amit csak ismerni szeret-

nék. A gyerekek okosak és jól képezhetõk. (Ezt a véleményemet kizárólag alsó tagozatban vallom! Hogy miért
is, az egy másik történet.) Két lábbal a földön járva és kellõ lelkesedéssel nagyszerû eredményeket lehet elérni a
tanításban, nevelésben.

A bajok többsége
a nevelés területeit érinti
Itt meglehetõsen ingoványos talajra érkezünk. Az a
gyerek, aki antiszociális, agresszív, fegyelmezhetetlen,
ideges, depresszív, nem tud tanulni és a munkában ered17
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ményesen részt venni. Viszont ha bármilyen nevelési
problémát sikerül megoldanom, azt a tanulmányi eredmény javulása követi.
Ezen az úton azonban nagyon nagy az ellenszél. Ne keresd a bajt! Mit szól a fenntartó? Mit szól a szülõ? Csak
neked lehet bajod belõle! Az ilyen és hasonló jajveszékeléstõl elszakad a cérnám. Soha nem fogom elfelejteni azt
az esetet, amikor egy bántalmazott gyerekkel végre szakpszichológushoz jutottam, aki a következõ szavak kíséretében somolygott rám: „Ha felnõ ez a kislány, biztosan
hálás lesz a tanító néninek, mert megmentette az életét!”
Soha sem kaptam ennél nagyobb „tockost”, ahogy a férjem szokta mondani. Ha az ábécében elájul valaki, tüstént kihívják a mentõket. Ha azonban egy gyereket látunk naponta sebekkel, az idegösszeomlás határán, nem
illik semmit tenni, ha nem akarod, hogy a környezeted
ütõdött bajkeverõnek nézzen.

Szemléletváltozásra
lenne szükség
Az anyagiasság, az üzleti szemlélet sajnos túl nagy szerepet kapott az oktatás területén is. Az elmúlt két évben
háromszor vettem részt olyan képzésen, melynek a címe
más és más, de a tartalma ugyanaz volt. A kooperatív
technikák megismerése fontos és érdekes is a pedagógusoknak, de úgy látom, hogy a tréningek lényege sok esetben bizony inkább az eladhatóság: „ Van egy szupi elõadásunk és hozzá szuggesztív elõadónk, az iskolák meg fizessenek.” Amikor családterápiás, személyiségfejlesztõ és
hasonló ötleteimhez kerestem továbbképzési lehetõségeket és anyagi forrást, szembesültem a nagy magyar valósággal: szûkkörû anyagi érdekeltségek határozzák meg,
hogy milyen irányba akarjak fejlõdni. Ha az intézményemen belül hangot adok kétkedéseimnek az ilyen esetek
hatékonyságát illetõen, könnyen irigynek tartanak:
„Persze, mert õ nem került közel a mézes bödönhöz!” Tágabb értelemben pedig nem szívesen piszkálnám a számomra érthetetlen pénztemetõ projekteket. Kívülrõl
csak az látszik, hogy a pályázatban érintett iskolák/osztályok nem egyszer hatalmas anyagi ráfordítással végzik
ugyanazt a munkát, amit a többi a saját zsebébõl finanszíroz.
Nem lehetne fordítva? Arra kapsz pénzt, amire szükség van, ami a gyermek és a pedagógus közös munkáját
segíti. Miért muszáj arra költeni, amit a lobbi-érdekek el
akarnak adni?

Egységes nevelési elvek
képviselete
– A jó iskolai közösségben a pedagógusok a követelményelvárásaik, nevelési elveik terén azonos értékrendet képviselnek. Ha a harmónia megbomlik, felüti a fejét a fegyelmezetlenség, s a normasértés válik értékké
– mind a gyerekek, mind pedig a felnõttek körében. Ez
pedig az eredményesség rovására megy. Azt már
Comenius is felismerte, hogy könnyebb a rendet fenn18

tartani, mint a felbomlott rendet visszaállítani, s ez ma
is így van, a fegyelmezetlen csoportban nincs eredményes tanulás.
Mit lehet tenni például az iskolai fegyelem javítása
érdekében?
l Az elsõ lépésben mindenképpen egy pedagógiai etikai kódex összeállítására és annak mentén a sorok
összezárására volna szükség. Mindenki egyet kell,
hogy akarjon és egyformán, különben valóban nem
lehet semmit sem tenni. Amennyiben nem tudjuk
sorainkat szorosan zárni, állandó atrocitásoknak,
feljelentgetéseknek és elmarasztalásoknak leszünk
kitéve.
l Az iskolai házirend átvizsgálása és ha kell, módosítása elengedhetetlen feladat. Normasértés megtorlatlanul nem maradhat!
l Emelkedjenek ki a jó szülõk a többiek közül! Mint a
jó sportolót, versenyzõt, a jó szülõt is emeljük ki
példaként a többiek elé! Kapjon szerepet az iskolai
szülõi munkaközösség is! Van igény a másik oldalon is a jobbítás iránt. Sok szülõt zavar, hogy nevelõ
munkája a másik szülõ miatt megy veszendõbe és
tenni is hajlandó ez ellen. A tanító szavánál hatásosabb a nehéz esetekben az osztályszülõi értekezlet
véleménye! (Semmi súlya nem volt az igazgatói intõnek, míg a többi szülõ elhatárolódása végre megérttette a családdal, hogy lopni bûn!)
l Jobbító szándékú szülõk kérték, hogy szervezzünk
nevelési jellegû beszélgetéseket akár szakember
segítségével, akár a nélkül is rendszeresen, ahol a jó
és a rossz tapasztalataikat is megbeszélhetik. Teremtsük meg ennek a keretét és feltételeit!
l Alsó tagozatban kapjon nagyobb szerepet a személyiség és a közösség fejlesztése. A legtöbb agreszsziót a személyiség, az önismeret, az önbecsülés
problémái okozzák. Miért nincsenek olyan pályázatok, lehetõségek, amelyek a nevelésnek ezt a területét erõsítenék?
l Lehessen kötelezni a deviáns gyerekeket és szüleiket családterápiás foglalkozások látogatására! Inkább, mint végig büntetjük a gyereket az iskolás
évek alatt, más lehetõség nem lévén.
l Váljanak természetes tevékenységgé a személyiségfejlesztõ és önismereti tréningek gyereknek és felnõttnek egyaránt a mindennapokban. A mi osztályunkban például egy önismereti feladatsor végigkísérte a melléknév témakörének tanulását. Más
tantárgyak óráin is felhasználtam ezt a módszert,mely végül nagyon mély nyomokat hagyott a
közösségen, mindenképp pozitív értelemben.
Bízom abban, hogy érzelmektõl sem mentes gondolataim másoknak is gondolat ébresztõek, vitára is ösztönzõk lesznek! Szívesen olvasnám tanító társaim megerõsítõ vagy éppen „orromra koppintó”, vitatkozó gondolatait a Tanító hasábjain. Küldjenek írást a szerkesztõségbe
saját nevelési gyakorlatuk tapasztalataiból!
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Óvodaiskola
„Vásárhelyi-módra”
Program az iskolába lépés nehézségeinek oldására (1.)

Iskolánk,a kecskeméti Kálmán Lajos NOMH Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészetoktatási Intézmény alsó tagozatán – immáron tíz éve tartó – folyamatos programfejlesztõ munka tapasztalatait és eredményeit cikksorozatban szeretnénk bemutatni.

örekvésünk arra irányul, hogy megkönnyítsük az
óvodások iskolába lépésének problematikus idõszaT
kát. Oldjuk azokat a közismert nehézségeket, amelyek –
a bevezetõ idõszakban a kisiskolásokat általában jellemzõ – felfokozott érdeklõdés és tanulási vágy megõrzését,
tartós tanulási motivációvá fejlõdését gátolják és akadályozzák az iskolai tanulás tevékenységeibe való természetes átlépést. Az olvasó megismerheti programunk szerkezetét, az óvónõk és a tanítók témával kapcsolatos tapasztalatait a program beválásáról, a mindennapok képességfejlesztõ munkájának gyakorlatáról – kiemelve az
önálló tanulási és a az önértékelési képesség fejlesztését
–, valamint az értékelési rendszerünket.

A programunk pedagógiai
alapjai
Az iskolássá válás egy kisgyermek életében nagy és
fontos lépés. Sikeressége felelõsséget ró a szülõkre és a
pedagógusokra egyaránt. A kezdeti benyomások, élmények ugyanis alapvetõen és egész életre szólóan meghatározzák a gyerekek tanuláshoz és iskolához fûzõdõ viszonyát.
Ezért amikor 1989-ben megnyitottuk az iskolánk kapuját, olyan megoldást kerestünk, amellyel meg tudjuk
könnyíteni kis elsõseink óvodából iskolába való átlépését. Szakirodalmi tájékozódás után elutaztunk Pécsre,
ahol megismerkedhettünk az ott már mûködõ „óvodaiskola” programmal. Ennek célja – a gyermekek személyiségfejlõdésének segítése a személyhez kötõdéssel, a képességfejlesztéssel és az értékelési rendszerrel – találkozott elképzeléseinkkel, iskolánk pedagógiai küldetésnyilatkozatának tartalmával.
A gondos elõkészítõ munka után hivatalosan 1990
óta mûködik nálunk az óvodaiskola program. Az induláshoz Pécsrõl az óvodaiskola szerkezetét, megszervezésének „tudását” és a pedagógiai alapvetést hoztuk magunkkal, tartalommal mi töltöttük meg a saját programunkat az eltelt évek során. A megvalósítás folyamatában keletkezõ friss tapasztalatainkat mindig mérlegeltük, elemeztük, értékeltük és beépítettük, s ha szüksé-

gesnek látszott, módosítottunk is. Ezáltal csiszolódott, finomult, jobbá vált óvodaiskolánk pedagógiai programja.
A szervezeti keretek kiépítéséhez együttmûködési
szerzõdést kötöttünk a szomszédunkban lévõ Egyetértés
Utcai Óvodával. Ezt a szándékot minden évben megerõsítettük 2007-ig, amikor is az addig két önálló intézményként mûködõ óvoda és iskola integrálása miatt – a
város képviselõtestületének döntése értelmében – egy
igazgatóság alá kerültünk.

A Vásárhelyi-s óvodaiskola
program jellemzõi
Céljaink megvalósulásának alapvetõ feltétele, hogy az
iskolába lépés természetes élethelyzetben történjen,
mert ez megnöveli a gyerekek biztonságérzetét, csökkenti az újjal szembeni szorongásukat, félelmeiket. Ennek
eszköze a program szerkezetébõl adódó:

Személyi állandóság
Az óvodaiskola programban résztvevõ pedagógusokkal szemben támasztott képzési kritérium, hogy kétdiplomás tanítók/óvónõk legyenek. ( Ez azt jelenti, hogy az
elsõ osztályban tanító/k/ tanítói és óvodapedagógusi
diplomávál is rendelkeznek.)
Ez lehetõvé teszi, hogy az egyik – leendõ – iskolai tanító már nagycsoportban „elémegy” a gyerekeknek,
vagyis óvodapedagógusként már egy éven keresztül foglalkozik, ismerkedik velük az óvodában. Az az óvónõ pedig, aki kiscsoportos koruk óta folyamatosan velük volt
(három éven keresztül), nem hagyja el a csoportot az
óvoda befejeztével, hanem iskolába lépéskor továbbkíséri a gyerekeket az 1. osztályba, s ott mint pedagógiai
asszisztens tevékenykedik a gyerekeknek már jól ismert
tanító néni mellett a tanév végéig.
Az óvodaiskolában az oktatás egész napos, tantárgycsoportos rendszerben folyik. A gyerekek másik tanítója szintén idõben, már az iskolába lépés elõtt megismerkedik a gyerekekkel. Ugyanis tavasztól kezdõdõen, rend19

Kis_ vodaiskola.qxd

2011.12.29.

11:26

Page 20

szeresen hospitál náluk, az óvodai nagycsoportban. Így
már ismerõsként találkoznak vele az iskolában, s tanítja
õket a saját tantárgycsoportjában a 4. osztály végéig. Ily
módon több évet (optimális esetben 4-4 évet) tölthetnek együtt a gyermekek tanítóikkal, mely ebben az életszakaszban igen fontos.

Zökkenõmentes átmenet
Vegyük sorra, hogy mi segíti át a gyereket az átmenet
nehézségein:
Az óvodaiskola program megvalósítása akkor optimális, ha a gyerekek egy óvodai közösségbõl érkeznek. Így
ismert kortársak, ismert pedagógusok fogadják õket
már az elsõ naptól kezdve az iskolában is. Maga az iskola
épülete sem ismeretlen elõttük, hiszen nagycsoportosként – a velük foglalkozó „tanító/óvó néni közvetítésével – többször megfordultak ott sportversenyek, kiállítások alkalmával. A csoport szokásai, törvényei továbbélnek itt is. Elsõ osztály eleje inkább még az óvoda folytatásaként fogható fel, mint iskolás életnek. Biztonságban
érzik magukat. Épp ezért nem tapasztalunk pszichoszomatikus tüneteket a gyermekeknél.
A kétdiplomás tanító a nagycsoportban eltöltött egy
év alatt fontos ismereteket szerez a gyermekekrõl. Megismeri motivációs bázisukat, a csoportban elfoglalt helyüket, a velük való bánásmódot, az erõsségeiket, a gyengeségeiket, hogyan lehet õket segíteni. Fontos hozadéka
az ilyen típusú átmenetnek, hogy az az ismeret, amelyet
az óvodában megszereznek a pedagógusok a gyermekekrõl, nem vész el az iskola számára. Elsõ osztályban az óvótanító már egy megkezdett nevelési folyamatot visz tovább, nem pedig újat kezd. A szülõkkel való kapcsolat
kialakítása is könnyebb akkor, amikor a teljesítménykényszer még nem dominál.
A szülõk azért íratják szívesen az óvodaiskolás
program csoportjába a gyermeküket, mert látják további útját, már nagycsoportban megismerhetik a
tanítóit, és nem érzékelik az iskolássá válás nehézségeit.

Az értékelés rendszere
Az értékelésünk célja a személyiség fejlõdésének segítése az önértékelési képesség fejlesztésével. Az óvodaiskolában folyamatos értékelést alkalmazunk, mely magában foglalja a napi, a heti, a félévi és év végi értékeléseket.
Naponta közösen értékeljük – megadott szempont/ok/ szerint – a tanulók rendszeres tanulási, önkiszolgálási, közösségi stb. tevékenységeit és magatartását.
Ennek célja az iskolai szokásrend és magatartási szabályok megtanulása és a fokozatosan növekvõ teljesítmény
elvárások megismerése. A szempontok az órai munkára,
a kapott vagy vállalt feladatok teljesítésére, a társas kapcsolatokra, a normák, szabályok betartására vonatkoznak. Az értékelés során fontos szerepet kap a „Honnan
indultam? Hol tartok? Mit tettem ezért? Mit kell még
tennem?” kérdés.
1. osztálytól kezdõdõen a heti értékelések alkalmával
megbeszéljük, kivel mi történt a héten, miben sikerült
változtatnia, elõre lépnie, mi a következõ cél.
Félévkor és év végén 2. osztály végéig egyénre szóló
szöveges értékelést készítünk, amelyben pozitív megerõsítéssel a már elsajátított ismeretek, készségek, képességek kerülnek bemutatásra. Azt fogalmazzuk meg,
hogy az elvárható követelményekhez viszonyítva milyen
szinten áll a kisgyermek, önmagához képest miben fejlõdött, mely területen várjuk a fejlõdést az elkövetkezõ
idõben.
3. osztály I. félévétõl fokozatosan vezetjük be az osztályozást. Osztályzattal értékeljük a matematikát, a magyar nyelv és irodalmat. Majd a következõ módon történik az osztályzattal történõ értékelés kiterjesztése: 3.
osztály II. félévétõl a környezetismeret, 4. osztály I. félévétõl az angol, II. félévétõl az ének, testnevelés, Látható világ, informatika. Szövegesen értékeljük azokat a
tantárgyakat, amelyeket még nem osztályozunk. Értékelõlapjaink formáját tekintve „kitöltõsek”, mert ez
egyénre szabottabb, árnyaltabb kifejezést tesz lehetõvé.
A szövegek közvetlenül a tanulókhoz szólnak. Ezért
egyes szám második személyben fogalmazzuk meg értékelõ mondatainkat.

Képességfejlesztés
Az örömteli iskolai évek és a kudarcmentes tanulás
elõfeltétele, hogy a gyermek adottságait, képességeit és
személyiségét megismerjük, illetve képessé tegyük õket
az ismeretek elsajátítására, személyre szóló fejlesztéssel
támogassuk tanulási folyamataikat. Elsõdleges célunk
az alapképességek fejlesztése: érzékelés, észlelés, képzelet, gondolkodás, kommunikáció, figyelem. Ezért minden tanórán helyet kapnak a képességfejlesztõ percek.
Ezt a tevékenységünket sorozatunk egy késõbbi tanulmányában részletesen bemutatjuk. Az önértékelési képesség erõsítése kiemelt feladatunk nagycsoporttól kezdõdõen. Ennek módszere a fejlesztõ értékelés, mely az
óvodai értékelés gyakorlatára építve fejleszti tovább a tanulói teljesítmények értékelését az iskolai elvárásoknak
megfelelõen. A téma fontosságára tekintettel az értékelés gyakorlatának bemutatására is egy külön cikket szentelünk sorozatunkban.
20

Teljesítmény elvárások
a 4. évfolyam végén
A felnõtt személyhez való kötõdés, a képességfejlesztés, az értékelési rendszer együttesen segíti a személyiségfejlõdés feltételeinek tudatos megteremtését. A tanulók fejlesztésérõl 4 éves fejlesztési ívben gondolkodunk. Pedagógiai célunk és feladatunk, hogy az alsó tagozat végére megalapozzuk reális énképük, önismeretük
kialakulását, a tanulás iránti motivációjukat erõsítjük,
segítjük õket a konfliktuskezelési technikák elsajátításában, társas kapcsolataik építésében. Fontosnak tartjuk,
hogy életkoruknak megfelelõ szinten megtanulják az
együttéléshez, együttmunkálkodáshoz szükséges normákat, szabályokat. Szilárd alapismeretekkel rendelkezzenek, felkészítjük õket az önálló tanulásra.
(Folytatjuk)
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Felmásztunk a mesefára
Mesefeldolgozás a 3. osztályban

Meséld el, hogy mivel telt a tegnapi délutánod! – ez egy könnyen megválaszolható kérdésnek tûnik, de ha feltesszük gyermekeinknek, kiderül, hogy mégsem ilyen egyszerû a
dolog. Nehezen kezdenek hozzá, keresik a gondolatokhoz a szavakat, amelyekkel egy
ilyen könnyûnek látszó választ megfogalmazhatnának.

a az okokat és a megoldásokat keressük, lényeges
kérdésekre kell választ adnunk. Például arra, hogy
talán gátlásosak és nem mernek beszélni a mai gyerekek?
Kevés a szókincsük? Vagy csak gyakorlatlanok? Beszûkültek azok a természetes élethelyzetek, amelyekben
meg kellene szólalniuk? Nincsenek hozzászokva, hogy
megfogalmazzák a történéseket, amiket megélnek, mert
egyre kevesebbszer hangzanak el ilyen és ehhez hasonló
személyes kérdések iskolában és otthon egyaránt? Ha
pedig ez így van, akkor hogyan vegyük rá õket arra, hogy
használják a nyelvet érzelmeik, gondolataik, tapasztalataik kifejezésére? Elsõsorban persze idõ és alkalom, beszédhelyzet kellene. Meggyõzõdésem, hogy ez segítene
talán a legtöbbet: a beszélgetõidõ. De mit tegyünk, hiszen az alsó tagozatban is kevés van ebbõl, s még az egyszer volt szabadbeszélgetés, majd a késõbbi osztályfõnöki
óra sincs ma már a kisiskolások órarendjében.

H

A beszédfejlesztés mesével
A beszédmûvelésnek – bár deklaráltan valamennyi
tantárgy tanításának feladata – ma a legfõbb és szinte
egyetlen színtere általában az olvasásóra. Az adott keretek között itt tehetõ a legtöbb ezen a téren. Az elsõ lépés
a beszédbátorság megerõsítése, hogy merjenek beszélni,
természetes legyen a gondolatok szóbeli megfogalmazása. Ha a gyereknek ez komoly nehézségeket okoz, érdemes elõször a mesék szövegeit segítségül hívni. Mint
annyi más területen, a mesék itt is segíthetnek, bátorságot, erõt adhatnak a megszólaláshoz.
A tanítványaimnak, akiket az elmúlt évben harmadikosként vettem át, kétharmada fiú volt a 32 fõs osztályban. Egy-egy téma kapcsán nehezen indult velük a beszélgetés, s a drámajátékos foglalkozásokon is csak zötyögtek a párbeszédek. Viszont nagyon szerettek mesét
hallgatni, s az elsõ kérdésük az volt, én mesélek-e majd.
Az olvasókönyvünk mesefejezettel kezdõdött. Szerencsés választásnak tartom a tananyag ezen elrendezését. A 2. osztályból továbblépõ gyerekek ugyanis jelentõs
testi, lelki és viselkedésbeli változásokon esnek át ebben
a korszakban, s a mesékkel való foglalkozás nagyban elõsegíti szocializációjukat, erkölcsi és szellemi fejlõdésü-

ket. A mesék olvasása, feldolgozása rengeteg lehetõséget
rejt magában, közöttük a beszédmûvelés területén is. Ekkor még elvarázsolja érzés- és gondolatvilágukat a mese,
annak ellenére, hogy a televízió és mozifilmek
„mesétlen” hõseivel már megismerkedtek. Azonban a
mesehallgatás varázslata bár nélkülözhetetlen ebben az
életkorban, a mesékkel való többféle foglalkozás másra,
többre is hivatott. Fontossá válik, hogy hogyan tudják
még jobban átélni, megérteni, visszaadni eseményeit,
üzenetét a gyerekek. Nagy kérdés tehát, hogy hogyan
tud a tanító olyan támogatást adni a meseszövegekkel
való foglalkozáshoz, amitõl ráébredhet a gyerek, hogy a
leírt szövegben kincs van?
Kezdetben a meséket hagyományos óravezetéssel dolgoztuk fel, óra végén rögtönözve el is játszották azokat.
Ez elõször nehezen ment. Aztán a következõ magyaróra
elején kérték, hogy játsszuk el újra. Már gördülékenyebben adták elõ a szövegeket, amiket maguk alkottak az
elõzõ órán, s az ismétlések során egyre több mozgással,
gesztussal, mimikával, ötlettel egészítették ki az elõzõ
változatokat. Látszott, hogy érett a dolog másnapra. Ekkor még csak a bátrabbak mertek szerepelni.
Jött az új mese. Elolvastuk, hol együtt, hol önállóan,
hol tanítói bemutatással, a szövegtõl függõen, majd csoportokat alakítottunk. Próbáljuk meg ezt is kiscsoportban feldolgozni, jelenetté alakítani! – kérték. Kérdések
vetõdtek fel: ez a szöveg hosszú, mi legyen? Húzzuk ki,
ami nem kell, alakítsuk át! Háromfõs csoportban dolgoztak, ami ideálisnak bizonyult, mindenki szóhoz jutott,
kevés vita volt. Párbeszédeket találtak ki. Készen volt
az újabb mesejelenet. Eljátszották, meghallgatták egymás elképzeléseit. A csoporton belül aktívan dolgoztak,
s a jelenetek eljátszásába is észrevehetõen egyre többen
kapcsolódtak be. Nem volt kényszer, csak az szerepelt,
aki szeretett volna, s az elakadásoknál segítették egymást. Már nem csak a szövegre, de a gesztusokra, hangsúlyokra is tudtunk figyelni, meg-megállva egy-egy jelenetnél, elemezve a szereplõk jellemvonásait, cselekedeteit.
A következõ órát a „kész mû” elõadásával kezdtük.
Ekkor már kellékekrõl is gondoskodtak. Mindenki
részt vett a folyamat valamelyik részében. S lassan, óráról órára kialakult a mesék feldolgozásának egy meg21
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szokott algoritmusa, amelyben az önálló olvasás általi
megértést követte a mese általuk történõ dramatizálása,
eljátszás közbeni elemzése, szereplõk, helyszínek, fõbb
események kiemelése. Csoportokban, egymást irányítva, együttdolgozva formálódott az elõadható jelenet. A
tevékenység az órán kívül is tovább élt, kellékeket keresgéltek, újabb és újabb rendezõi ötleteket hoztak. Tíznél több mesét dolgoztunk fel így.
A fejezet lezárása után visszatekintve azt láttam, hogy
szövegfeldolgozó, dramatizáló, beszédmûvelõ, beszédgátlásokat feloldó, mozgáskultúrát fejlesztõ egységes tanulási folyamat, meseprojekt kerekedett belõle.

Mérlegen az eredmények
Mesefánk gyümölcse decemberre érett meg. Az olvasás öröme egyértelmûvé vált a közös munkánk által, ami
fejlesztette az olvasási technikát, a szövegértést, a figyelmet, a gondolkodást, az analizáló, szintetizáló, lényegkiemelõ képességeket egyaránt. A magas szinten értõ olvasóvá váláshoz hosszú út vezet, és meggyõzõdésem,
hogy ezen az úton nem szabad egyszerre nagyokat lépni.
Közelebb visz a célhoz, ha lassabban, kisebb léptekkel
haladunk.
Mikor más típusú szöveg vizsgálatára került sor, már
bátrabban mertek kérdezni, véleményt alkotni, gondolatokat kifejezni. A legnagyobb eredményt mégis a beszédmûvelés területén értük el. Határozottabban, választékosabban fogalmazták meg gondolataikat, ami túl
a beszédmûvelésen, a bátrabb szóbeli szövegalkotáson,
az új tantárgy, a fogalmazás bevezetésében is segítségünkre volt.
Hogy a munkánk eredménye és öröme ne maradjon
csak a mi kincsünk, egy családi délutánon megosztottuk
azt a szülõkkel, nagyszülõkkel, testvérekkel is. Bemutattuk nekik a produkcióinkat. Ekkor már mindenki vállalta a szereplést. A színpad hátterét is a gyerekek festették
nagy csomagolópapírra a mesék helyszíneinek megfelelõen. Továbbiakban repertoárunkból A kõleves címû mese (a Mozaik Kiadó 3. osztályos olvasókönyvébõl), a tanítványaim közös munkájával kialakított forgatókönyvét mutatom be módszerünk eredményességének bizonyítékaként.

A kõleves – mesejelenet
Szereplõk: mesélõ, 5 falusi ember, fiúk és lányok, vándorlegény.
Jelmezek: legény: foltos nadrág, barna ing, tarisznya,
falusiak: fekete nadrág, fehér ing, mellény, kalap, lányokon virágos szoknya, fehér blúz, tarka kendõ.
Kellékek: fazék, kõ, só, víz, káposzta, kolbász, utóbbiak elkészíthetõk só-liszt gyurmából, fakanál.
Háttér: három ív csomagolópapírra a gyerekek által
festett kép, falusi utcarészlet, a táblára erõsítve.
22

Mesélõ: Egyszer egy legény elhatározta, hogy vándorútra indul. Útközben megéhezett, de a tarisznyájában
nem talált egy morzsát sem. Betért a közeli faluba, hátha
akad valaki, aki ad egy kis ételt. Csakhogy ebben a faluban egyetlen jószívû ember sem lakott.
(A mesélõ oldalt áll, a játéktér közepén állnak sorban a
falusiak a saját „házuk” elõtt. A mesélõ szavai közben a legény elindul feléjük. Sorban megszólítja õket, lép egyiktõl a
másikig.)
Legény: Adjon Isten, jó napot! Adna-e egy kis ételt?
1. falusi: Sajnos nekünk sincs! (Gúnyosan.)
Legény: Adjon Isten, jó napot! Adna-e egy kis ételt?
2. falusi: Nem adhatunk. (Mogorván.)
Legény: Adjon Isten, jó napot! Adna-e egy kis ételt?
3. falusi: Menj a szomszédba! (Elutasítóan.)
Legény: Adjon Isten, jó napot! Adna-e egy kis ételt?
4. falusi: Semmink sincs! (Széttárják a karjukat.)
Legény: Adjon Isten, jó napot! Adna-e egy kis ételt?
5. falusi: Adnánk, adnánk, ha vóna.
(A legény középen marad, a falusiak oldalra állnak félkörben.)
Legény: (Jó hangosan.) Ha nem látnak vendégül sehol, majd fõzök magamnak kõlevest.
(Letelepszik, kivesz a tarisznyából egy nagy követ.)
Mesélõ: A faluban gyorsan híre kelt, hogy a legény
kõlevest akar fõzni. Erre már nagyon kíváncsi lett a fukar
népség. Hoztak a falubeliek edényt, a legény megtöltötte vízzel. (A mesélõ szövege közben egy asszony behoz egy fazekat, és egy vödörben vizet.)
Legény: (A falubeliekhez fordulva.) Megengedné valaki, hogy a fazekat rátegyem a tûzhelyre?
1. falusi: (Készségesen mutat egy helyre, esetleg egy kisebb szék lehet ott.) Tegye csak, tegye!
Legény: (Beleszagol a fazékba.) Egy kanál zsírral milyen pompás illata lenne!
2. falusi: (Szalad egy fakanállal.) Itt egy kis zsír!
Legény: (Megkeveri, megkóstolja, hümmög.) Pompás!
Csak egy kicsit sótlan. Jó volna bele egy kis só!
3. falusi: (Szalad nagy igyekezettel.) Hozom már!
Legény: (Kóstolgatja, majd sajnálkozva mondja.) Ha
egy kevés káposzta is volna benne, nincs ember, aki meg
ne nyalná mind a tíz ujját utána.
4. falusi: Tessék egy kis káposzta!
Legény: (Belekóstol, csettint egyet.) Ha még egy falat
kolbászt is kapnék, akkor lenne igazán fölséges a leves.
5. falusi: (Futva jön.) Hozom, hozom!
Mesélõ: A legény bedobta a kolbászdarabokat a vízbe,
és a leves elkészült. Akkor levette a tûzrõl, a tarisznyából
kanalat horgászott elõ és falatozni kezdett. (A legény letelepszik és teszi, amit a mesélõ mond. Közben a falusiak köréje gyülekeznek, és nézik, ahogyan eszik. Végül belenéznek a
fazékba.)
Egyszerre mondják: Hát a kõvel mi lesz?
Legény: (Föláll.) A kõvel? Azt megmosom és elteszem
máskorra, amikor újból olyan helyre érek, ahol semmivel
sem kínálják meg a fáradt vándort.
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A szövegalkotás tanítása
digitális táblával
2. rész: Mese-diafilm készítése

Sorozatunk az anyanyelvi nevelés egyik legproblematikusabb területének, a szövegalkotás tanításának módszertanával foglalkozik. A téma kapcsán a digitális tábla használatával mutat be – a gyakorlatban kipróbált és jól bevált – eljárásokat a fogalmazási kézsség
fejlesztéséhez. (a szerk.)

szövegalkotási gyakorlatok különféle technikái közül a „mese-diafilm” készítésének – saját gyakorlaA
tomban kialakított - algoritmusát mutatom be részlete-

2. A szövegalkotást
elõkészítõ interaktív
feladatok

sebben, kiemelve ennek néhány lényeges pedagógiai jellemzõjét.
l

1. A tanító elõkészítõ
munkája
A digitális képsorozatokat, amelyekhez a mese szövegét a gyerekek alkotják meg majd, a táblaszoftver fényképezõjével, a YouTube-ról a „Print Screen” gombbal
vagy szkennerrel készítem elõ, a gyerekeknek egyre több
többféle választási lehetõséget is felkínálva.
Természetesen pedagógiailag értékesebb megoldás,
ha – témaválasztás után – a saját maguk által készített
képekkel dolgoznak. Az egyes meseképeket a számítástechnika teremben készítjük el, ahol a munka nálunk
minden esetben páros formában folyik, még akkor is, ha
elegendõ munkahely állna rendelkezésre. A páros munkaformát azért preferálom, mert kiválóan alkalmas a
személyiség formálására. Elsõsorban nagyfokú alkalmazkodást igényel az együtt dolgozó pároktól. A közös cél elérése munkamegosztást, toleranciát, türelmet, a másik
véleményének figyelembevételét, meghallgatását, kooperációt, sokszor érdekütköztetést, vitát igényel. Munka közben a gyerekek megtapasztalják az egymásrautaltságot, a segítségnyújtás és az elfogadás örömét. A közös
gépen való osztozkodás is sokszor teremt olyan helyzeteket, amelyek pedagógiailag talán értékesebbek, mint maga az megoldott feladat.
Ha a képek rendelkezésre állnak, a „táblás” meseíráshoz két anyagot készítek elõ.
– A táblaszoftverben egy, a fogalmazást elõkészítõ, segítõ feladatsort,
– Power Pointban a mese vázát a képek beszúrásával
(oldalanként 1–1 kép), üres szövegdoboz „elõkészítésével”.

Motiváció, feladatadás

Akár saját rajzokkal dolgozunk, akár „kész” képekkel,
a munka további része az osztályteremben folyik, digitális táblánál. A feladatot e-mailen (az osztály közös email fiókjában) kapják a gyerekek. A motiváció mindig
egy rejtvénnyel, vagy puzzle-val történik, amelyet megoldva megismerik a mese címét, témáját vagy a szereplõket.
l

A mese eseménysorának kialakítása

Ezt a feladatot, – az ugyancsak e-mailben kapott – képek sorba rendezését csoportmunkában oldják meg a
gyerekek. Ismert történet esetén ez könnyen megy, de ismeretlen képsorozatnál gyakran eltér a csoportok véleménye. Ilyenkor érveléssel kell megvédeni, megvitatni
az álláspontokat. (Esetleg többféle variáció is lehetséges.) A sorba rendezett képek alapján aztán közösen kitaláljuk a lehetséges történetet. (Adható olyan történet
is, amelynek a bevezetése vagy a befejezése hiányzik, s
ennek kitalálása is egy lehetséges feladat.)
l

Vázlatkészítés

Az eseménysor ismeretében a vázlatkészítés páros
munkában történik. Itt is többféle változatra érdemes
gondolni a gyerekek fejlettségi szintjére tekintettel. Lehet például feladat a vázlatpontok képekhez rendelése,
azok sorba rakása vagy a hiányos vázlat kiegészítése, esetleg felesleges elemet is tartalmazó kész vázlat szûkítése, a
történethez igazítása.
23
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A szövegalkotás nyelvi,
stilisztikai elõkészítése

Ennek tartalmát több szempont figyelembevétele
szabályozza. Így például a gyerekek nyelvi fejlettsége, a
korábbi szövegalkotó feladatmegoldások tapasztalatai,
az aktuális pedagógiai feladat és a megalkotásra szánt
szöveg sajátosságai. A feladatsorban szerepelhet hiányos
kifejezések kiegészítése, szóválogatás, szólások-közmondások értelmezése, mondatbefejezés, szereplõkkel, helyszínnel, cselekvésekkel kapcsolatos szógyûjtések, értelmezések, csoportosításos feladatok, stb. Ezek részint segítik a történet szükség szerinti mélyebb tartalmi megértését, tehát közelebb hozzák a témát a gyerekekhez, részint pedig támogatják a gondolatok pontosabb, árnyaltabb nyelvi kifejezését.

3.Szövegalkotás
a diafilm képeihez
Az alapos elõkészítés után elkezdõdhet a valódi
szövegalkotás folyamata. Az elõkészített Power
Pointos vetítésben, az aktuális diaképhez közösen alakítjuk ki az egy-két mondatos szövegeket. A szöveg
gépelését jó helyesírású, gyorsan gépelõ gyerekekre
bízva lehetõség van a másolással nehezebben boldoguló, rosszabb íráskészségû tanulók figyelemmel kísérésére, segítésére.
A történetek közös kialakításával lassan mindenki
elsajátítja a szövegalkotás nehéz mûvészetét: a tömör fogalmazást, a szabatos szóhasználatot, a mondatok kapcsolását, a vonatkozó névmások alkalmazását, a felesleges szóismétlések elkerülését, a különbözõ mondatfajták
hangulati hatását, a párbeszédek írását. Egymástól sokat tanulnak a gyerekek: a lassabban haladóknak, a
gyengébb képességûeknek jó mintát nyújtanak az ügyesebbek, a gazdagabb szókinccsel rendelkezõk. Az egyes
mondatok megfogalmazásakor meghallgatjuk az ötleteket, javaslatokat, majd kiválasztjuk a legjobbat, vagy
több mondatból gyúrjuk össze a véglegeset. Így mindenki részese egy kicsit a közös alkotásnak.
A mese elkészülte után elindítva a vetítést gyönyörködhetünk mûvünkben. Közben a párok ellenõrzik egymás szövegét, javítják az esetleges hibákat.
l

A mese mentése,„hazaküldése”

Az óra befejezõ mozzanata az elkészült mese mentése
és elküldése közös postaládánkba.

4. Dramatizálás
Az írásbeli és a szóbeli szövegalkotás fejlesztése szorosan egymás mellett futó pedagógiai feladat. Így természetesen sosem maradhat el: a munka jól megérdemelt jutalma, kedvencünk, a dramatizálás. Erre felkészülhetnek a csoportok vagy a párok, de egyéni mesemondással
is megjeleníthetõ a mese a beszéd, a szövegfonetikai esz24

közök, a mozgás, a mimika használatának összehangolásával.

5. A táblás szövegalkotás
elõnyei a hagyományos módszerekkel szemben
– A képek általi vizualitás segíti az események sorrendiségének kialakítását,
– a történet képei megkönnyítik a vázlatalkotást,
– a képek segítenek a tématartásban is, nem engednek elkalandozni a történettõl, hiszen mindig csak
az adott képet látjuk, ahhoz készítünk mondatokat,
– a mesekönyv-oldalak (vagy diaképek) számával behatárolhatjuk a fogalmazás terjedelmét, így fejlesztik a gondolatközlés fegyelmét, elkerülve a terjengõs, több oldalas szövegek létrejöttét,
– a gyerekek számára nem riasztó a szöveg mennyisége, mivel lépésenként, csak az aktuális képhez tartozó rövid szöveggel dolgozunk – a feladat az írás- és
olvasási problémákkal küzdõ gyerekek számára is
motiváló hatású és megoldható,
– a javítás gyors, egyszerû, nyom nélküli, a gyerekek
elõtt mindig csak tiszta, rendezett dokumentum látható,
– a digitális meseírás az SNI tanulók esetében akár ki
is válthatja a kézírást,
– kitûnõ alkalmat nyújt a differenciálásra: a jól gépelõ, jó helyesírású tanulókra bízva a szövegbevitelt,
leveszi a pedagógusról ezt a feladatot, aki nagyobb
figyelmet fordíthat a segítséget igénylõ tanulókra,
– a visszacsatolás, a sikerélmény azonnali, a kudarc
ismeretlen fogalom, amely erõsen motiváló hatású,
– ugyancsak nagy motiváló ereje van a „közös” postaládának, izgalmas dolog a reggeli napindításnál így
kapni a feladatot; óra végén pedig hazaküldve a közös alkotást otthon a szülõk is gyönyörködhetnek
benne,
– az osztály-postaláda arra is alkalmas, hogy a gyerekek az otthon készített képecskéket, meséket, történeteket bármikor megoszthatják a társaikkal –
erõsítve ezzel a csoportkohéziót, az együvé tartozás
érzését,
– a közös alkotás élménye ugyancsak erõteljes közösségformáló hatással bír,
– az IKT-val segített szövegalkotás során kitûnõen
alkalmazhatóak a kooperatív munkaformák,
– ez az eljárás hatékonyan fejleszti a digitális írástudást, a digitális kultúrát.
A módszer hátránya a hagyományos fogalmazástanítással szemben, hogy az órákra való felkészülés idõigényesebb, és magasabb szintû informatikai ismerteket,
felkészültséget igényel a tanítótól. Hosszú évek tanítási
gyakorlatának távlatából azonban elmondhatom, hogy
éveken át nagy kihívás volt számomra a hagyományos
fogalmazásóra. Viszont mióta a heti rendszerességgel
visszatérõ „Mese napunk” a szövegalkotások terepe, az
várva várt alkalom, amely örömteli pillanatokat tartogat
nekem és tanítványaimnak egyaránt.
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Debreczeni Dániel Géza

A videojátékok
képességfejlesztõ
hatása (3.)
A kongnitív képességek fejlesztése (II.)

A videojátékok motiválóan hatnak a gyerekekre, szívesen játszanak és tanulnak a gép
elõtt. Noha a közvélemény nagy része nem tulajdonít fejlesztõ hatást a digitális játékoknak, azok a célirányos kiválasztás és mértéktartó használat esetén többféle képesség fejlesztésére is alkalmasak lehetnek. Sorozatunk ebbõl a nézõpontból veszi sorra a különbözõ játéktípusokat. Ebben a részben folytatjuk a kognitív képességek fejlesztésére alkalmas játékok bemutatását. (a szerk.)

A poblémamegoldó gondolkodás fejlesztése
A problémamegoldó gondolkodás fejlesztése a tanulási folyamat állandó kísérõje. Annak érdekében, hogy a
gyermekek megfelelõen kezeljék az élet számos területén
fellépõ problémákat, élet szituációkat, állandó gyakorlásra, problémamegoldó feladathelyzetekre van szükség.
Ha a diákok gyakran találkoznak megoldásra váró problémákkal, egy bizonyos idõ elteltével már rutinosabban
és rugalmasabban lesznek képesek a megoldásra. A probléma megoldása több részletbõl tevõdik össze: a probléma észrevételébõl, elemzésébõl, a megoldási stratégia
kigondolásából és annak alkalmazásából, valamint a
megoldás sikerességének értékelésébõl. Sikertelen
megoldás esetén új terv készítése és kipróbálása.
A funkciók begyakorlására sokféle videojáték alkalmas. Elsõsorban azok, amelyekben a gyermeknek lehetõsége van az adott problémát egy játékszituációban megjelenítve tanulmányozni, a megoldás sikerérõl pedig azonnali visszajelzéseket kap. A szituációk nagyfokú változatosságot mutatnak, az élet számos területét képesek modellezni. A szituáció megoldása egyben motivációt is hordoz magában, ami sok esetben jutalommal párosul, és sikerélményt is jelent a játékosnak. Fejlesztõ hatásukat fokozza, hogy a problémamegoldással többször próbálkozhat a gyerek különösebb következmények nélkül, s a gyors
visszacsatolások irányítják a helyes út megtalálásában.
A problémamegoldás képessége intenzíven fejleszthetõ bizonyos – életkornak megfelelõ - akció, ügyességi, kaland, szerep, stratégiai és sport játékokkal.

A stratégiai gondolkodás fejlesztése
A játékokban megjelenõ problémás szituációkat valamilyen stratégiai szempont alapján, annak egyedi mechanizmusával kell megoldani. A gyermeknek egyszerre
több dolgot kell ehhez átgondolnia. Elsõként ismernie
kell a játék nyújtotta lehetõségeket, a játék környezetét
és fortélyait. Ezt követõen ki kell választania a megoldáshoz hozzásegítõ lehetséges stratégiák egyikét, de termé-

szetesen csak a játék feltételeinek és szabályainak függvényében. A választott stratégiát jól átgondolva, megtervezve, és a következmények eredményességét megbecsülve, véghez kell vinnie az elgondoltakat. Ennek a mechanizmusnak a gyakorlására, amit stratégiának nevezünk, a játékokban többször van lehetõség, ami a hibák
kiküszöbölésére ad lehetõséget. A játékos felméri a
helyzetet, stratégiát választ, eltervezi, majd megvalósítja
azt. A képesség edzésére a legalkalmasabb játékmûfaj a
stratégiai játékok csoportja, mely nevéhez hûen domináns mértékben tartalmazza a stratégiai gondolkodás
elemeit. Ezek a játékok gyakran hosszabb ideig tartó játékélményt biztosítanak, amelynek során a gyermeknek
bõven van ideje átgondolni és javítani a sikertelen megoldás-kísérleteken.

A megfigyelõ képesség fejlesztése
A megfigyelés a megismerés alapvetõ eszköze, jelentõs
szerepe van a dolgok közötti összefüggések feltárásában
is. A pontos megfigyelés kettõs szerepben jelenik meg a
játéktevékenységekben: részint mint a videojátékok
használatához elengedhetetlen feltétel, részint pedig
mint az intenzív játéktevékenység eredménye.
Megfigyelés útján tud a gyermek információkat szerezni az adott játék jellemzõirõl, szabályairól, problémaszituációiról stb., és ezekre a megfigyelésekre támaszkodva
tudja használatba venni az adott játékot. Minél fejlettebb
szinten képes a megfigyelésre, annál összetettebb képet
kap a játékról. Ez a valós életben is így mûködik a különbözõ élethelyzetekben való eligazodás során. Fontos tehát, hogy állandó fejlesztés alatt álljon ez a képesség.
Sok játék megkívánja például az apró részletek megfigyelését is. Ez lehet egy cselekvés eleme, vagy megoldásra
váró rejtvényhez, illetve feladathoz szükséges vizuális adat.
De a videojátékok gyakran építenek a képi és esetenként a
nyelvi részletek megfigyelési eredményeinek a használatára is. Ezeket a megoldáshoz egy összetett rendszerként kell
feldolgozniuk a gyermekeknek. Vagyis a részletek megfigyelését követõen meg kell érteniük magának a megfigye25
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lésnek a funkcióját is, hogy tudatosan tudják megfigyeléseiket hasznosítani a játéktevékenység során.
Különösen az akció, kaland, szerep, ügyességi, stratégiai és logikai játékokban gyakoriak azok a helyzetek,
amikor a játékosnak a megfigyelõ képességére kell hagyatkoznia.

A perceptuális (észlelési) képesség fejlesztése
A játékok mind az auditív, mind a vizuális információfelvételt folyamatosan igénylik, ezáltal az észlelési képességeket intenzíven fejlesztik. Ennek mechanizmusa, hogy
a képernyõn megjelenõ különbözõ vizuális formákat, színeket, képzõdményeket stb. a gyermek felismeri és rendszerezi a meglévõ tudása alapján. Ez segítségére lesz a tájékozódásban. A játékprogramok által kínált sokrétû vizuális és akusztikus jelekbõl megfelelõen barázdált rendszert tud felépíteni magának, ami nemcsak a digitális világban segíti az eligazodását, hanem a valós életben is.
Az észlelési képesség fejlesztésének lényeges eleme rejlik még a sebességben. A videojátékokban nagyon gyorsan váltakoznak a vizuális információk, és ehhez hozzá
kell szoknia a gyermek érzékelésének. Rövid idõ elteltével
a játékos megszokja ezt a gyorsabb „iramot”, melyhez észlelési képessége idomul és a percepció sebessége megváltozik, növekszik. Emellett a perceptuális képesség minõsége is javulhat, hiszen az érzékelés és a tapasztalat egyre
magasabb szintre juttatja az észlelés pszichikai folyamatát.
A legnagyobb mértékben az akció, kaland, szerep,
ügyességi, szimulátor és sport játékoktól várható ez a
pozitív hatás.

A vizuális információ-feldolgozó képesség
fejlesztése
A videojátékok különösen alkalmasak a vizuális figyelem, a térlátás, a vizuális tájékozódás, a sík-tér transzformáció és a formafelismerés, tehát a vizuális információ
feldolgozó képesség fejlesztésére. Ezekben a képességekben történõ változás bizonyítható a legbiztosabban, ezen
a téren is végezték a legtöbb kutatást és kísérletet.
A vizuális figyelem minden, képernyõn jelentkezõ vizuális adat érzékelésére, észlelésére és a rájuk adott viszszajelzésekre vonatkozik. A vizsgálat azt mutatta, hogy a
gyermekek spontán figyelnek ezekre a digitális információkra, s addig képesek figyelmüket fenntartani, míg az
leköti érdeklõdésüket. A dolgokat még nem túl sok szempont szerint figyelik, bár egyre nagyobb mértékben képesek a globálist differenciált szemlélõdésre váltani.
A megismerési folyamat fontos részeként a gyermeknek adott az a lehetõség, hogy a játékok által fejlessze vizuális figyelmét, gyakorolja az aktuálisan szükséges
információk kiválasztását a képi világból. A videojátékokból érkezõ vizuális ingerek kiválasztására és megkülönböztetésére kerül sor minden egyes játék alkalmával. A gyermek figyelme koncentrálódik a megjelenõ
képkockákra, megindul a gondolkodás folyamata az agyban, és végül a lényeges képi elemek raktározódnak a
memóriában. Ez a folyamat gyakorta lejátszódik egy
olyan játékban, mely a rövid idõn belül változó vizuális
egységek sokaságát képes felsorakoztatni.
26

A gyermek vizuális tájékozódása folyamatosan fejlõdik a játékok képi rendszerében való eligazodása közben.
Megtanulja az adott jelrendszer mûködésének módját és
használatba véve teszteli is azt. A játékok környezete is
sokszor ad módot arra, hogy a játékos megtapasztalja például a dolgok helyzetét, viszonyát, mozgásirányát.
A játékosnak szüksége van a térlátás képességére,
hogy megfelelõen tudjon tájékozódni a térben elhelyezkedõ objektumok között. Sok akciójáték különösen
megkívánja ezt, a falakkal határolt szûkebb területeken
és labirintusokban, vagy a különbözõ akadályokkal tarkított nyílt terepeken való mozgáshoz. A gyermek játék
közben fokozatosan megtanulja a dolgok közelségét, távolságát, ezeknek arányait és egyéb mutatóit.
Sok játéktípus segíti a gyermeket, hogy a térbeli forgatási képessége fejlõdjön. A képernyõn megjelenõ ábrákat sok esetben minden oldalról szemügyre lehet venni. Ilyenek azok a stratégia, kaland, akció, sport játékok,
melyekben a karaktert, vagy a történés helyszínét az ott
lévõ tárgyakkal együtt, több nézõpontból is meg lehet
tekinteni. Sõt, a karaktereket irányítani kell, miközben
azokat rendszerint ki kell forgatni eredeti síkjukból és át
kell helyezni egy másikba. Ilyenkor javul a gyermek térbeli forgató képessége, gyakorlati ismereteket szerez a
sík-tér transzformációról, változik az errõl való gondolkodása.
A formafelismerés képessége minden szituációban
elõjön, amikor a gyermeknek adott formák megítélésérõl
kell döntenie. A formák tulajdonságairól, viszonyairól
van itt szó, illetve ezek összehasonlításáról és megkülönböztetésérõl. A helyes formaidentitás kialakítása a gyermek vizuális értelemben vett tapasztalása útján történik,
melynek kvalitását a játékokban jelentkezõ formák változatossága és minõsége biztosítja.
Ehhez a képességhez tartozik, mint részterület, a képek és ábrák olvasásának képessége. Ez azt jelenti, hogy
a játékok gyakran csak vizuális adatokból informálják a
játékost, melyeket felismernie és értelmeznie kell. Ez nagyon fontos feladat, mert a képekrõl való tájékozódás, a
képi információszerzés a valós életben is hasznos segítség. Sok esetben ugyanis a tájékoztató szöveg helyett csupán képek, ábrák, jelek állnak a tájékoztatást váró személy rendelkezésére.
A napjainkban piacra kerülõ játékprogramokban ezek
a részképességek mind aktivizálódnak, többek között a
játékban való tájékozódáshoz, a helyzetfelismeréshez, a
karakter mozgatásához, a küzdelemben való eredményességhez nélkülözhetetlenek.
A legtöbb játéktípus rendelkezik azon tulajdonságokkal, melyekkel megfelelõ mértékben és minõségben demonstrálni tudja a fejlesztéshez szükséges vizuális információkat. Elsõsorban az akció, kaland, szerep, ügyességi, stratégiai, sport játékok és szimulátorok az erre
használható mûfajok, de a játékok komplexitását tekintve a többi fajtánál sem kizárt a fejlesztés lehetõsége.
Összességében nézve megállapítható, hogy a kognitív
képességek nagy része javítható hosszabb, vagy rövidebb távon a videojátékokkal, ám a hatás jellege, irányultsága és minõsége játéktípustól függõ. Például az akció játékok növelik a kognitív folyamatok sebességét,
míg a logikai játékok a pontosságukat.
(Folytatjuk)
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Markovits Judit

Laci elfárad

Laci az a kisfiú, akirõl korábban leírtam már egy történetet arról, hogy – a csonka családban – az anyával élõ fiú gyereknek milyen nagy szüksége van a közelében élõ férfi-mintára. Akivel, megbeszélheti az élet és természetesen az iskola dolgait, akitõl ellesheti az alkalmas nemi szerepeket.

Vendégségben
A férjemmel tulajdonképpen Laci „pótszülei” vagyunk – özvegy édesanyja örömére. Mert amikor õ már
kifogy a lelkierejébõl, tudja, hogy bátran számíthat ránk.
Mi ugyanis szívesen átvállaljuk néhány órára a gyermekét. Mielõtt azonban leengedné hozzánk, mindig megbeszélik Lacival, hogy hogyan viselkedjen.
Ekkor a közösen megfogalmazott (anyai) elvárásokat
– a szakorvos tanácsának megfelelõen – hangosan is felidézi Laci, mert ilyen módon képes tudatosítani magában azokat (öninstrukciók az önnevelésben). Ettõl várható ugyanis, hogy egyre okosabban oldja meg a váratlanul adódó élethelyzeteket és a konfliktusait.
Már megtanult például háromig számolni éles helyzetekben a szóbeli/fizikai reakciói elõtt (közben nagyokat
lélegzik), felszólítja a másik felet a várható válaszlépésére, majd újra figyelmezteti õt erre és ha lehet, még akkor
is a tettlegesség mellõzésével.
Vagy a lányokkal szemben sohasem használ fizikai
kényszert. Odafigyel a tanítója intelmeire: testi fölényével többnyire nem él vissza. Törekszik arra, hogy fizikai
reakciója legfeljebb kisebb mértékû legyen. Az idõsebbekkel szemben tisztelettel és udvariasan viselkedik.
A nálunk töltött idõ alkalmas arra, hogy Laci elmesélje az elõzõ napokban elkövetett butaságait, kimorogja
magát nekünk a társairól, s ettõl aztán jól megkönnyebbül a lelke. (Ezt hívom bolhás kutya szakasznak.)
De hamar rájön, hogy nálunk nem érdemes sokáig
nyaldosni a megtépázott önérzetén esett „sebeket”, mikor egy jót is játszhatnának ez alatt a férjemmel.

Lacit hiperaktívnak
nyilvánították
Néhány hónapja ezzel a problémával kell megküzdenie az édesanyának. Igaz, hogy a fiúcska nyugtalan viselkedése tulajdonképpen nyilvánvaló volt a gyerek születése óta, mégis – így leírva – eléggé fájón érintette az
anyát ez a szakértõi vélemény. Egészen kicsi korától, szinte „megállás nélkül” úgy élt a kisfia, hogy az újabb és újabb
ingerek igen könnyen elterelték a figyelmét arról, amit
éppen csinált.
Az igazi problémák azonban az iskolában kezdõdtek.
Laci tanulmányi és egyéb teljesítménye rendkívül hullámzó volt a figyelme szüntelen elterelõdésétõl. Habár

ami érdekli, azzal kicsit hosszabban is és olykor igen magas szinten képes foglalkozni, de a többi tananyaggal,
feladattal – általában – csak úgy kutyafuttában végez.
A tapasztalt, idõs gyermekorvos szerint – aki ismerte
még Laci édesapját is – a probléma gyökere genetikai
eredetû. A nevelési tanácsadó egyik munkatársa szerint
pedig nagyban hozzájárult a gyerek „zavart viselkedéséhez” a fiatal mama következetlen, kiszámíthatatlan magatartása is a gyereknevelés korai szakaszában. A házbeli idõsek kórusa külön véleményen van: kerülnie kéne
Laci mamájának a „hamburgeres kosztot”, mert – ahogy
mondják – a vegyszerezett ételek sem tesznek jót egy fejlõdésben lévõ szervezetnek. A kétségbeesett édesanya
meg is szívlelte ez utóbbi tanácsot, és most már naponta
frissen fõzött étkeket ad a gyereknek. De úgy tûnik,
hiába.
Az utóbbi idõben azt tapasztalta, hogy Laci energiatartaléka elég szabályos idõközönként, mondhatni havonta – szó szerint lemerül, mentálisan és fizikálisan is.
Ilyenkor fáradt, biciklizni sem kíván, sápadt, olykor
hõemelkedése is van. Ilyenkor aléltan hever az ágyán,
csendre és nyugalomra vágyik. – „Kipurcantam!” – jelenti bágyadtan.
Anyukája megbeszélte Laci mindig is megértõ és türelmes tanító nénijével, hogy ilyenkor egy napra otthon
tartja a gyermeket, amolyan pihenõ kúrára. E nélkül bizonyosan még szélsõségesebb magatartást és teljesítményt produkálna a gyerek az iskolában.
Az azonban már jó ideje a tanító néninek is feltûnt,
hogy minél idõsebbé vált a fiú, annál jobban tudta elõre
jelezni (szóban is és testbeszéddel is) a kifáradását. Ilyenkor hagyni kellett egy kicsit pihenni a terem végén lévõ
heverõn, akár a tanóra közben is. Laci mostanában ebéd
után is gyakran ledõl ugyanott húsz–harminc percre.

Hogyan segíthetünk?
Fontos ilyen esetben hogy tudja a pedagógus: ez a kisfiú nem a késõ éjszakába nyúló tévézés miatt fáradt, hanem a sajátos idegi–mûködés okozza a hirtelen viselkedésbeli változást nála. Az osztálybeliek megértik és elfogadják a társuk állapotváltásait, másságát.
A napokban Laci édesanyjával a boltban futottunk
össze. Kezét tördelve, aggódó tekintettel mondta el, hogy
megint „lemerült” a fia. A munkája miatt most nem tud
vele otthon maradni és megkért, segítsük ebben, mert
egyik nagyszülõ sincs bevethetõ állapotban.
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Másnap reggel Laci az ágyban felülve fogad: – De jó,
hogy jössz! Pista bá’ is ráér ma? (Ugye milyen bájosan követelõzõ?)
Elõször megtervezzük a napot. Egy kicsit tanulunk.
Beszélgetés közben azt gyakoroljuk, ami nem nagyon
megy. Közben sok–sok kérdés hangzik el, s azonnal érzékelem, mire lenne még szüksége: a pót–papára. De azzal
is tisztában van, hogy az együttes munkától függ, mikor
jöhet át hozzá a férjem. Ezután hagyom pihenni, ahogy
jól esik neki.
Ebédel, majd következik az „alkotás”. A gyerekszobában Laci mindent elõkészít a karcoláshoz, nyíráshoz, hajlításhoz, ragasztáshoz… vagyis a papír–makett építésé-

hez, amit hónapok óta ezeken a napokon készítenek a
férjemmel. Laci készségesen és figyelmesen tesz–vesz Pista bá’ körül. Elég annak egy mozdulata, s máris ugrik a
szükséges eszközért. Óvatos mozdulatokkal dolgoznak,
röviden és halkan kommunikálnak, a gyerek – szinte észrevétlenül – átvált a felnõtt modorára, tempójára, gondolatmenetére. Amikor este beszámolt az egyik ilyen
napjáról az édesanyjának, ezt mondta: – De jó volt, hogy
ma mindenki csak velem törõdött!
Úgy vélem, az ilyen és hasonló esetekben a személyre
szóló foglalkozás igen eredményes terápia lehet. Látom,
hogy Lacinál is jó hatású. A figyelmét egyre hosszabban
képes lekötni, érzelmeit, mozdulatait is általában uralja.

vvv
Sturcz Istvánné

Módszertani szösszenetek (1.)

A mese az kell… „a mese … megkönnyebbíti a szívet, s oly porhanyóvá teszi az ember lelkét, hogy az álom magvai könnyen kicsíráznak benne.”
(Ezeregyéj meséi)

esélek. A gyerekek a padra tett párnára hajtják a fejüket. Lehunyják szemüket. Néhányan izegnekM
mozognak, matatnak, nem köti le õket a mese.
– Nem szeretik a mai gyerekek a mesét! – hallom kolléganõm sommás ítéletét. Mit mondhatnék neki? Meg
kell ízleltetni ezt a szokatlan szellemi táplálékot. Aztán
fokozatosan szokássá alakítani. Ehhez idõ kell, türelem,
„régimódi” szemlélet.
Tanítványaim a meséken keresztül – többek között –
megismerik azt is, hogy a valóságos emberek között is
nagy különbségek vannak, s hogy választania kell mindenkinek, hogy milyen akar lenni…
Mesélek. Feltárom a mesék csodás világát. Feszültséget oldok. Csökkentem a káros agressziót. Szilárdítom a
biztonságérzetet.
Most már a legkisebb sem csak szorosan mellettem ülve hallja jól a mesét.
– Lágyan, kérem, mint tegnap!– szalad hozzám egy
kislány, akit kiskorában egyszer elveszítettek a szülei.
Megbékítem a félelmeivel.
Mesélek. Erõt, vigaszt kapnak. Reményt. Megismerkednek a jósággal. Lazítanak. Pihennek. Egyszer mesehallgatás közben elaludt egy kislány. Hirtelen nem tudtam a megoldást, aztán gondoltam egyet!
– Tudjátok mit, gyerekek? – töprengtem alig hallhatóan. – Suttogva folytatjuk az órát, hogy fel ne ébredjen.
Egy pisszenés sem volt, mert az eset egy nagy kalandnak
tûnt. A kis alvónk pedig rövid idõ múlva felébredt, és mintha mi sem történt volna, bekapcsolódott a munkába.
Mesélek. A meséléshez lelkiállapot kell. A gyerekek
figyelik az arcomat, látják az érzelmek, hangulatok kifejezõdését. Néhány hét, hónap után halkul, szunnyadozik
a mocorgás. A csendben már lélekig hatol a hanglejtés és
a hangszín különös játéka. Idõnként kitekintek. Figyelnek? Fülelnek? Megérinti õket? Kell, hogy lássam a ha28

tást. A merengõ, távolba meredõ tekintet jelzi, dolgozik
a képzelet.
Mesélek. Egy kislány feláll a helyérõl, tudattalanul lép
egyet, majd lassan, egyre közelebb kerül hozzám. A térdemre ül. Vállamra teszi a kezét, mintha átölelne. Az önkívületi állapot nem tart sokáig. Hirtelen megszûnik a
varázslat. Felugrik, helyére fut. Belepirul. Zavarát jelzi
arcszíne és sûrû pislogása. Már harmadik osztályos.
Pedagógiai munkámban a tantermem falára nagy betûkkel felírt fenti jelmondat – a mese erejérõl – semmit
sem veszített jelentõségébõl az évek során. Vezérlõm ma
is. Idõnként csak a megsárgult papírlap miatt igényel felújítást. Igaz, ilyenkor az újragondolás ténye is fel–felbukkan bennem, aztán marad mégis, és harmóniában él
tovább a legmodernebb információ–hordozók között.
A mese még a felnõtt életem mindennapjaiban is
fel–felbukkan. Nálunk a rakott cukkini rizzsel, papírvékony szalonnával, tejszínnel, illatos fûszerekkel olyan,
mint a mesebeli „kõleves”. Ez a kedves minõsítés életem
párjától való, aki nem rajong igazán a konyhámban megjelenõ új keletû zöldségekért. De a kedvére való étekhez
is mesébe illõ a dicséret hangja:
– Mit „varázsoltál” már megint? – ejt ámulatba kérdésében az érdeklõdés és a meglepõdés ötvözete.
A kertásás pedig valóságos „kincskeresés” számára.
Talált már – többek között – eredeti zöld tintatartót és
réz papírvágót is. Így most már csak egy „Lajos–arany”
fellelésében bizakodik.
– Világgá megyek! – ijesztget néha szûkszavúan. Persze tudom, hogy felnõtt létem színesítõje, mesésítõje
ilyenkor éppen csak átugrik a szomszédba vagy a közeli
üzletbe.
A barátnõm mese imádata és fantáziája viszont már
túllép minden határon! Õ ugyanis a neki tetszõ férfit –
képzeletben – a „császár új ruhájába” öltözteti…
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Barcza László–László Ágnes–
Sztrida Elvira

Bárczi Bölcs Bagoly
csapatverseny

Iskolánk, a Bárczi Géza Általános Iskola 5 éve rendezi meg a Bölcs Bagoly csapatversenyt
Budapest III. kerületében. Ennyi idõ már elegendõ ahhoz, hogy egy pillanatra megálljunk,
végiggondoljuk a folyamatot, értékeljük eredményeinket és a továbblépés lehetõségeit.

ogy született a verseny ötlete? A válaszhoz érdemes
felidézni iskolánk történetének néhány mozzanaH
tát. 1994 óta integráltan fejlesztjük a rászoruló tanulókat. Tantestületünk számára mindig fontos volt, hogy a
fejlesztés kétoldalú folyamat legyen. Természetesen
megadunk minden segítséget a szociokulturális vagy
egyéb hiányokkal érkezõ gyerekeknek, ugyanakkor fontos számunkra, hogy a tehetséges gyerekeket ne hagyjuk
elkallódni, s órakeretben vagy tanítási órán kívül õket is
fejlesszük. A tehetséggondozás egyik lehetséges színtere
pedig a verseny. Az alsó tagozaton tanulók számára kevesebb lehetõség van a kerületi szintû megmérettetésre,
versengésre. Mi, pedagógusok is féltjük egy kicsit tanítványainkat az ezzel együtt járó kudarcoktól. Ez talán az
egyik oka annak, hogy eleve csapatversenyben gondolkodtunk.
Iskolánkban amúgy is mindig nyitottak voltunk az újfajta tanulási módszerekre, többéves tapasztalatunk
alapján szívesen alkalmazunk pár-, illetve csoportmunkát. Elgondolásunkat megerõsítette az akkor még csak
kerületi szinten a felsõsök számára rendezett Bolyai-verseny sikere is. A csapatverseny tehát erõsíti az együttmûködés, együttgondolkodás képességét, ugyanakkor
megkönnyíti az óhatatlanul bekövetkezõ kudarc elviselését is, hiszen egy versenyen mindig csak a legjobbak élhetik meg a gyõzelem sikerét.
Abban az idõben már a legtöbb, nem helyi szinten szervezett verseny nevezési díjassá vált, ami eleve kizárja a
rossz szociális körülmények között élõ tanulókat. Mivel
Budapest egyik legnagyobb lakótelepének – Békásmegyer – iskolája vagyunk, szerettük volna ezt elkerülni,
ezért kezdeményeztünk együttmûködést a III. Kerületi
Pedagógiai Szolgáltató Intézettel. A verseny költségeit a
PSZI fedezi, így a gyerekek számára ingyenes.
Másik jellemzõje versenyünknek, hogy nem egy tantárgy vagy mûveltségterület ismeretei köré szervezõdik,
hanem tantárgyak közötti vagy fölötti mûveltségi vetélkedés. Ugyanakkor nem csak megoldásokat várunk a
gyerekektõl, hanem tudásukat, tájékozottságukat is bõvítjük a feladatokon keresztül. A negyedik évfolyamosok számára hirdettük meg a rendezvényt, de már felmerült a „lefelé” bõvítés gondolata is.
Az elsõ két évben a feladatok önálló életet éltek, nem
kapcsolódtak egymáshoz, a feladatsor leginkább egy
nyelvi–matematikai fejtörõ volt. A következõ évben fogalmazódott meg bennünk az igény, hogy egy téma köré
csoportosítsuk a feladatsort. Nagyon jó választásnak bizonyult a római kor, hiszen kerületünk – az országban
egyedülállóan – gazdag e kor emlékeiben. Így a feladato-

kon keresztül a helyi kötõdést is tudtuk erõsíteni. Ettõl
kezdve folyamatosan olyan tartalmak köré gyûjtöttük a
feladatokat, amelyekhez a mi negyedikeseinknek „közük
van”: ilyen volt például, amikor a Benedek Elek-évforduló adta az ötletet.
A elmúlt tanévben a TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0031
„Iskolai tehetséggondozás” címû pályázaton nyertes
programunk keretében fejlesztettük tovább versenyünket. Ennek részeként professzionálisabbá vált a verseny
szervezése és lebonyolítása (l.: a mellékelt feladatlap és
válaszlapot).
A legutóbbi verseny témaköre a Duna volt. A feladatokat mindig úgy fogalmazzuk meg, hogy a tanulóknak lehetõségük nyíljon tudásuk alkotó, kreatív alkalmazására. Egy részük feltételez ismereteket, de a legtöbb esetben
nincs szükség a korosztály átlagát meghaladó tárgyi tudásra, inkább az összefüggések megértésére, a feladatban
kapott adatok és tények elemzésére. A feladatok megoldásához szükséges a legfontosabb ismeretek (a természetismeret, magyar történelem, irodalom, ének tantárgyakból tanultak) mellett a természetismereti, logikai, matematikai összefüggések, számolási eljárások alkalmazása is.
A verseny meghirdetésekor a nevezni szándékozó csapatok megismerik a tanévre tervezett témakört is, ami
felkészülésüket segíti. Így ismeretbõvítés is megvalósul.
A verseny során a négyfõs csapatok közösen dolgoznak a feladatlapon 45 percen keresztül, ez idõ alatt a válaszlapot is ki kell tölteniük. Az utolsó 15 percben kapnak egy borítékot, mely különbözõ alakzatokat rejt. A
formák helyes összeillesztése négy betût jelenít meg. Az
ezekbõl összeállított szó az utolsó megoldás.
A javításkor kezdettõl tapasztaltuk, hogy a csapatok
teljesítménye nagyon eltérõ, ezért törekszünk arra, hogy
mindig legyenek olyan kérdések, amiket mindenki meg
tud válaszolni.
Szintén a TÁMOP-pályázat keretében tervezzük és
dolgozzuk ki a verseny kiterjesztését a 3. évfolyamra. Itt
sokkal nagyobb súlya lesz a csapatban dolgozó tanulók
együttmûködõ tevékenykedtetésének, és inkább projektjellegû feladatmegoldást tervezünk.
A szervezõ team összetétele változó: állandó tagjai
fejlesztõpedagógusok, egy felsõs tanár kolléga, valamint
a mindenkori harmadik évfolyam egy tanítója. A munkálatokat az alsós igazgatóhelyettesünk segíti.
Tavaly már szinte az összes kerületi iskola képviseltette magát a megmérettetésen, 36 csapatot láttunk vendégül. Örömmel tapasztaljuk, hogy a gyerekek szívesen és
évrõl évre egyre többen jönnek a versenyre, élvezik a feladatokat, s az egész délutánt, amit nálunk töltenek.
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1. A Bölcs Bagoly mûveltségi verseny feladatai
Szóbeli utasítás: Olvassátok végig a feladatokat. Most még kérdezhettek. Az egyes feladatok megoldását a
mellékelt válaszlapra írjátok! A verseny végén csak a válaszlapokat kell beadnotok.
1. feladat: A Duna magyarországi szakasza 417 km hosszú. A következõ térképvázlat segítségével próbáljátok
meghatározni a folyam teljes hosszát!

2/a feladat: Állítsátok az alábbi országok nevét olyan sorrendbe, ahogyan a Duna a forrásától haladva érinti õket!
Szlovákia, Németország, Ukrajna, Horvátország, Ausztria, Románia, Magyarország, Bulgária, Szerbia, Moldávia
2/b feladat: Néhány ország fõvárosa is a Duna partján épült. Nevezzétek meg ezeket a városokat!
3. feladat: Régen a közeli települések lakói a Dunára jártak ivóvízért. Az esztergomi Duna Múzeumban a Duna vizébõl vett évszázados vízmintákat lehet összehasonlítani. A 19. században még ivóvíz tisztaságú volt a folyó.
Hogyan tudnál pontosan 6 liter vizet kimérni a folyóból, ha egy 9 literes és egy 4 literes vödröd van? Írd le röviden!
4. feladat: Párosítsd össze az alábbi szólásokat a jelentésükkel! Az egymáshoz tartozó betûjel és sorszám leírásával
válaszolj!
C) A Dunát is kiinná, ha lehetne
1. nagyon sok van belõle
E) Dunát lehetne vele rekeszteni
2. nagyon soká lesz
F) Ég a Duna szalmával oltják
3. részeges
G) Kétfelé kap, mint a Dunába haló ember
4. haszontalan munkát végez
I) Sok víz lefolyik addig a Dunán
5. kétségbeesetten kapálózik
5. feladat: A budapesti Duna-parton számos helyen lépcsõ vezet a vízhez. Ezeket a lépcsõket gyakran használják
a folyóban horgászók. Pali is ezt teszi. Májusban a középsõ lépcsõfokon állva várja a fogást. Ebben az idõszakban a folyó apad. Ezért néhány hét múlva már 4 fokkal lejjebb telepszik le a horgászkellékeivel. A nyár eleji áradás következtében azonban a vízszint annyira megemelkedett, hogy csak 6 fokkal feljebb tudott elhelyezkedni. A nyár nagyon száraz volt. Végül már annyira kevés víz folyt a Dunában, hogy Pali kénytelen volt 9 fokkal lejjebb telepedni, s így a legalsó lépcsõfokon találta magát. Hány fokból áll az a lépcsõsor, ahol Pali horgászott?
6. feladat: A Dunát egy csatornarendszer segítségével összekötötték két másik folyóval. Így jött létre Európa leghosszabb vízi útja. Válaszd ki, hogy melyik a víziút helyesen írt neve! A betûjelét írd a válaszlapra!
A) Duna–Rajna–Majna csatorna
B) Duna–Rajna–Majna Csatorna
C) Duna Rajna Majna csatorna
7. feladat: A 4. b osztály az átkelõhajóval Újpestre szeretne menni. A hajó elõször átviszi az osztály felét és még egy
tanulót. Visszajön, majd átviszi az itt maradt gyerekek felét és még egyet. Harmadszorra az utolsó három gyerek is átkel. Hány gyerek jár a 4. b osztályba?
8. feladat: A szentendrei Duna-ágban található a Luppa-sziget. Van itt 4 egymás melletti ház. A házakban egy-egy
kislány lakik. Anna, Bea, Cili és Dóri. Egyikük szõke hajú, a másik barna, a harmadik fekete, a negyedik vörös. A vörös hajú kislány csak Cilivel szomszédos. A szõke hajú kislánynak két szomszédja van: Cili és a barna hajú.

Feleljetek azokra a kérdésekre, amelyeket a válaszlapon a 8. feladatnál találtok!
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9. feladat: A Dunán horgonyoz egy hajó. Az oldalára szerelt lépcsõ 9 lépcsõfoka látszik ki a vízbõl. A lépcsõfokok
30 centiméterre vannak egymástól. Februárban a hóolvadás utáni áradás 1,5 méterrel megemelte a víz szintjét. Hány
lépcsõfok látszik ekkor?
10. feladat: A két éve átadott Megyeri híd Újpestet köti össze Budakalásszal. Ez tulajdonképpen 5 híd együttese.
A teljes hossza 1861 méter. Legrövidebb része a bal parti, ártéri híd. Ennél 69 méterrel hosszabb a jobb parti, ártéri híd.
A Szentendrei-Duna-ág felett átívelõ híd pedig 33 m-rel hosszabb a bal parti, ártéri híd hosszának a kétszeresénél.
A két leghosszabb rész a szentendrei-szigeti ártéri híd, és a nála 31 méterrel hosszabb a Nagy-Duna-ág felett átívelõ,
ferdekábeles híd. E két híd rész együtt 1151 méter a hosszú. Határozzátok meg külön-külön az öt hídszakasz hosszát!

11. feladat: A Duna nagyobb mellékfolyói a magyarországi szakasztól kezdve (betûrendben): Dráva, Morava, Olt,
Száva, és a Tisza. Állapítsátok meg, hogy milyen sorrendben érik el a Dunát, ha tudjuk, hogy: a Tisza a Dráva és a
Száva között folyik le; a Morava nem az utolsó a sorban. A Száva késõbb következik, mint a Dráva, de elõbb, mint az
Olt.
12. feladat: Melyik a kakukktojás a következõ településnév-részletek közül?
……bogdány
……szerdahely
……füred
……keszi

……újváros

13. feladat: A Duna szlovák neve Dunaj. A következõ (rejtvény) feladatban a betûk egy-egy számjegyet helyettesítenek. Melyik számot írhatjuk a j helyére, hogy igaz legyen az egyenlõség?
DUNA × 10 = DUNAJ
14. feladat: A következõ mondatok megfejtése egy-egy földrajzi név. A válaszlapon található keresztrejtvény soraiba írjátok be õket! Ha a vastagon jelezett oszlop betûit összeolvassátok, a Duna – egy ókori nép által használt – régi nevét látjátok. Mi volt a név és melyik volt az ókori nép? Írjátok a válaszlapra!
1. Óbuda neve a római korban.
2. A Duna nagy szigete Budapest déli részén.
3. Így nevezik a Duna torkolatvidékét.
4. Ezzel a szóval kezdõdik a Duna kezdetének és a végének is a helye.
5. Város, egyik legrégebbi királyi székhelyünk a Duna-partján.
15. feladat: A következõ népdalrészletek mindegyikében szerepel egy-egy felszíni víz elnevezése. Pótoljátok ezeket! Írjátok a válaszlapra azoknak a daloknak a sorszámát, amelyeknek a kiegészítésében szerepel a Duna!
1. Széles a_____________________, magas a partja…
2. Által mennék én a _____________________ ladikon, ladikon, de ladikon…
3. _____________________ innen, _____________________ túl, túl a __________________ van egy csikós…
4. Komáromi kisleány, vigyél által a _____________________ …
5. Hej, _____________________ fúj a szél, szegény ember mindig ér…
6. Márványkõbõl van a _____________________ feneke …
7. Széles a _____________________ vize, keskeny a híd rajta…
16. feladat: A vetélkedõ 45. percében kapott borítékban négy négyzetet találtok darabokra vágva. Ha helyesen
rakjátok össze õket, minden négyzeten egy-egy betût találtok. Ezekbõl rakjátok ki egy folyó nevét!
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3. A Bölcs Bagoly Mûveltségi Verseny válaszlapja
Iskola:

Csoportnév:

Felkészítõ tanár:

A csoport tagjai

feladat:
1. A Duna hossza:

válasz:

pontszám:
Fõvárosok:
(lehet, hogy több hely van!)

2. Országok sorrendje:
6.
7.
8.
9.
10.

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

4. Írjátok a betûk mellé a sorszámokat!

A)
B)
C)

D)
E)

5. A lépcsõk száma:
6. A helyesen írt név betûjele:
7. A gyerekek száma a 4.B-ben:
8. a) Milyen színû a két szélsõ házban lakó kislány haja?
b) Milyen színû haja van Cilinek?
c) Hányas számú házban lakhat Cili?
9. A kilátszó lépcsõfokok száma:
10. A bal parti ártéri híd hossza:
a jobb parti ártéri híd hossza:
a Szentendrei-Duna-ág felett átívelõ híd hossza:
a szentendrei-szigeti ártéri híd hossza:
a Nagy-Duna-ág felett átívelõ híd hossza:
11. A folyók sorrendje

1.

2.

3.

4.

5.

12. A kakukktojás:
13. A J helyén álló szám:
14.

1.
2.
3.
4.
5.

Megfejtés:
Ókori nép:

15. Írjátok a betûk mellé a sorszámokat! (Több hely van!)
16. A borítékotok sorszáma:

A folyó neve:
Összes pontszám:
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vvv
Domokos János

Hangulatébresztõ mûemlék
– Vízimalom Velemben

õszeg-Hegyalja egyik ékessége,
nevezetessége Velem. Csodálatos környezetben, a Kõszegi-hegység
délkeleti lejtõjén fekszik. A szubalpin levegõjû községben, különösen
nyáron, igen élénk az üdülõélet. A
falu feletti zöld erdõben, a Szent Vidhegy tetején, 568 méter magasságban emelkedik – a már messzirõl látható XIII. századi õrtornyot is magában foglaló – búcsújáró hely, a patinás Szent Vid-kápolna.
Az ódon, máig mûködõképes vízimalom a szomszédos Kõszegszerdahely falu végénél, Velem határán található. Az országos érdeklõdésre
számot tartó együttes fõ látványossága a több emelet magasságú, felülcsapó vízikerékkel rendelkezõ ódon
vízimalom, de – az ugyancsak 1981ben felújított – régi molnárház, a
kiállítóterem, a lakóház ugyancsak
vonzza az érdeklõdõket, miként a ma
is jó állapotú borospince, amelynek
zsúpfödeles padlásán kapott menedéket Savanyú Jóska (1845–1907),
a híres bakonyi betyár egykor a pandúroktól szorongattatva.
Levéltári iratok legkorábban
1568-ban említik a malmot, mely akkor a Batthyányaké volt. Századok-

K

kal késõbb a rohonci Sibrikuradalomhoz tartozott. 1828-ban az
ellenõrzõ jelentés azt jegyzi a mûködõ malomról, hogy „… két falu határában, egy kis patakon van”. Ez a régi malom – mely a mai helyén volt –
zsúpfedelû, boronafalú épületben
mûködött. Két vizeskerék hajtotta
és két õrlõkõvel mûködött: az egyikkel õröltek, a másikkal daráltak.
A malmot régebben Schulter malomnak (egykori tulajdonosaikról,
mely a Felsõõrrõl származó Schulter
családban apáról fiúra szállt a
mornármesterség), a környékbeliek
pedig napjainkban is a legkorábbi nevén, Réti malomként emlegetik. A
malmot hajtó vizeskerékre kikövezett, betonozott kis csatornán vezették a vizet, melynek mennyiségét zsilippel szabályozták. Majd amikor a
malom Wohanka-féle motort is kapott, lehetõvé vált a nyári vízhiányos,
aszályos idõszakban is a mûködtetése. Ekkor már villanyvilágítással is ellátták. 1950-ben – az ország többi kismalmával együtt – államosították, de
a Réti malom még 1952-ig õrölt, aztán véglegesen leállt.
A vízimalom és környezete máig
szerencsére olyan maradt, amilyen-

nek az egykori molnárok építették.
Kifejezi a malom táji jellegét és õrzi
a századvégi, század eleji magyar
visszaöntéses malom ipartörténeti
hagyományát és alkalmas arra, hogy
a látogató érdeklõdõk – akár csoportosan is – megtekinthessék. A
malom mûködése az épületben – az
eredeti állapotnak megfelelõen –
szintrõl szintre most is nyomon követhetõ.
A malmon kívül a telepen található molnárház mellett a gazdasági
épületeket is felújították, ahol régi
malmi gépek és eszközök láthatók
(melyek bemutatása azért is indokolt, mert Vas megye olyan malomgépgyártói helyzetben volt,
amelyhez legföljebb Budapest hasonlítható), továbbá a molnárok életével kapcsolatos dokumentumok:
kézimalom, törõmozsár, fából készült
szíjtárcsák és a kõvágáshoz használt
eszközök, de a velemi ásatások nyomán elõkerült bronzkori õrlõkövek
is. A csepregi malom céhszabályzata
mellett – korabeli, régies írásmóddal
– kivonat a Vas vármegyei malomtulajdonosok 1820. évi gyûlésének
jegyzõkönyvébõl is. A megtekintés
nagy élményt ad mindenkinek.
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