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A címlapon Berta Ádám felvétele. 

szerzőink
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A történet, melyet a regény elmesél, szomo-
rú, drámai, nagyon emberközeli, ám nem a 
cselekmény az, ami arra késztet, hogy újra 
és újra elolvassam. Sokkal izgalmasabbak 
az eseményeket előidéző okok, melyek az 
emberi kapcsolatokat, sorsokat alakítják, és 
az, hogy az író mindezt lebilincselő módon 
adja át.
Nézzük hát a történetet. Egy huszonkét 
éves fiatalasszony elveszíti férjét, özvegyen 
marad kétéves kisfiával. Azt gondolhatnánk, 
hogy a fiatal nő életét a gyász teszi majd 
tönkre (hiszen a regény címe is épp ez), ám 
ez nem így van. Ahogy már azt említettem, 
a háttérben, rejtve (az emberi fejekben, 
lelkekben) zajlik mindaz, ami lényeges. 
Zsófi, a regény főhőse különös módon reagál 
az őt ért tragédiára. Mivel férjét alig ismerte, 
lelki kapcsolat nem volt közöttük, a gyász 
nem töri meg. Ezen ő maga is megrökö-
nyödik, a bonyolult lelki okokat nem tudja 
megmagyarázni önmagának sem. Bűntuda-
ta támad. A világ felé szeretné megmutatni, 
hogy ő becsületesen gyászol, hű marad volt 
férjéhez, végül rögeszméjévé válik a külső 
elvárásoknak való megfelelés. 
Az ösztönei, az egészséges életszeretete 
megrémíti őt, úgy érzi, mindez bűn, elíté-
lik majd érte, ezért minden idejét és ener-
giáját arra fordítja, hogy elnyomja a benne 
feltámadó igényt az életre, és egyre inkább 
belemélyül a nem létező gyászába, mert úgy 
érzi, egyedül így képes elnyerni a környe-
zete tiszteletét, elismerését. A rögeszméivel 
küszködő nő nem látja, hogy a környezete 
egy idő után elunta panaszait; elfordulásuk, 
bizonytalan viselkedésük csak tovább erősí-
tik benne a negatív érzéseket, melyek meg-
akadályozzák őt abban, hogy saját kisfiának 
időt, szeretet szenteljen, halálba hajszolva 
így a kisgyereket. Családtagjait is elveszíti, 
senki nem talál már vele közös hangot. Míg 
kezdetben segíteni próbálnak neki, később 
inkább elkerülik.
Sok-sok gondolatot vet fel a történet. Rámu-
tat a képmutatókra, akik kedvességet, segí-
teni akarást színlelve keresik a tragédiát átélt 

ember társaságát (ne feledjük, azokban az 
időkben még nem léteztek szappanoperák, 
amelyek kielégítették volna a szenzációra, 
családi titkokra éhes bajkeverők igényeit). 
Fájdalmasan tisztán mutatja be az őszintét-
len kapcsolatokat. Tökéletesen kéne ismer-
niük egymást azoknak, akik egy családban 
élnek hosszú éveken át. 
A történet egyik tragédiája ez: a legközeleb-
bi hozzátartozóm sem ismer. Elképzelése 
sincs arról, mit élek át, és nem érzem úgy, 
hogy elmondhatom neki őszintén, így se-
gíteni sem tud rajtam. Amikor saját elkép-
zelése szerint nem képes segíteni rajtam, 
elfordul tőlem, magamra hagy. Látja, hogy 
mélyre zuhantam, mégsem nyújt segítő ke-
zet, elfordul, elítél, zavarodottnak nyilvánít, 
és szégyell engem a világ előtt.  
Tragédia az, hogy egy elesett ember me-
nedéket keres közvetlen környezetében, 
megpróbál annak elvárásai szerint tenni, 
de körülötte minden hamis, megjátszás. Az 
elesett ember élete tönkremegy. A rossz-
nyelvek támadását igyekszik elkerülni, mi-
közben több lehetősége is adódik egy jobb 
életre, magára a boldogságra, ám félve az 
előítéletektől mindezt elutasítja, vagy egy-
szerűen csak nem képes észlelni. 
A világ folyton változik, az emberek azon-
ban ugyanolyanok maradtak. Szűkebb 
környezetünk „törődése” gyakran inkább 
csak azért van, hogy betekintést nyerjenek 
a magánéletünkbe, csakhogy aztán tovább 
adhassák, amit megtudtak rólunk. 
Azt hiszem, az író ezzel a regénnyel nem-
csak bemutatni akarta mindezt, de a sorok 
között a megoldást is sugallja. Nem törvény, 
hogy mindenki elvárásának eleget tegyünk. 
Egyetlen életet kaptunk, ezzel az ajándékkal 
pedig magunk sáfárkodunk. Igazodhatunk a 
világhoz, de nem maradhatunk naivak, meg 
kell ismernünk a világot, hogy felismerjük 
benne azt, ami igaz – és azt, ami hamis. Nem 
elég ugyanis „csak” élni, szabadon kell élni, 
ezt pedig csak úgy lehet, ha kivédjük a külső 
támadásokat, hogy mindig, minden körül-
mények között önmagunk maradhassunk.
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németh lászló: Gyász

máTyás hudák kaTalIn

A zsebszótár elsősorban alapiskolásoknak készült. Tartalmazza a számukra előírt teljes kötelező 
tananyagot és kiegészítő tananyagot a matematika egyes ágai szerinti csoportosításban. Ezt az 
anyagot a szerző sok éves matematikatanári tapasztalatai felhasználásával kibővítette mindazok-
kal az alapiskolai tananyagot meghaladó ismeretekkel, amelyekre érdeklődő diákjai rákérdeztek
már, vagy amelyekkel találkozhattak a különböző matematikaversenyeken.
A könyvecske segítséget adhat mindazoknak az alapiskolás tanulóknak, akiknek nehézséget 
okoz a matematika megértése, de azoknak is, akik fokozottan érdeklődnek a tantárgy iránt.
Remélhetőleg a zsebszótár nemcsak az alapiskolásoké lesz, hanem azok a középiskolások is ha-
szonnal forgatják majd, akik valamelyik fogalom pontos jelentése vagy egy képlet után kutatnak.

fElhíVás
az irinyi jános orszáGos középiskolai kémiaVerseny meGhirdetése a 2016/2017-es tanéVre 
a szloVákIaI magyaR közéPIskolák RészéRE

A komáromi Selye János Gimnázium a Magyar Kémikusok Egyesületének Kémiatanári Szakosztálya segítségével Szlovákiában tizen-
ötödik alkalommal is meghirdeti a magyarországi 49. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaversenyt a 2016/2017-es tanévre. Az 
elméleti verseny anyaga az általános iskolában és a középfokú iskolákban tanult kémia, kategóriánként értelmezve. Az elméleti tudás 
kiterjed az alkalmazott és a környezeti kémiára, valamint a kémia történetének magyar vonatkozásaira. A gyakorlati versenyen a térfo-
gatos elemzésben kell jártasságot bizonyítani.
Az első forduló iskolai írásbeliből, a második forduló (szlovákiai döntő) írásbeliből és gyakorlatból, a harmadik forduló (országos 
forduló Szegeden) írásbeliből és gyakorlatból áll. 
Az I. kategóriába a gimnáziumok első évfolyamának tanulói, a II. kategóriába a gimnáziumok második évfolyamának tanulói, a III. 
kategóriába a szakközépiskolák első és második évfolyamának diákjai tartoznak.

A 49. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny határidői
1. Az iskolák igazgatói 2016. december 16-ig jelzik a Selye János Gimnáziumnak a versenyezni kívánó tanulók létszámát, kategórián-

kénti bontásban az alábbi címen:
 Andruskó Imre, Selye János Gimnázium, Ul. bisk. Királya č. 5, 945 01  Komárno

2. A megbízott szervező 2017. január 27-ig elkészíti a feladatlapokat.
3. A Selye János Gimnázium 2017. február 17-ig továbbítja  

a feladatlapokat az iskolákhoz.
4. Az iskolai forduló lebonyolítása 2017. február 17-én  

csütörtökön történik 13-tól 17 óráig.
5. Az iskola szaktanára 2017. február 19-ig visszaküldi a feladatlapokat a megbízott  

szervezőnek, aki kijavítja azokat, és február 26-ig összeállítja a szlovákiai fordulóba  
bekerült tanulók névsorát.

6.  2017. március 9-én (csütörtökön) 9-től 13 óráig a Selye János Gimnáziumban lezajlik a szlovákiai forduló.
7. 2017. április 27-től 29-ig zajlik az országos forduló Szegeden.

A versennyel kapcsolatos további információ a www.kokel.mke.org.hu oldalon található.

paeddr. könözsi éVa: matematika zsebszótár alapiskolások számára
lIlIum auRum, dunaszERdahEly, 2016, 5 EuRó



Dobogó

TarTalomjegyzék
Ahogy minden esztendő január 

első napja a polgári év kezdetét jelöli, 
„szeptember elseje” (ami Szlovákiában 
specifikusan a második napra esik) az 
újrakezdés és újraindulás lehetőségét 
és esélyét közvetíti az iskola világában. 
A nyári szünidő és a szabadság ideje 
valahogy mindenkiben elhint némi 
reményt arra vonatkozóan, hogy az el-
következő tíz-tizenkét hónap jobb lesz 
a korábbinál, sikerül orvosolni olyan 
problémákat, melyek a közelmúltban 
sokkal inkább bénították a pedagógiai 
munkát, semmint előrehaladást és fej-
lődést tettek volna lehetővé. 

Fogalmazhatnák persze úgy is, s 
talán egyszerűbb is lenne, hogy a vál-
tozás szele lengi be szeptember első 
napjaiban nemcsak az iskolák folyosó-
it, tantermeit, de az ott dolgozó taná-
rok, diákok és szüleik elméjét, tudatát, 
szellemét. Nincs ez másként idén sem. 
Az újrakezdésben és újraindulásban 
viszont mindig benne rejtőzik a múlt 
öröksége és hagyatéka, ami gyakor-
latilag lehetetlenné teszi az abszolút 
értelembe vett „nulláról való indu-
lást”. Gyakran hangoztatják, hogy ne 
a múltban és a múltból éljünk, hanem 
tekintetünket és figyelmünket a jövő 
felé irányítsuk. Ez persze nagyon szép 
jelszó meg életfilozófia, de figyelmen 
kívül hagyja azt, hogy minek és kinek 
köszönhetjük a jelen helyzetünket. Az 
biztos, hogy nem túl hatékony hoz-
záállás, ha valaki egyfolytában csak a 
múltban él. A kulturális és történelmi 
emlékezet viszont lehetőséget nyújt tel-
jesen más dimenziókban látni és meg-
élni mind a jelent, mind a jövőt.

Sok felvidéki magyar iskola leg-
égetőbb problémái közé tartozik az 
alacsony diáklétszámok miatti meg-
szűnés veszélye. Emellett nem el-
hanyagolható a kerettantervek oly 
mértékű és módú deformációja sem, 
mely az alapiskolák első évfolyamai-
ban az anyanyelv oktatását az idegen 
nyelv(ek) oktatásának szempontjaival 
kívánja összemosni. Ezek nagyon ko-
moly problémák, és orvoslásuk első-

minDen évben újrakezDés 
– avagy köTélTánc az önmegsemmisíTés 
és a másokTól várT megmenTés közöTT

PinTes gábor

rendű prioritást kell, hogy élvezzen. 
A problémákat viszont differenciálni 
kell – és látni bennük saját helyzetün-
ket is. A helyzet elemzésének egyik ki-
indulópontja, hogy miért is jutottunk 
el idáig, miért alakulhatott ki olyan 
helyzet, mely azonnali beavatkozást 
és tűzoltást igényel. Lehet, hogy pro-
vokatívnak tűnik majd a kérdés, de 
mégis felteszem: milyen mértékben 
okolhatunk a kialakult helyzetért má-
sokat, és milyen arányban vagyunk mi 
magunk is bűnrészesek? Nem vonom 
kétségbe, hogy komoly ellenszélben 
nem könnyű, sőt gyakran lehetetlen 
végezni a mindennapi pedagógiai 
munkát, de… 

…de kit okolhatunk leginkább azért, 
hogy sok felvidéki magyar iskola egyre 
inkább elnéptelenedik? A megsemmi-
sítőnek titulált rendelkezések csak az 
utolsó szöget jelentenék ezen iskolák 
koporsójában. Az út, ami idáig veze-
tett, inkább nevezhető önmegsemmi-
sítőnek, semmint külső erőszaknak. 
Segítséget, támaszt, megértést várni, 
kérni, igényelni ilyen helyzetben talán 
kissé szánalmas dolog is. A megoldás 
kulcsa a mi kezünkben van. Csak ak-
kor leszünk saját sorsunk és jövőnk 
alakítói, ha minden felvidéki magyar 
család meghozza az egyetlen helyes és 
logikus döntést gyermeke iskolázta-
tásáról. Ezzel megszűnhet a másoktól 
való függőség, és a probléma lényege 
talán tárgytalanná is válhat. A meg-
mentést ne másoktól várjuk, tegyük 
meg azt mi magunk!

Persze, ne feledjük a korábban már 
említett időbeli vonatkozásokat sem. 
Sokminden már nem visszafordítha-
tó, időutazásra lehetőség nincs. Van 
viszont józan ész és felelősségtudat, 
mellyel sokat tehetünk azért, hogy a 
közeljövőben a létünket érintő gon-
dok, problémák ne sokasodjanak. Kis 
szerencsével akkor elkezdhetünk olyan 
részterületekkel is foglalkozni, melyek 
az iskoláinkban folyó munkát nem 
csak lehetővé, de jobbá és hatékonyab-
bá is tehetik. 
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négyszemközT

Klemen Cecília 1976-ban szüle-
tett Budapesten, az ELTE-n tanuló 
édesanyja végzős korában. Csecse-
mő korától Komáromban lakott, ahol 
az Eötvös utcai Alapiskola tanulója 
volt, majd a Magyar Tannyelvű Gim-
náziumba – a jelenlegi Selye János 
Gimnáziumba nyert felvételt. Az 
első két évben ide járt középiskolá-
ba, a következő két év tanulmánya-
it az Egyesült Államokban végezte 
(1992-1993: Manchester Township 
High School, New Jersey, USA;  
1993-1994: Lawrence County High 
School, Mississippi, USA), ott is érett-
ségizett. Egyetemi tanulmányait már 
ismét hazai földön, Budapesten, az 
ELTE BTK-n végezte. Tizenöt éve él 
Londonban, ahol szintén többféle ké-
pesítést szerzett, közben 2004-2007 
között a Deloitte Veszteségmérlegelés 
Osztályon dolgozott, ami egy a világ 
négy legnagyobb „Mágikus Körbe” 
tartozó ismert pénzügyi és tanácsadó 
cége közül. 2007-től 2012-ig a Credit 
Suisse Befektetési Bank Szerteágazó 
Iparágak Osztályán dolgozott, ahol a 
Közlekedés & Logisztika, Légvédelem 
iparágak tőkésítésével foglalkozott. 
2012-2016 között a Barclays Bank lon-
doni székházába sikerült bejutnia, ahol 
a Humán Erőforrás, majd a Személyi és 
Egyesített Bank Elnök-Vezérigazgatói 

Osztályának lett vezető munkatársa. 
2016-ban számos pályázó közül őt ta-
lálták a legalkalmasabbnak a világ leg-
nagyobb bankja egy kimagasló tiszt-
ségére – a munkaszerződésébe foglalt 
biztonsági előírások miatt a médiák-
ban nem nevezheti meg az általa betöl-
tött pozíciót –, ahol a Globális Kutatási 
részért felelős pozíciót tölti be, s ahol 
körülbelül 25 ágazat öntőke kutatása 
folyik.   

M. M.: Az első kérdésem azonnal az 
lesz, amit mi, laikusok, nem érhe-
tünk: mit jelent a 25 ágazat öntőke 
kutatása?
K. C.: Ez egy nagyon izgalmas feladat; 
bizonyos értelemben a jövendőmon-
dáshoz, jósláshoz tudnám hasonlíta-
ni, persze a lényeg sokkal komolyabb 
prognosztizálás. Világbankok, kormá-
nyok, nagy világcégek részére készí-
tünk elemzéseket, adunk javaslatokat, 
hol és hogyan kellene fejleszteniük, 
milyen területen lehetnek megtakarí-
tásaik, hogyan tehetik gazdaságosabbá 
tevékenységüket, természetesen figye-
lembe véve az elmúlt évek gazdasági, 
pénzügyi mozgásait is. Ide tartozik 
többek között a telekommunikáció, 
a közlekedés, a légiközlekedés, az új 
nyersanyag-lelőhelyek felkutatása és 
tőzsdei bevezetése, a valuta árfolyamok 

mozgása, a makrogazdaság fejlődési 
iránya, az olaj és gáz árának változá-
sa, sőt a közép-kelet-európai országok 
gazdaságának fejlődését is mi kutatjuk. 
Egy példát mondva: mindenki tudja 
már, hogy mit jelent a BREXIT szó és 
mi lett az eredménye. Ez a szavazás 
egy csütörtöki napon történt, másnap, 
pénteken hajnali 5 órára készen volt 
az elemzés, mert készen kellett lennie, 
hisz azt várták el tőlünk a megrendelő-
ink és a kormány is, hogy milyen pénz-
ügyi, gazdasági folyamatok várhatóak 
Anglia európai uniós távozása során, 
mi és hogyan fog hatni a világgazda-
ságra és természetesen az angol gazda-
ságra. Egész éjszaka 200 elemző kollé-
gámmal dolgoztunk és készítettük az 
előre várható gazdasági, pénzügyi fo-
lyamatokat, mozgásokat. Ha elemzése-
ink nem pontosak, ha nem dolgozunk 
megfelelően, s megrendelőink nem 
elégedettek velünk, akkor természete-
sen nem leszünk megbízható partne-
rek, nem kapunk több megbízást, és 
sok-sok ember állása kerül veszélybe. 
Huszonöt ilyen ágazat és csapat tarto-
zik hozzám, számtalan emberrel. Te-
hát nagyon fontos, hogy jók, precízek 
és megbízhatóak legyünk, mert nagy 
a verseny, s ez a munka nagy tudást, 
szakértelmet, megbízhatóságot és pon-
tosságot igényel.

molnár márTa

beszélgeTés  
klemen cecíliával



négyszemközT

M. M.: Hogyan került egy komáromi 
lány a világ legnagyobb bankjához, 
Londonba?
K. C.: Elsős gimnazistaként volt egy 
pályaválasztással kapcsolatos előadá-
sunk. Nem tudom már az előadó ne-
vét, de nagyon megjegyeztem azt, amit 
mondott: ha külföldön, főleg London-
ban kezd el valaki dolgozni és eljut ad-
dig, hogy az Andersen Consulting cég 
alkalmazottja lesz, akkor már elmond-
hatja magáról, hogy elért valamit. Mi-
vel középiskolai tanulmányaimat az 
USA-ban fejeztem be, egyértelmű volt 
számomra, hogy az egyetem elvégzése 
után külföldön szeretném megméret-
tetni magam. USA vagy Anglia jöhe-
tett szóba. USA túl messze van, s szü-
leim mindig azt mondták húgomnak 
(aki Rómában él) és nekem, hogy bár-
hová letelepedhetünk Európán belül, 
így kézenfekvő volt, hogy az egyik leg-
nagyobb pénzügyi központ helyszínét 
választom, s ez London lett. A nagyon 
érdekes benne az, hogy első londoni 
munkahelyem, a Deloitte pénzügyi 
és tanácsadó cég, a kisgimnazistaként 
hallott Andersen Consulting utódja 
lett. Tehát az álom teljesülni látszott. 
Mindig is érdekelt a pénz világa, a tőzs-
de, s hajlandó voltam tanulni, bejárni a 
ranglétra fokait, fokozatosan csipeget-
tem fel az információkat, a tudást és 
szereztem meg a gyakorlatot, jártassá-
got, kompetenciákat. Mivel mindegyik 
munkahelyemről úgy jöttem el, hogy 
továbblépjek, mindegyik munkahe-
lyemre pályázat útján jutottam be, így 
megelégedéssel mondhatom el, hogy 
most, negyven éves nőként sikeresnek 
mondhatom a pályámat.

M. M.: Tehát az, hogy Komáromból, 
magyar iskolákból került ki a nagy-
világba, nem jelentett semmiféle hát-
rányt? 
K. C.: Mivel magyar származású és 
anyanyelvű vagyok, így sosem kétel-
kedtem abban, hogy szüleim jól dön-
töttek, amikor magyar iskolába írattak. 
Ők is megállták a helyüket újból ott-
hon, bár az egyetemeiket mindketten 
Budapesten végezték. Soha nem kel-
lett szégyenkeznem sem az iskoláim 
miatt, sem magyarságom miatt. Talán 
az otthoni iskolák sokkal szélesebb 
körű ismeretekkel vérteznek fel, s 
ezért nagyobb tudással rendelkeztem, 
mint esetleg a kortársaim. Nyugodtan 
mondhatom, hogy egyetemi éveim 
alatt is mindig könnyen vettem az aka-
dályokat. Egyébként is azt vallom, amit 
még a komáromi gimiben tanultam 

meg a XVIII. században élt Bessenyei 
Györgytől: „Minden nemzet a maga 
nyelvén lett tudós, idegenen sohasem”. 
Sokkal jobban el tudtam sajátítani, rak-
tározni az anyagot gyerekként az anya-
nyelvemen, mintha idegen nyelven 
kellett volna kezdenem az alapokat. 
Mert jó alapokat kaptam iskoláimban, 
csak egy-két nevet szeretnék kiemelni: 
az alapiskolás tanító nénim, Csémi Re-
náta vagy gimnáziumi tanáraim közül 
Asbóth József-Bozsó, a megboldogult 
Gáspár Tibor tanár urak mindig nagy 
hangsúlyt fektettek az alapos tudásra, 
mindig tudták, hogyan ösztönözzenek, 
mikor, kitől és hogyan kell többet kö-
vetelni.

M. M.: Büszke arra, hogy kisebbsé-
giként megállja a helyét nemzetközi 
szinten is?
K. C.: Szerintem fontos az, hogy az 
ember megismerje nemzetének kultú-
ráját, így az identitástudata is kialakul, 
tudja, hogy hová tartozik, honnan jött. 
Ez egyfajta tartást is ad az embernek, s 
főleg kitartást kölcsönöz neki. Mi, ki-
sebbségben élő magyarok, be akarjuk 
bizonyítani, hogy érünk annyit, mint 
a többségi nemzet tagjai. Ezért van 
az, hogy talán az akarat is nagyobb, 
erősebb bennünk, nem puhultunk el, 
tudunk küzdeni. Erre neveltek otthon 
szüleim, nagyszüleim, és az iskolában 
tanáraim is. Édesanyám középiskolai 
tanár, sok mindent belénk sulykolt, 
mint például: hogy mindent elérhe-
tünk, ha nagyon akarjuk, s teszünk is 
érte. Ő volt, aki megtanította nekünk, 
hogy okosnak lenni nem bűn, sőt előny, 
aki elmagyarázta, hogy a legnehezebb 
helyzetben is erősnek kell maradnunk 
és azt, hogy soha nem szabad feladni. 
Nem ismerek lehetetlent, csak tehe-
tetlen embert. Egyébként is versenyző 
típus vagyok, szeretem a kihívásokat, 
a nagy feladatokat, szeretek belelátni a 
dolgok mélyébe, látni és átlátni az ösz-
szefüggéseket, mi miért történik, a po-
litikai döntések hogyan mozgatják és 
hatnak ki a pénz világára, a gazdasági 
életre. Soha sehol még nem szárma-
zott hátrányom abból, hogy szlovákiai 
magyarnak születtem, én erre büszke 
vagyok.

M. M.: Hogyan éli meg magyarságát 
külföldön, tartja-e a kapcsolat volt di-
áktársaival, barátaival?
K. C.: Az olvasók is biztosan tudják, 
hogy magyarokkal mindenhol lehet 
találkozni a nagyvilágban. Angliában, 
Londonban pedig különösen. Nagyon 

sok magyar él itt, többel találkozom, 
tartjuk a kapcsolat, alakultak kimon-
dottan magyar közösségek, ahol a 
nemzeti ünnepeinket is megünne-
peljük, pl. március 15-ét, és ápoljuk 
a történelmi hagyományainkat. Ösz-
szejönnek a családok még akkor is, 
ha vegyes házasságban élnek. Férjem 
londoni születésű, mégis szeretettel jön 
el az ilyen rendezvényekre. Azonkívül 
volt egyetemi társaimmal, kollégiumi 
barátaimmal tartom a kapcsolatot. Ha 
Londonba jönnek, és időnk, elfoglalt-
ságunk engedi, találkozunk, összefu-
tunk, ezenkívül évente haza is látoga-
tunk. Persze most már két gyerekkel és 
főleg a munkahelyi időbeosztásommal 
nem annyira egyszerű, mint a kezde-
tekben volt.

M. M.: Fontos Önnek az, hogy gyere-
kei ismerjék az édesanyjuk szülőföld-
jét, nyelvét, gyökereit?
K. C.: Igaz, hogy többet éltem már kül-
földön, mint odahaza, Komáromban, 
hisz 16 évesen kerültem ki Amerikába, 
de nekem mégsincs akcentusom, töké-
letesen beszélem az anyanyelvemet, 
nem keresem a magyar kifejezéseket 
– megjegyzem, ez egyeseknél amolyan 
„fura módi”–, ha csak tehetem, ma-
gyarul beszélek. Otthon a gyerekekkel 
is magyarul beszélek, magyar mon-
dókákat, gyermekverseket, dalokat 
tanítottunk meg nekik, van magyar 
mesekönyvünk, ezért elmondhatom, 
hogy igen, nekem fontos, hogy mind-
két kultúrát ismerjék, hogy tudják, 
van élet és egy másik világ is Anglián 
kívül. Ezzel csak ők lesznek többek, és 
igen, tudom, hogy később is büszkék 
lesznek magyar gyökereikre, szárma-
zásukra.

M. M.: Felvidéki magyar lányként 
fantasztikus pályát futott be, csak gra-
tulálni tudok Önnek. Milyen tanácsot 
tudna adni azoknak a jelenlegi diá-
koknak, akiknek nagyratörő terveik 
vannak?
K. C.: Elsősorban a szülőknek szeretnék 
tanácsot adni: nem a tanítási nyelven 
múlik, hanem a gyerek képességein, 
hogy milyen lesz gyermekének jövője. 
A diákoknak pedig röviden: soha nem 
szabad feladni. Nagyon fontos a sokol-
dalúság. Higgyél magadban. Az alapo-
kat mindenképpen az anyanyelven kell 
elsajátítani, és Te nem vagy kevesebb 
azáltal, hogy kisebbségi magyar vagy. 
Valósítsd meg az álmaidat, de egyről 
ne feledkezz meg: a siker létráját nem 
lehet zsebre tett kézzel végigjárni.



akTUaliTás

Az óvodai nevelés alapprogramja az 
emberi személyiségből indul ki, abból 
a tényből, hogy az ember egyedi, más-
sal nem helyettesíthető individuum 
és szociális lény egyszerre. Az óvodai 
nevelés alapprogramja a  gyerekkép 
megrajzolásában az eltérő pedagógi-
ai és pszichológiai irányzatok közös 
vonásait veszi alapul. Ezek szerint 
a  gyermek fejlődő személyiség, fejlő-
dését genetikai adottságok, az érzés 
sajátos törvényszerűségei, a  spontán 
és tervszerűen alkalmazott környezeti 
hatások együttesen határozzák meg. 
E tényezők együttes hatásának követ-
keztében a  gyermeknek sajátos, élet-
koronként (életkori szakaszonként) és 
egyénenként változó testi és lelki szük-
ségletei vannak. A személyiség szabad 
kibontakoztatásában a gyermeket kö-
rülvevő személyi és tárgyi környezet 
szerepe a meghatározó. Az óvodai ne-
velés gyermekközpontú, ennek megfe-
lelően a gyermek személyiségének ki-
bontakoztatására törekszik. Az óvodai 
nevelés pedagógiai alapelveinek meg-
határozásánál abból indul ki, hogy:

 az óvodai nevelésnek az emberi sze-
mélyiség teljes kibontakoztatására, az 
emberi jogok és alapvető szabadságok 
tiszteletében tartásának megerősítésé-
re kell irányulnia,

 a gyermeket – mint fejlődő szemé-
lyiséget – különleges védelem illeti 
meg,

 a  gyermek nevelése elsősorban 
a család joga és kötelessége, s ebben az 
óvodák kiegészítő szerepet játszanak.

Az óvoda a  közoktatási rendszer 
szakmailag önálló nevelési intézmé-
nye, a  családi nevelés kiegészítője, 
a gyermek a harmadik életévétől isko-
lába lépéséig. Az óvoda funkciói: óvó-
védő, szociális, nevelő, személyiségfej-
lesztő funkció. Az óvodai nevelés célja 
az, hogy az óvodások sokoldalú, har-
monikus fejlődését, a  gyermeki sze-
mélyiség kibontakoztatását elősegítse 
az életkori és egyéni sajátosságok és az 
eltérő fejlődési ütem figyelembevéte-
lével (ideértve a különleges gondozást 
igénylő gyermekek ellátását is.) Az 
óvodai nevelés alapelvei:
a) a  gyermek személyiségét tisztelet, 
elfogadás, szeretet és megbecsülés 
övezi,
b) a  nevelés lehetővé teszi és segíti 
a gyermek személyiségének és egyéni 
képességeinek kibontakoztatását.

Az óvodai nevelés az alapelvek meg-
valósítása érdekében gondoskodik: 
az érzelmi biztonságot nyújtó derűs, 
szeretetteljes óvodai légkör megterem-
téséről; a  testi, szociális és értelmi ké-

pességek egyéni és életkor-specifikus 
alakításáról; a  gyermeki közösségben 
végezhető sokszínű – az életkornak és 
fejlettségnek megfelelő tevékenység-
ről, különös tekintettel a  mással nem 
helyettesíthető játékra; e tevékenysége-
ken keresztül az életkornak megfelelő 
műveltségtartalmak közvetítéséről; 
a  kisgyermek egészséges fejlődéséhez 
és fejlesztéséhez szükséges személyi, 
tárgyi környezetről. A nemzeti, etnikai 
kisebbséghez tartozók óvodai nevelés 
keretében biztosítani kell a kisebbségi 
önazonosság megőrzését, ápolását és 
erősítését is.

Az óvodAi nevelés 
áltAlános felAdAtAi

Az óvodai nevelés feladata az óvo-
dáskorú gyermek testi és lelki szük-
ségleteinek kielégítése. Ezen belül is 
az egészséges életmód alakítása, az 
érzelmi nevelés és a szocializáció biz-
tosítása, az értelmi fejlesztés, nevelés 
megvalósítása.

a) Az egészséges életmód kialakulása
Az egészséges életmódra nevelés, 

az egészséges életvitel igényének ala-
kítása ebben az életkorban (melyet 
az erőteljes testi fejlődés jellemez) ki-
emelt jelentőségű. Az óvodai nevelés 

A gyermekközpontú óvodAi 
nevelés főbb ismérvei

komjáTi ilona
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feladata a  gyermek testi fejlődésének 
elősegítése. Ezen belül:

 a gyermek gondozása;
 testi szükségleteinek, mozgásigényé-

nek kielégítése;
 a harmonikus, összerendezett moz-

gás fejlődésének elősegítése;
 a gyermek testi képességei fejlődésé-

nek segítése;
 a  gyermek egészségének védelme, 

edzése;
 az egészséges életmód, a testápolás, 

az egészségmegőrzés szokásainak ala-
kítása;

 a gyermek fejlődéséhez és fejleszté-
séhez szükséges egészséges és bizton-
ságos környezet biztosítása;

 ha szükséges, megfelelő szakembe-
rek bevonásával speciális gondozó, 
prevenciós és korrekciós testi nevelési 
feladatok ellátása.

b) Az érzelmi nevelés és a szocializáció 
biztosítása

Az óvodáskorú gyermek jellemző 
sajátossága a  magatartás érzelmi ve-
zéreltsége. A  személyiségen belül az 
érzelmek dominálnak, ezért elenged-
hetetlen, hogy a gyereket az óvodában 
érzelmi biztonság, otthonosság, derűs, 
szeretetteli légkör vegye körül. Mind-
ezért szükséges, hogy már az óvodába 
lépéskor kedvező érzelmi hatások ér-
jék a gyermeket; az óvodapedagógus–
gyermek, gyermek–gyermek kapcso-
latot pozitív érzelmi töltés jellemezze; 
az óvoda egyszerre segítse a gyermek 
szociális érzékenységének fejlődését és 
éntudatának alakulását, engedjen teret 
énérvényesítő törekvéseinek; az óvo-
da teremtsen lehetőséget arra, hogy 
a  gyermek kielégíthesse társas szük-
ségleteit, nevelje a gyermeket a másság 
elfogadására.

 A  szocializáció szempontjából kü-
lönös jelentőségű a  közös élményekre 
épülő közös tevékenységek gyakorlá-
sa. Ezért olyan óvodai élet szervezése 
kívánatos, amely segíti a  gyermek er-
kölcsi tulajdonságainak (mint pl.: az 
együttérzés, a segítőkészség, az önzet-
lenség, a  figyelmesség) és akaratának 
(ezen belül: önállóságának, önfegyel-
mének, kitartásának, feladattudatának, 
szabálytudatának) fejlődését. A  gyer-
mek nyitottságára építve az óvoda se-
gítse elő, hogy a gyermek tudjon rácso-
dálkozni a  természetben és az emberi 
környezetben megmutatkozó jóra és 
szépre, tisztelje és becsülje azt.

 A  gyermeki magatartás alakulá-
sa szempontjából modellértékű az 
óvodapedagógus viselkedése. A  ne-

hezen szocializálható, lassan fejlődő, 
alacsonyabb fejlettségi szinten álló, 
érzékszervi vagy mozgássérült, hát-
rányos helyzetű, az elhanyagolt, illet-
ve kiemelkedő képességű gyermekek 
nevelése speciális ismereteket, sajátos 
törődést igényel, szükség esetén meg-
felelő szakemberek (pszichológus, lo-
gopédus vagy gyógypedagógus) köz-
reműködésével.

c) Az értelmi fejlesztés, nevelés megva-
lósítása

Az óvoda a  gyermek érdeklődésé-
re, kíváncsiságára mint életkori sajá-
tosságra építve biztosít a gyermeknek 
változatos tevékenységet, melyeken 
keresztül tapasztalatokat szerezhet 
a  természeti és társadalmi környezet-
ről.

 Az anyanyelv fejlesztése és a  kom-
munikáció különböző formáinak 
alakítása – helyes mintaadással – az 
óvodai nevelő tevékenység egészében 
kiemelt jelentőségű. Különösen a  be-
szédkedv fenntartására, a  gyermek 
meghallgatására, a gyermeki kérdések 
érvényesítésére s a válaszok igénylésé-
re szükséges figyelmet fordítani. 

Az értelmi nevelés további feladatai: 
egyrészt a  gyermek spontán szerzett 
tapasztalatainak, ismereteinek rend-
szerezése, bővítése, másrészt az ér-
telmi képességek (érzékelés, észlelés, 
emlékezet, figyelem, képzelet, gondol-
kodás) és a kreativitás fejlesztése.

személyi feltételek
Az óvodában az óvópedagógus vég-

zi a nevelőmunkát, jelenléte a nevelés 
egész időtartamában fontos feltétele 
az óvodai nevelésnek. Az óvodapeda-
gógus tevékenységének és az óvoda 
működését segítő nem pedagógus al-
kalmazott munkájának hozzá kell já-
rulnia az óvodai nevelés eredményes-
ségéhez.

 A  nemzeti és etnikai kisebbséghez 
tartozó gyermekeket nevelő óvodában 
dolgozóknak feladatuk, hogy megva-
lósuljanak a nemzetiségi, etnikai óvo-
dai nevelés célkitűzései.

tárgyi feltételek
Az óvoda épületét, udvarát, kertjét, 

berendezését oly módon kell kiala-
kítani, hogy szolgálja a  gyermekek 
biztonságát, kényelmét, megfeleljen 
testméreteiknek, biztosítsa egészségük 
megőrzését, lehetővé tegye mozgás- és 
játékigényük kielégítését, és a  gyer-
meket harmóniát árasztó színekkel, 
formákkal, anyagokkal vegye körül. 

Az óvoda tárgyi környezete egyide-
jűleg – a  mindenkori előírásokkal 
összhangban – biztosítson megfelelő 
munkakörnyezetet az óvodapedagó-
gusoknak is.

Az óvodAi élet 
megszervezése

A gyermek egészséges fejlődéséhez, 
fejlesztéséhez a  megfelelő időtartamú 
tevékenységformákkal kitöltött  napi-
rend biztosítja az ideális  feltételeket. 
A  rendszeresen visszatérő ismétlődé-
sek érzelmi biztonságot teremtenek 
a  gyermekben. A  napirend igazodik 
a különböző programokban megfogal-
mazott feladatokhoz. Figyelembe veszi 
a helyi szokásokat, igényeket. A jó na-
pirendet folyamatosság és rugalmas-
ság jellemzi. Fontos a  tevékenységek 
közötti belső arányok kialakítása. 
A  napi- és hetirendet a  gyermekcso-
port óvodapedagógusai alakítják ki. 
Az óvodai nevelés tervezését, valamint 
a gyermekek megismerését és fejlesz-
tését különböző, az óvodapedagógu-
sok által készített – kötelező és nem 
kötelező – feljegyzések, dokumentu-
mok is szolgálják.

Az óvodA kApcsolAtAi
Az óvodai nevelés a  családi neve-

léssel együtt, azt kiegészítve szolgálja 
a  gyermek fejlődését. Ennek alapvető 
feltétele a  családdal való együttmű-
ködés. Az együttműködés formái vál-
tozatosak, a  személyes kapcsolattól 
a  különböző rendezvényekig maguk-
ban foglalják azokat a  lehetőségeket, 
amelyeket az óvoda, illetve a  család 
teremt meg. Az óvoda kapcsolatot tart 
azokkal az intézményekkel, amelyek 
az óvodába lépés előtt, az óvodai élet 
alatt és az óvodai élet után meghatáro-
zó szerepet töltenek be a gyermek éle-
tében. A kapcsolattartás formái, mód-
szerei alkalmazkodnak a feladatokhoz 
és a  szükségletekhez. A  kapcsolatok 
kialakításában és fenntartásában az 
óvodának nyitottnak és kezdeménye-
zőnek kell lennie.

felhAsznált szAkirodAlom:
 A bölcsődék és óvodák nevelési programja. 

SPN, Bratislava.
 Németh Margit – Strédl Terézia: A nevelés 

örömei és ürömei. Lilium Aurum, Dunaszer-
dahely, 2002.

 Dr. Balázsné Szűcs Judit et col.: Komplex 
prevenciós óvodai program. Trefort Kiadó, 
Budapest, 2004.
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Az óvodai beiratkozások május vé-
gével befejeződtek, és szeptemberben 
az újonnan beíratott gyerekek is óvo-
dások már. Az óvodakezdés az első 
próbatétel, ami minden gyermekek-
nek nehéz, hiszen meg kell szoknia az 
új környezetet, az idegen felnőtteket 
és gyermekeket. Az új akadályok és 
nehézségek leküzdése nagyban függ a 
gyermek érettségétől, személyiségétől, 
a családi környezettől és attól, hogy 
mennyire készítették fel az új helyzet-
re. Az óvodai élet mindenképpen kü-
lönbözik az otthonitól, minél nagyobb 
a különbség, annál több nehézséget 
okoz majd a beilleszkedés.

Az óvodakezdés első hetében a gye-
rek ismerkedik az óvodai környezettel, 
információt szerez az új helyzetről, 
nem próbál kapcsolatot teremteni a 
többi gyerekkel, nem játszik kitartóan, 
gyorsabban elfárad, hamarabb elsírja 
magát. A következő hetekben fokoza-
tosan igyekszik a kapcsolatteremtésre, 
többet kommunikál, a felnőttek vé-
delmét keresi, ha problémája adódik 
a többi gyerekkel, magabiztosabban 
mozog az óvodai környezetben, figyeli 
a többi gyerek aktivitását, kiegyensú-
lyozottabb.

A zökkenőmentes óvodakezdés ér-
dekében minden óvoda lehetőséget 
kínál az iskolai törvény, illetve az óvo-
dai rendszabályzat alapján a beszokta-
tásra. A sikeres és gyors beszoktatás-
hoz elengedhetetlen a szülőkkel való 
szoros együttműködés. Már a beirat-
kozás során ismertessük a szülőkkel 
a beszoktatás lehetőségét és menetét. 
Gyakorlati és szakmai ismereteink-
nek megfelelően adjunk a szülőknek 
tanácsot, hogyan könnyíthetik meg 
gyermekük és önmaguk számára ezt 
az időszakot. 
Tanácsok a szülők részére:

 Meg kell teremteni otthon a nyugodt 
környezetet: ha a szülő fél, szorong, 
reakciója befolyásolja a gyerek visel-
kedését. Fontos, hogy azzal a meggyő-
ződéssel álljanak az óvodakezdéshez, 
hogy ott a gyereknek jó lesz, jól érzi 

majd magát a kortársai között, és jót 
tesz majd neki az új tapasztalat. Ha 
a szülő nyugodt, kiegyensúlyozott, a 
gyerek is hamarabb megnyugszik. 

 Meg kell ismertetni a gyerekkel az 
óvodai életet: sétáljanak el az óvoda 
felé, nézzék meg a gyerekeket az óvoda 
udvarán, játsszanak „óvodást” otthon, 
beszélgessenek az óvodáról, idézzék fel 
a szülők saját pozitív emlékeiket. Ala-
kítsák az otthoni napirendet az óvodai 
napirendhez.

 Ismerkedjenek kortársaikkal: te-
remtsenek lehetőséget a hasonló korú 
gyerekekkel való megismerkedésre, 
hogy képesek legyenek a gyerekek 
kapcsolatot teremteni.

 Gyakorolják az elválást: ez az egyik 
legnehezebb az anya és a gyerek szá-
mára egyaránt. A gyereknek biztosnak 
kell lennie abban, hogy az anyukája 
visszajön érte. Kezdjék az elválást gya-
korolni a nagyszülőkkel, barátokkal, 
fokozatosan növelve az időtartamot. 
Az elválás legyen gyors, határozott, 
soha ne hagyjanak a gyereknek időt 
arra, hogy megérezze a szülő bizony-
talanságát. Ha előfordul, hogy a gyerek 
hisztizik, kezeljék higgadtan, és merít-
senek erőt a gyors távozáshoz. Soha ne 
hagyják ott a gyereket anélkül, hogy 
elköszönnének.

 A fokozatos szoktatás: meg kell ta-
lálni a középutat. Nem tesz jót a gye-
reknek, ha mindjárt ott hagyják egész 
napra. Próbálják fokozatosan növelni 
az óvodában tartózkodás idejét.

 A pihenés bebiztosítása: a gyereknek 
a kezdet megterhelő lehet, ezért jó, ha 
az óvodai nap után a szülő nem tervez 
egyéb megterhelő aktivitást, és több 
időt szán a közös együttlétre.

 Együttműködés: forduljanak nyitot-
tan, őszintén és bizalommal az óvónők 
felé, merjenek segítséget, tanácsot kér-
ni.

 Támogassák a gyerek önállóságát: 
hagyják, hogy próbáljon egyedül öl-
tözni, enni, kezet, arcot mosni, próbál-
ja megoldani a problémáit. Ha szüksé-
ge lesz rá, kérni fogja a segítséget.

óvoDakezDés, beszokTaTás

Pázmány annamária

 A sírás: általános jelenség, hogy előbb 
vagy utóbb minden gyerek szája legör-
bül. Nehéz volna egy határt meghúzni, 
ami alatt még a sírás természetes része 
a beszoktatásnak. A hosszan elhúzódó 
sírás esetén számolni kell azzal a lehe-
tőséggel is, hogy a gyerek valóban szo-
rong, nem alakult ki a biztonságérzete, 
több időre van szüksége. Tartós sírást 
okozhat, ha gyerek az otthoni környe-
zetében sem érzi biztonságban magát, 
ha a szülő túlféltette, túlóvta, nem ke-
rült idegen emberek közelébe sem, ha 
kistestvér érkezett a családba, és úgy 
érzi, kevesebb figyelmet kap.

 Mit ne tegyenek: Ne fenyegessék 
a gyereket az óvodával, óvónőkkel. 
Ne csapják be a gyereket azzal, hogy 
mindjárt visszajönnek, ne rendezze-
nek hosszú, könnyes búcsúzkodást, 
ne példázgassák, hogy nézd, a másik 
gyerek már nem sír. Soha ne mondják 
azt a gyereknek: „Ha sírni fogsz vagy 
rossz leszel, nem jövök érted.”

A szülőnek tudatosítani kell, hogy 
a pedagógus maximális igyekezete el-
lenére sem tudja azt a komfortot biz-
tosítani a gyermeknek, amit otthon az 
édesanya tud nyújtani. A pedagógus 
egyszerre lesz húsz vagy több gyerek 
„pótmamája”, ezáltal érthető, hogy 
nem egyszerű feladat minden gyerek 
szeretetigényét, hiányérzetét kielégí-
teni.
A pedagógus a beilleszkedést segíti az-
zal, hogy:

 Harmonikus, szeretetteljes, nyugodt, 
esztétikus légkört teremt

 Megismerteti a gyerekkel az óvodát
 Megengedi a gyereknek, hogy magá-

val hozza az óvodába kedvenc játékát
 Mosolyogva, kedvesen fogadja a 

gyereket
 Megfelelő módszereket alkalmaz, ér-

dekes tevékenységeket tervez és valósít 
meg

 Segít a konfliktushelyzetek megoldá-
sában

 Figyelembe veszi a gyermekek egyé-
ni sajátosságait
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 Nem közelít a gyerekek felé direktív 
módon

 A szülőkkel együttműködik.
Mivel minden gyerek más és más, 

nincs recept a beszoktatásra, nehéz 
feladat vár a pedagógusra, hogy min-
den gyerekhez megtalálja a megfelelő 
utat. A pedagógus azonban ügyesen 
tud hatni a gyermekek érzelmeire, be 
tudja kapcsolni a gyerekeket a napi te-
vékenységbe, játékba, le tudja kötni a 
gyerekek figyelmét.

A beszoktatásnál talán a leghatáso-
sabb az „ölbeli játékok” alkalmazása. 
Ez a felnőtt és gyerek kétszemélyes 
játéka, amelyet a pedagógia bizalmi 
játékoknak hív. Ez a játék képes olyan 
érzelmi közeget teremteni, amelyben 
a gyerek megnyugszik, amelyben az 
egymásra figyelés, a szeretet kifejezé-
se jelen van. Ezek a játékok jellegze-
tes felépítésűek, csattanóval zárulnak, 
amelyek mosolyt csalnak a gyermek 
arcára.

Néhány példa az ölbeli játékok közül:

Ujjasdi:
Édesanya főzött kását,
Ennek is adott,
Ennek is,
Ennek is,
Ennek is,
A legkisebbiknek
nem jutott.
Ment, ment, ment... csingilingi!

Tenyeresdi:
Itt van egy kis kert,
Közepében kút,
Erre mentek a cigányok,
Itt megálltak, muzsikáltak,
Csik-mek – mek-mek-mek.

Ökölütögetők:
Töröm, töröm a mákot.
Sütök vele kalácsot.
Tisztítom a mogyorót,
Annak adok, aki jó. Hám, hám, hám.

Tapsoltató:
Tapsi, tapsi, tapsika,
Ennivalót hoz mama
Libuskának, kiskacsának,
Ficánkoló halacskának.

Arcmutogató:
Hazajövök (gyengéden a homlokához 
érintjük az öklünket),
kinyitom az ajtót (belegereblyézünk a 
hajába),
kinyitom az ablakokat (csukott szemét 
fölfelé simítjuk),

kisöprögetek (homlokát jobbra-balra 
simítjuk),
beteszem az ablakokat (lefelé simítjuk 
a szemhéjakat),
beteszem az ajtót (összecsippentjük a 
száját),
csavarintok a kulcson 
(csavarintunk egyet az orrán),
s elmegyek hazulról.

Hátbaütögető:
Dobi-dobi, háti, 
Rakoncai Páti,
Te, kis gyerek, te, kis lány,
Mondd meg nékem igazán,
Melyik ujjam bökte?

Piszéző:
Egy hegy megy,
Szembe jön egy másik hegy.
Én is hegy,
Te is hegy,
Nekünk ugyan egyre megy.

Térden lovagoltató:
Megy a hajó a Dunán,
Rajta ül a kapitány,
Lassan forog a kerék, 
mert a vize nem elég.
Gyorsan forog a kerék, 
mert a vize már elég.
Megy a hajó a Dunán,
Híí, lemaradt a kapitány,
Kiabál, trombitál,
De a hajó meg nem áll.

Néhány mondóka az első napokhoz, 
hetekhez:

A gyerekek fogadásához:
Anya szoknyája sátor, előbújik, aki 
bátor.
Egy, kettő, három, ki lesz a párom?
Játsszunk!

Mesehallgatásra hívogató:
Erdő-erdő meseerdő, 
benne mese, tizenkettő. 
Itt kopogtat most is egy, 
gyere gyorsan, hallgasd meg!
Egyszer régen, nagyon régen, 
kint jártam a meseréten.
Ahogy mentem, ahogy jártam, 
tudjátok, hogy mit találtam?
Semmi mást, csak egy mesét, 
kezdem is az elejét.

Rendrakó mondóka:
Csiribú-csiribá, hókusz-pókusz, kipp 
és kopp,
Rakjuk a rendet itt és ott:
Egyet jobbra, egyet balra, 
egyet tegyél fel a magasba!

Mire tízig számolunk, 
már mindent helyre raktunk.
Egy, kettő, három…

Öltözködéshez:
Hacuka-pacuka, 
minek az a sok ruha?  
Mire mindet felveszem,  
jó kövérre növekszem.  
Olyan leszek, mint a medve, 
aki ki van kerekedve.

Pihenéshez:
Álommanó zsákját nyitja, 
Lecsukódik minden pilla. 
Odarepít, hova vágyom, 
Meseország, ez az álom. 
Orgonából kis pohárka, 
Rózsasziromból topánka. 
Szél úrfival táncot lejtek, 
Zenél nekünk Tücsök Herceg. 
Álomtündér álmom óvja, 
Gyorsan eltelik sok óra...
(Simola Teréz Csilla: Álomország)

Kézmosáshoz:
„Cukros, ragacsos, tapadós, maszatos 
ez a kicsi tappancs,
Hozd hát ide most, nos hát, gyere, 
mosd, adom is a szappant,
Hékás-békás! Fogd meg már! 
Csúszós kishal megtréfál!
Mosd meg gyorsan, egy, két, hár!”
(Szabó T. Anna: Kézmosóvers – rész-
let)

Az ölbeli játékokon kívül szerepet 
kapnak a bábok. A bábok alkalmazá-
sával könnyebben lehet kommunikál-
ni a zárkózottabb gyerekkel is, mivel 
segítenek a kapcsolatteremtésben. 
A  pedagógus a gyerek érdeklődését 
figyelembe véve sokféle játékra kínál 
lehetőséget, hogy tartalmassá, érde-
kessé tegye az óvodában töltött időt, 
megkönnyítse az óvodakezdést, a gye-
rek bizalmába férkőzzön és megszeret-
tesse a gyermekkel az óvodát.

felhAsznált internetes 
oldAlAk:

 http://lenvirag.blogger.hu/
 http://www.dszit.hu/letoltheto/jakobinora- 

olbelijatekok.pdf
 http://tulipanovoda.eu/eu/ovodakezdes-

tanacsok-kezdo-anyukaknak/  
 http://www.szuloklapja.hu/kozossegi-elet/ 

2766/ovodakezdes-es-beszoktatas-19-tuti-
tipp-hogy-konnyu-legyen-a-beszoktatas.
html

 http://www.skolkydnv.sk/wp-content/
uploads/adapt_program.pdf
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Új osztálytársak, új tanárok, új kör-
nyezet. Ez várja az alapiskolától el-
búcsúzó diákokat a középiskolák első 
osztályában, szeptemberben. Hogy az 
új tanévben ne egyszerre kelljen min-
denkivel ismerkedni: környezettel, ta-
nárokkal és a társakkal, ebben segít az 
augusztus végi gólyatábor a diákoknak. 
De vajon az osztályfőnöknek is hasznos 
ez az iskolaév előtti közös pár nap? Vagy 
egyszerűen csak egy szabad augusztusi 
hétvége elpocsékolásáról van szó?

A kérdés megválaszolásához tekint-
sük rá először arra, hogy mi is a célja 
egy gólyatábornak. Sokáig kizárólag 
egyetemista műfajnak számított, azon-
ban az utóbbi években már egyre több 
középiskola is szervez gólyatáborokat. 
Valószínűleg nem véletlenül: felismer-
ték ugyanis, hogy az együtt eltöltött pár 
nap – a középiskolák esetében általá-
ban inkább „csak” egy hétvégéről van 
szó, semmint egy egész hetes táborról 
– nagyon megkönnyítik az újdonsült 
diákoknak az összehangolódást és a 
beilleszkedést nemcsak az új osztály-
közösségbe, hanem azon keresztül az 
iskola intézményébe is.

Márpedig a beilleszkedés kulcsfon-
tosságú kérdés a tinédzsereknél, ami 
jelentősen befolyásol(hat)ja a tanulmá-
nyi eredményeket is. Mert bár a diákok 
körül iskolaváltásnál minden megvál-
tozik – az osztályterem, az osztálytár-
sak, a tanárok, a szokások, a kimondott 
és kimondatlan szabályok –, az elvárá-
sok a régiek maradnak: „Illeszkedj be!”, 
„Fogadj szót!”, „Tanulj jól!” Ezeknek 
pedig nem könnyű megfelelni. Főleg 
nem egy idegen környezetben.

A kulcsszó: csApAtépítés
A gólyatábor többféle lehet, alapve-

tően azonban két típusa jellemző: az 
elsőben az új diákok mellett a régiek 
is részt vesznek a táborban, míg a má-

gólyaháTon az új iskolába?
rabec isTván – Urbán PéTer

sodik verzióban a rendezvény kizáró-
lag a „gólyáknak” szól. Az előbbi az 
egyetemi hosszabb táborokra jellemző, 
a középiskolákban az utóbbi az elter-
jedtebb. Mindkettőnek megvannak a 
maga előnyei és hátrányai: a keveredés 
segíti a szélesebb körű integrációt, az 
utóbbi viszont szorosabb kötődéseket 
eredményezhet az osztályon belül. De 
akármelyik típusról is legyen szó, a 
kulcsszó a csapatépítés. És itt jön be a 
képbe az osztályfőnök: a közösségi lég-
kör tudatos megteremtésében ugyanis 
az osztályfőnöknek már a kezdetektől 
fontos szerepe van. Az iskolaév kezde-
te meg, mint tudjuk, nem szeptember 
elseje. És nem azért, mert az Szlováki-
ában államünnep, hanem azért, mert a 
csapatösszerázó gólyatábor megelőzi 
az ünnepélyes tanévnyitót. 

A gólyAtáborok előnyei
Milyen előnyökkel jár az 

osztályfönöknek, ha jelen van a gólya-
táborban?

Már pusztán a jelenlétével és azzal, 
hogy részt vállal a feladatokban, együtt 
„dolgozik” leendő diákjaival, észre-
vétlenül is a közösség részévé válik. 
Testközelből kísérheti figyelemmel, 
hogyan ismerkednek a leendő pártfo-
goltjai, ki mennyit árul el magáról, ki 
a zárkózottabb, és ki az, aki gyorsan 
ismerkedik. Jelen lehet a csoportdina-
mika beindulásánál: kik mutatkoznak 
hangadónak, kezdeményezőnek, vagy 
épp ellenkezőleg, kik a passzívak, eset-
leg ellenálló típusok, ki kihez kerül 
közelebb, hogyan alakulnak az osztály-
társak közötti viszonyok. Ezek nagyon 
hasznos információkat jelenthetnek a 
későbbi pedagógiai munkában is. 

A gólyatábor nyújtotta nemformális 
kereteknek köszönhetően olyan élet-
helyzetekben is megtapasztalhatja 
diákjait, amelyekben később a tante-
remben már nem lesz lehetősége. Az 

együtt eltöltött néhány nap olyan közös 
élményeket nyújt az alakuló osztály-
közösségnek, melyek a tradicionális 
iskolai keretek között nehezen meg-
szerezhetők: közös reggelikészítés, esti 
dumaparti vagy a munkamegosztás 
megtapasztalása takarítás és mosoga-
tás közben – a katedráról vagy az isko-
lapadokból ezek megvalósíthatatlanok, 
pedig meghatározó szerepük van a kö-
zösségi szellem és a kölcsönös bizalom 
megteremtésében. A közös élmények 
felidézése később is segíthet a konflik-
tusok megoldásában és a baráti légkör 
megteremtésében az iskola falai között. 

Nagyban hozzájárulhat a gólyatábor 
a kölcsönös bizalom megerősítéséhez 
is. Ritka kincs lehet az osztályfőnök-
nek megélnie azt, hogy diákjai egyen-
értékűként befogadják a közösségbe. 
Hogyan történhet ez? Úgy, hogy a 
táborban kiderül: a tanár is ember, ő 
is hibázik, tud őszintén nevetni, tud 
játszani, és ami talán a legfontosabb, 
emlékszik arra, hogy milyen közép-
iskolásnak lenni. A diákról pedig az 
derül ki, hogy sokszor tapasztalatlan, 
igazi gyerek, aki sokszor nem azért tesz 
„rosszat”, mert rosszindulatú, hanem, 
mert nem tudja magát megmutatni, 
esetleg nem tudja, hogyan lehet „jót” 
tenni. 

közös szAbályAlkotás
Az egyik legnagyobb veszélyt (nem-

csak a gólyatáborokban) a szabályok 
betartatása szokta jelenteni. Mivel 
ottalvós programról van szó, be kell 
tartani a házirendet, nem beszélve az 
alkoholfogyasztási, dohányzási és a 
drogtilalomról, így eljöhet az a határ, 
amikor a tanári szigornak kell felülke-
rekednie. Az osztályfőnökök számára 
pont ezek a szituációk rejtik a legna-
gyobb veszélyeket, mert megtalálni az 
egyensúlyt a szigorú igazságosság és 
a közösségformáló nyitottság között 
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Sindelar B. az egyik előadásában 
azzal sokkolta hallgatóit, hogy Auszt-
riában nincsenek magatartászavaros 
egyének. Ezt csupán azért tudta ki-
jelenteni, mivel őket kivételes ma-
gatartásúaknak, ill. originál viselke-
désűeknek nevezik, mondván, hogy 
címkézéssel ér fel, ha magatartászava-
rosoknak minősítjük őket, kizárván a 
korrekció lehetőségét. Össztársadal-
mi attitűd, hogy az ilyen személynek 
esélyt adjanak a felzárkóztatásra, il-
letve lehetőséget biztosítsanak más-
ságából adódó önmegvalósítására. Ez 
olyan szemléletváltás, amelyre nagy 
szükség van a szakmában.

viselkedés- és 
mAgAtArtászAvArok

Mielőtt a nevelési problémákról be-
szélünk, nézzük át, hogy a szakiroda-
lom milyen tüneteket nevez meg, és 
mit sorol hozzá kiváltó okként (Strédl, 
2013).

A magatartászavarok okai endogén 
és exogén tényezőkre vezethetők visz-
sza:

 endogén tényezők: hereditáris (örök-
letes), központi idegrendszer zavarai, 
diszfunkcók, lelki problémák;

 exogén tényezők: kóros környezet, 
nevelési elhanyagoltság, negatív visel-
kedési minták.

A zavarokat emocionális, szociális 
és pszichoszociális területen figyelhet-
jük meg:
1. emocionális (érzelmi) zavar: tar-
tós kóros tünet az érzelmi életben. 
Nem az érzelmeket érinti, hanem az 
emocionalitás területének zavarát, és 
ez okozza az érzelmek nem megfelelő 
intenzitását, tartósságát, szociális in-
adekvátságát. Tartós hiányérzetet vált 
ki az egyénből, más problémákkal is 
kísérve.
2. szociális zavar: az egyén nem tart-
ja be/megsérti a kötelező szabályokat, 
előírásokat, egyezségeket, amelyek 
meghatározzák társadalmi létezését. 
Azt jelzi, hogy az egyén nincs harmó-
niában környezetével. A személyiség 
szerkezete sérül, nevelési, emocionális 

zavar lép fel, és szociális izoláltság is 
jelentkezhet.
3. pszichoszociális zavar: az egyén pszi-
chikai, biológiai és szociális kölcsön-
hatású viselkedésére utal. Az erkölcsi 
és jogi normák megsértéséről van szó.
4. Nevelési zavar: azon zavarok cso-
portja, amelyek helytelen nevelési ve-
zetésről szólnak. Felosztásuk: nevelési 
elhanyagoltság, kóros nevelési elvárás 
(ambiciózus, túlvédő, autoritatív atti-
tűd).
5. Diszociális viselkedés: nevelői (szü-
lői) ráhatással korrigálhatóak (panasz-
kodás, kinevetés, dacosság).
6. Aszociális viselkedés: az egyén saját 
magára ártalmas, nem a társadalomra 
(csavargás, iskolakerülés). 
7. Antiszociális: sérti a jogi törvényes-
séget (lopás, rablás, vandalizmus, testi 
bántalmazás).  

Több esetben is találkozunk a vi-
selkedés és a magatartás fogalmának 
megkülönböztetésével, azonban sok 
esetben szinonimaként értelmezik 
ezeket (Pszichológiai Kislexikon, 
1995):

 Viselkedés (behavior): gyűjtőfoga-
lom az élő szervezetek összes megfi-
gyelhető, megállapítható vagy mérhe-
tő aktivitására (341. o.)

 Magatartás: viselkedés, az emberi 
személyiségvonások fő megjelenési 
formája, a lelki megnyilvánulások ki-
fejeződése (206. o.)

 Magatartászavarok (behavior dis-
order): diagnosztikus kategória, olyan 
magatartásformák, amelyek tüneteit a 
társadalom helyteleníti (206. o.)  

A pszichoszociális zavar alatt a lelki 
és szociális integritás zavarát értjük, és 
ezért az egyén a normalitás övezetéből 
kilóg, tudatosan vagy akaratlanul sérti 
az elvárt szabályokat. Ezt a fogalmat 
a WHO (Nemzetközi Egészségügyi 
Szervezet) is akceptálja.   
Tünetei: ADD/ADHD 
ADD – figyelemzavar (attwention de-
ficit disorder)
ADHD – figyelemzavar és hiperakti-
vitás (Attention deficit hyperactivity 
disorder)

1 A tanulmány előadás formájában a Katedra Társaság 2016. május 20-i tanácskozásán 
hangzott el.
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nem mindig egyszerű. Nagy segítség 
lehet, ha a hétvége szabályait a csoport 
közösen fogalmazza meg, és mint egy 
„szerződést” mindenki az alárásával 
nyomatékosítja, hogy tudomásul veszi 
és elfogadja őket. Ehhez arra van szük-
ség, hogy ez a „szerződés” valódi kon-
szenzussal szülessen meg és a betartá-
sa, illetve betartatása kötelező érvényű 
legye az összes résztvevőre – beleértve 
az osztályfőnököt is. Így az esetleges 
szabályszegéseknél nem az osztály-
főnökre hárul az egyszemélyes bírás-
kodás és rendrakás feladata, hanem a 
közösen megalkotott keretek lesznek a 
vonatkozási pontok. 

külső szAkemberekkel
Nagyon nagy segítség az osztályfő-

nöknek, ha a gólyatábort külső szak-
emberek, trénerek vezetik. Ez teszi 
ugyanis teljesen lehetővé, hogy részt-
vevőként, s ne vezetőként legyen jelen 
az osztályfőnök a kötött programokon, 
amiket egyébiránt nem is neki kell ösz-
szeraknia és levezényelnie. Így még 
jobban oda tud figyelni az osztályra és 
a diákok között kialakuló folyamatok-
ra. Nem utolsó szempont az sem, hogy 
a trénerek által hozott módszereket és 
játékos gyakorlatokat később felhasz-
nálhatja az iskolában az osztályfőnöki 
órák keretében.

Mint látjuk, egy kellő komolysággal 
vett gólyatábor nem csak a diákoknak, 
hanem az osztályfőnöknek is olyan 
hasznos információkkal, maradandó 
élményekkel és praktikus tapasztala-
tokkal szolgál(hat), amire – négyéven-
te! – érdemes rászánni egy szabad hét-
végét, de akár egyetlen napot is még a 
tanév kezdete előtt. A gólyatáborra for-
dított energia a tanév kezdetén ugyanis 
egy kezelhetőbb és barátibb legkörű 
osztályközösség formájában többszö-
rösen megtérül.
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 régebbi megnevezései: MCP, LMD, 
LDE

 a gyermekpopulációban 6%, a fiúk 
és lányok aránya 5 : 1

 pontos keletkezése ismeretlen, azon-
ban elsődlegesen nem a helytelen ne-
velés és szociális hatás váltja ki, enyhe 
agyi diszfunkcióhoz köthető. 

Figyelemzavar: az összpontosí-
tás hiánya, figyelmetlenség, a tevé-
kenykedésben a kitartás hiánya, fi-
gyelmetlenség az iskolában, szociális 
helyzetekben, helytelen cselekedetek, 
szervezetlenség, gondatlanság, meg-
fontolatlanság, szétszórtság, megbíz-
hatatlanság. A figyelemzavaros gye-
rekek gyakran cserélgetik a játékokat, 
tevékenységüket, nem fejezik be, amit 
elkezdtek, problémájuk van a játék-
szabályok betartásával. A külső figye-
lő számára úgy tűnhet, hogy lélekben 
nincsenek jelen, nem hallgatnak, fi-
gyelnek, reagálnak. Figyelmük hamar 
elterelhető, a mellékzörejek elvonják 
figyelmüket. 

Hiperaktivitás: túlzott és nem kont-
rollált aktivitás, állandó nyugtalanság, 
a gyermek nem tud megülni egy he-
lyen, elszaladgál, a széken nyugtalanul 
ül, átmászik, felugrik tárgyakra, stb. 
Nem tud csendben játszani, nehezére 
esik a csend, kényszeresen mindig fog-
lalatoskodik valamivel, sokat beszél. 
Felnőttkorban is megmarad a belső 
nyugtalanság érzése.

Impulzív viselkedés: meggondo-
latlanság, figyelemfelkeltés (helytelen 
megjegyzések, közbeszólások), türel-
metlenség, ingerlékenység jellemzi, az 
ilyen gyermekeknek nincs türelmük 
kivárni sorukat, túlkiabálják a többie-
ket, szavukba ugranak, bohóckodnak, 
nem hallják az intelmeket, balesetve-
szélyesek (megfogják a forró tárgyakat, 
nekimennek valakinek/valaminek, 
stb). Felnőttkorban az autóvezetésnél 
figyelmetlenek, későn fékeznek, gyor-
san hajtanak be az útkereszteződésbe, 
stb. Az emberi kapcsolataik is hullám-
zóak.

Kognitív funkciók zavarai: a figye-
lemzavart gyakran kíséri a motorikus 
nyugtalanság is. Az ilyen gyermeknek 
nincs időérzéke, az időbeliség gondot 
okoz, képtelen viselkedését megítél-
ni, szelektálni az ingereket, képtelen 
a megfelelő információt kiválaszta-
ni, ami az adott helyzetben szükséges 
volna, a bejövő információk analízi-
se-szintézise sérült. Motivációs szintje 
alacsony, nem kitartó, mindennemű 
frusztrációt, elodázást nehezen él meg, 
gyenge az önuralma. Felléphet nála tá-

jékozódási zavar, valamint a verbális és 
munkaemlékezet-zavar is fennállhat.

Percepciós-motoros zavarok: hi-
peraktivitás és a relaxáció hiánya jel-
lemzi, hirtelen mozgásos reakciók, 
nem koordinált, pontatlan, diszkrét 
neurológiai eltérések lépnek fel: moz-
gásos diszkoordináció, aszimmetria, 
jobb-bal orientáció, taktilis diszkrimi-
náció, ügyetlenség, vizuomotoros ko-
ordinációs zavar jelentkezik.

Szociális maladaptáció:  nem adek-
vát kontroll, familiáris viselkedés jel-
lemzi, ám a kortársakhoz nem képes 
alkalmazkodni, képtelen betartani a 
szabályokat, akceptálni a környezet 
elvárásait, extrém hangulatváltások és 
elismerés iránti fokozott vágy jellemzi, 
altruizmus és empátia hiánya lép fel.  

A ma iskolájában a nevelési prob-
lémák bő tárházával találkozhatunk. 
Vannak olyan megjelenési formák, 
amelyek beazonosíthatóak a szakiro-
dalmi felosztás alapján, azonban gya-
kori a neveletlenség, ami a nevelési 
stílusok eltéréséből is adódhat. 

A tünetek alapján, amikor a tanulás 
minősítőjének tartjuk a figyelmet és 
az emlékezetet, nagyon sok félreértel-
mezés történik a nevelők részéről, ami 
szerint a gyermek rosszasága okozza 
a problémát.  Megígér mindent, de 
semmit sem tart be, semmi sem köti 
le a figyelmét annak ellenére, hogy 
környezete mindent megtesz ezért... 
– ilyenkor a gyermek egyedül marad 
problémáival, és nem tudja azokat se-
gítség nélkül legyőzni.

neveletlenség
A személyiség alapjai az első 6-8 év-

ben alapozódnak meg, itt kell a gyer-
mekeket ráállítani azokra a „nevelési 
közlekedési szabályokra”, amelyek el-
sajátítása, betartása segíti az alkalmaz-
kodásban. Az óvodában találkozik a 
gyermek a közösséggel, és itt tanulja 
meg a közösségi lét normáit, vagyis 
az óvodapedagógus csapatépítő sze-
repe elkerülhetetlen. Amiben nehéz 
dolguk van, hogy sok a gyermekek 
között az egyke, aki eddig csupán a 
felnőttek társaságát szokta meg, és két 
extrém viselkedési formával reagálhat 
a gyermekközösségre. Vagy agresszív, 
önérvényesítő, vagy pedig neurotikus, 
visszahúzódó magatartás jellemzi őt.  

További probléma, hogy pár éve 
tanúi lehetünk a fiúk száma megnö-
vekedésének a csoportokban, így ez 
egész más nevelési kihívások elé állít-
ják a pedagógust. A szülő és az óvoda 

együttműködése nagyon fontos ebben 
a folyamatban, hogy a két viselkedési 
forma, vagyis az otthoni és az óvo-
dai erősítsék egymást. Gyakorlatból 
tudjuk, hogy gyakori a kettős nevelés 
megjelenése: ellentétes követelmény-
rendszer, ellentmondó szabályok (ott-
hon mindent lehet, oviban nem), elfo-
gultság a szülők részéről, stb.

Az iskolába érkező gyermek már 
valamiféle tapasztalattal jön, ami sok 
esetben meghatározza a viselkedését. A 
hat éves gyermek érettségétől függ, hogy 
milyen lesz az iskolai starthelyzete. Mi-
vel hazánkban nem kötelező az iskola-
érettségi vizsgálat, kevés a gyerekszám, 
gyakori az éretlen elsősök száma. Az 
iskolára alkalmatlan gyermek szemé-
lyisége daccal, negativizmussal, sírás-
sal, érdektelenséggel reagálhat az adap-
tív magatartásra, ahogy viselkednie 
kell az iskolában. 

Ha nincs időben és kellőképp or-
vosolva egy-egy nevelési probléma, a 
későbbiekben, amikor már a gyermek 
extrém iskolai terhelésnek van kitéve, 
nagyobb kihívások előtt állunk, ezért 
érdemes a probléma gyökerét vizsgál-
nunk. Pl. ha a gyermek hangadó volt 
az oviban, ám az iskolában nem tud 
érvényesülni, mert nehezebben megy 
a tanulás, a hangadó pozíciót auto-
matikusan valamilyen nem megfelelő 
magatartásformával – agresszivitással, 
bohóckodással, trágár beszéddel, stb. 
– fogja helyettesíteni.

Meg kell említeni a társadalom 
individulizálódását is: egyre több az 
a gyermek, aki nem is szeretne ba-
rátokat, izolálódik, nehezen veszi a 
csoportfoglalkozásokat. Sokszor a 
pedagógus keveri az említett tünetet 
az autizmus tünetegyüttesével, amely 
szintén gyakori. Az utóbbi esetében 
a szociális kapcsolatfelvétel és -tartás 
zavarairól van szó.

Beszélni kell az oppozíciós viselke-
désről is, amikor a gyermek mindent 
elutasít, negál, nem hajlandó együtt-
működésre. Ezek mögött idegrendsze-
ri túlérzékenység figyelhető meg. Ezek 
és a hasonló szubklinikus tünetek fel-
lelhetőek az előkamasz viselkedésé-
ben is (9-12 év között). Itt elég csupán 
annyi, ha a gyermeket a pedagógus 
vezetéknevén szólítja, és a többieket 
keresztnevén.

A dacról egész fejlődési szakaszt ne-
veztünk el. Elgondolkodtató, hogy az 
amerikai kutatások kimutatták, a dac 
70%-ban a gyermek reakciója nevelője 
helytelen akciójára. A második dac-
korszak a serdülőkor. A kamaszkori 
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szolidaritás mozgósíthatja az egész 
osztályt, sőt az egész iskolát, ha diák-
jai úgy érzik, az iskolarend túlzottan a 
pedagógust védi, nem pedig a diákot. 
A mai gyermek jogérvényesítő, sok 
esetben ezzel zavarba hozza a pedagó-
gust is. Erre a korszakra jellemző a túl-
zott kritikusság, igazságkeresés, ami a 
felnőtt megértése, támogatása nélkül 
nyílt ellenségeskedésbe válthat.

A megoldások lehetőségei
A segítő szakma tünet alapján nem 

ítélkezhet. Kötelességünk - akár szak-
ember segítségével - feltárni az ok-oko-
zati összefüggéseket, hogy érdemben 
lehessen a tünetet kezelni..

A problémák megoldásánál fontos 
az iskola és a szülők együttműködé-
se. Ahol ez hiányos avagy ellenséges, 
ott nem várhatjuk el a gyermektől a 
megfelelő magatartást. A nevelésben a 
kettős nevelés a legrombolóbb, amikor 
mindkét fél mást akar. Ilyenkor a gyer-
mek azt csinálja, amit ő tart fontosnak, 
öntörvényűvé válik. A gyermek szá-
mára nagyon fontos a pozitív viselke-
dési minták erősítése. Az iskolai telje-
sítménynél azt kell értékelnünk, amit 
a gyermek tud, abban kell segítenünk, 
hogy ez a teljesítmény minél jobb le-
gyen. Ehhez sok esetben szakember 
(gyógypedagógus, pszichológus) se-
gítése kell, továbbá a pedagógiai asz-
szisztens segédlete. A ma iskoláiban 
egyre több a probléma, és ezeket az 

iskola már nem képes oldani a támo-
gató szolgáltatások nélkül. Ha sikerül 
iskolai alkalmazottként foglalkoztatni 
ilyen szakembert (pl. részmunkaidő-
ben), hatékonyabbá válik a problémák 
megoldása. 

Az iskolában a fegyelmezetlenség 
leggyakoribb típusai az agresszió, az 
erkölcsi normák megsértése (lopás, 
csalás, hazudozás), a tanár tekinté-
lyének kikezdése (nyílt ellenállás), a 
tanóra megzavarása (aktív rendetlen-
kedés), és a „kikapcsolás” (álmodo-
zás, más tevékenység). A fegyelme-
zetlenség ellenpárja a fegyelem, ami a 
pszichés biztonság alapja. Mindenki-
nek szüksége van rá, hogy ne tegyen 
helytelen dolgokat. Ez teremti meg 
az optimális alkotó légkört is. Ehhez 
osztályfőnökként, a tanulókkal együtt 
minden év elején alkossuk meg azo-
kat a szabályokat az osztályban, ame-
lyek biztosítják mindenki számára, 
hogy biztonságban érezze magát, és 
amelyek világosan kijelölik, miért jár 
esetleg büntetés, illetve segítenek tu-
datosítani, a szabályok megsértése 
mit okozhat a többiek számára. Az 
iskolai szabályokat az intézményi és 
részszabályok alkotják, melyek az osz-
tályra érvényesek. (Várhegyi, 2016) 
Az osztályközösség elsőtől fogva így 
működik/-hetne, és ehhez nagyon 
fontos a csapatépítés, az egymás javára 
való gondolkodás légkörének kialakí-
tása. Ennek alapjai már az óvodai kö-

zösségben is érvényesíthetők, hiszen 
itt alapozódik a gyermek közösségi 
magatartása. Tanuljunk meg határo-
kat szabni és ezeket következetesen 
betartani. A csapatépítés gyakorlásá-
nak egyik lehetősége a kiscsoportos 
iskolai munka alkalmazása az egyéni 
feladatmegoldások helyett. Természe-
tesen, a csoport hatékonysága megnő, 
ha tagjai részfeladatokat oldanak, és 
a kilépésnél ezek összegezése válik az 
eredményesség mutatójává.

Mivel az iskolai problémák meg-
szaporodtak, a nevelési gondok-bajok 
többesedtek, a felvilágosító szakiroda-
lom kínálata is bővült, sok esetben már 
on-line elérhetőek. Vagyis, az érdeklő-
dő tájékozódni tud. Ahhoz azonban, 
hogy készség szintjén is képes legyen 
alkalmazni az egyes megoldásokat, sa-
ját élményű továbbképzések látogatá-
sára van szükség. A problémákról nem 
éri meg csak beszélni, hanem megol-
dani kell őket. Ha ez a cél vezérel min-
ket, sikerülni is fog! 

szAkirodAlom:
 Németh Margit – Strédl Terézia: A nevelés 

örömei és ürömei. Lilium Aurum,  Dunaszer-
dahely, 2002.

 Ranschburg Jenő: Pszichológiai rendelle-
nességek gyermekkorban. Saxum, Budapest, 
2012.

 Strédl Terézia: Inkluzív pedagógia. Selye Já-
nos Egyetem, Komárom, 2013.

 Várhegyi György. Tessék kérem megnevel-
ni. www.cs.elte.hu/~akos987/Pedagogia/
tessekm.htm  



kaTeDra Társaság

A múlt század kilencvenes éveinek 
elején végbement jelentős társadalmi 
és politikai változások értelemszerűen 
nyomot hagytak az oktatásügy és „ne-
velésügy” területén is. Nem hinném, 
hogy titkot árulok el azzal, hogy az ak-
kor döntéshozatali lehetőséggel (tehát 
hatalommal) rendelkező szakemberek 
komoly változások eljövetelét jósol-
ták és várták az elkövetkező időkre. 
Olyan változásokat, melyek egyrészt 
maguktól értetődőek voltak (vagyis a 
fent említett trendekből következtek), 
másrészt viszont a nevelés és oktatás-
ügy modernségét és hatékonyságát 
voltak (lettek volna) hivatottak bizto-
sítani. A valamivel több, mint negyed 
évszázad távlatából viszont azt kell 
konstatálnom, hogy ez a nehéz, sok-
szor zavaros és bonyolult időszak a ki 
nem használt és elmulasztott lehető-
ségek időszaka is volt. Nem kevésbé 
jellemzi az elmúlt 20-25 évet az sem, 
hogy megkérdőjelezhető: most, 2016-
ban jobb és hatékonyabb-e a nevelési 
– oktatási rendszerünk, mint egy em-
beröltővel ezelőtt. Széleskörű elemzés-
re, természetesen, eme tanulmányban 
nem vállalkozhatom. Figyelmemet 
ezért csak a globális probléma egyik 
fragmentumára, részegységére össz-
pontosítom. Pontosabban arra, hogy 
miként, milyen mértékben készíti fel a 
felsőfokú tanárképzés a leendő peda-

gógusokat azokra a problémákra, me-
lyeket nevelési jellegű problémáknak 
nevezhetünk.

mi A nevelési jellegű 
problémA?

Az a tény, hogy nevelési jellegű 
problémák kísérik végig a ma pedagó-
gusának, diákjának, szülőjének min-
dennapjait, azt hiszem, nem kérdés. 
Problémából, ugyebár, van elég. Ha 
az iskolai környezetet vesszük kiin-
dulási alapnak, részemről két alapvető 
problémáról beszélhetünk: nevelési és 
oktatási jellegűről. A két csoport nem 
választható szigorúan el egymástól, 
de mégis vannak olyan jegyeik és jel-
lemzőik, melyek alapján el tudjuk őket 
különíteni.

Elsősorban azt kell tudatosítanunk, 
hogy egyetlen probléma sem nevez-
hető csak a tanár, a diák vagy a szülő 
problémájának. Ha felmerül, kialakul 
egy probléma, az mindazok „tulaj-
dona”, akik valamiképpen érintettek 
azon pedagógiai szituáció kimenete-
lében. A probléma ezért leggyakrab-
ban mindenkié. Az oktatási jellegű 
problémák könnyebben behatárol-
hatóak és kapcsolhatóak az oktatás 
folyamatához, esetleg valamely konk-
rét tantárgyhoz és a tanítási órákhoz. 
A nevelési jellegű problémák viszont 
megjelennek a tanítási órán és azon 

kívül is. Nem köthetők konkrét tan-
tárgyhoz, tananyaghoz, ezért sokkal 
mélyebben gyökereznek és bonyo-
lultabbak is. Leggyakoribb megnyil-
vánulásuk az egyén viselkedésében 
(tanár, diák, szülő) és az azt szabályzó 
mechanizmusokban (motívumok, ér-
tékek, értékrendszerek, attitűdök stb.) 
keresendő. Kissé visszakanyarodván 
a bevezetőben elhangzottakhoz, a ki-
lencvenes évek elején lezajlott válto-
zások egyik legmarkánsabb jellemzője 
az volt, hogy az iskolák szépen-lassan 
(esetleg nagyon is gyorsan) lemondtak 
arról a kompetenciájukról, melyet ne-
velési kompetenciának, hatáskörnek 
nevezünk. Érdekes, mert még az isko-
lák mint intézmények megnevezésé-
ben is benne foglaltatik, hogy „nevelé-
si-oktatási” intézmény. Nem telt el túl 
sok idő, és az iskolák csak az „oktatási” 
intézményből kértek. Ez egy nagyon 
konkrét, valós és komoly probléma. 
Néhány sorral feljebb megjegyeztem, 
hogy a probléma nemcsak egy valakié. 
Így van ez ebben az esetben is. Az is-
kola és az azt alkotó tanári karok „épí-
tették le” szép lassan a nevelési kompe-
tenciát. Ennek okát azonban nem csak 
az ő térfelükön kell keresni. Volt diák-
ként, jelenkori pedagógusként és szü-
lőként is ki merem jelenteni, hogy ez 
amolyan válaszlépés, reakció lehetett 
az iskolák részéről, mellyel reagáltak 

a nevelési jelleGű Problémákra 
való felkészülTség 
– a TanárkéPzés szemPonTjából1

PinTes gábor

1 A tanulmány előadás formájában a Katedra Társaság 2016. május 20-i tanácskozásán hangzott el.
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mindazon megváltozott követelmé-
nyekre, elvárásokra, melyekkel az új 
helyzetben találták szemben magukat. 
Az, hogy mindez szerencsés és jó lépés 
volt-e, szintén bátorkodom kétségbe 
vonni.

miért kell foglAlkoznunk 
A nevelési jellegű 
problémákkAl? 

Visszatérve az alapproblémához: 
nevelési jellegű problémák voltak, 
vannak és valószínűleg a jövőben is 
lesznek. Az iskola falain belül és kívül 
is. S pont ez adja leginkább a vizsgált 
probléma bonyolultságát. Sok a hely-
szín, sok a személy és sok az egyéb té-
nyező, melyek okolhatók a problémák 
kialakulásáért, alakulásukért, végki-
menetelükért. 

Szinte évente ismétlődő, de annál 
komolyabb tapasztalatként élem meg a 
leendő pedagógusok spontán megnyi-
latkozását arról, hogy milyen elképze-
lésük, elvárásuk van azon pálya iránt, 
melyhez köthető tanulmányaikat ép-
pen akkor kezdik. A válaszokat úgy ál-
talánosíthatom, hogy az esetek jelentős 
hányadában a jövő tanárai, pedagógu-
sai leginkább jó szakosok szeretnének 
lenni. Ezt az előzetes elképzelésüket 
(prekoncepció) támasztja alá az a 
konkrét tanulmányi program is, mely 
alapján az egyes (tanár)képzések meg-
valósulnak. A tanulmányi programok 
összetételéhez viszont még visszatérek. 
Ezzel szemben viszont sok, tanulmá-
nyát éppen csak elkezdő hallgatónál 
már-már sokkoló hírként hat azon 
hosszantartó kutatások eredményének 
közzététele, melyek a pályakezdő és 
a tapasztalt pedagógusok problémáit 
vizsgálják. Csak néhány adat:
» a kezdő tanárok leggyakoribb problé-
mái:
1. osztályon belüli fegyelmezés – F 85
2. diákok motivációja – F 50
4. szülőkkel való együttműködés – F 36
» A tapasztalt tanárok leggyakoribb 
problémái – melyekre nem voltak 
adekvát módon felkészítve:
1. váratlan (nevelési és oktatási) hely-
zetek kezelése – 93%
2. szülőkkel való együttműködés – 
86%
3. fegyelmezési problémák – 83%.

A sort tovább is folyatathatnám, de 
nem teszem. Az eredmények nagyon 
sok hasonlóságot mutatnak – földrajzi 
fekvéstől és kulturális determinációtól 

függetlenül. Tulajdonképpen mind-
egyik feltüntetett probléma tantárgyon 
felüli, azaz nem köthető konkrét tar-
talomhoz. Vagyis nem kapcsolódik a 
„szakhoz”, melyet a leendő pedagógus 
leginkább mérvadónak, fontosnak, lé-
nyegesnek tart. 

A tAnulmányi progrAmok 
és A nevelési jellegű 
problémák

Tettem már említést arról, hogy a je-
lenkori hazai pedagógusképzést olyan 
programok alapján valósítjuk meg, 
melyek leginkább a hallgatott „szakra” 
helyezik a hangsúlyt. Grafikusan ezt a 
következőképpen fejezhetjük ki:

A diagramból egyértelműen kiol-
vasható, hogy egy ötéves (3 év BA + 2 
év MA) képzés során a hallgatott órák 
és a megszerzendő kreditek 2/3-át a 
szaktantárgyak teszik ki. Az általános 
alap (ezen belül találhatók a pedagógi-
ai és lélektani jellegű tantárgyak is) és 
a szakdolgozatok hasonló óra- és kre-
ditdotációval rendelkeznek. Az ötéves 
tanulmány során a hallgatóknak ösz-
szesen 140 óra (40 BA + 100 MA) pe-
dagógiai gyakorlatot kell teljesíteniük. 
Százalékban kifejezve ez a teljes óra és 
kreditdotáció mindössze 4-5%-a! Ez a 
valóság, és leginkább ez az oka annak, 
hogy a jelenkori felsőfokú pedagógus-
képzést túlságosan elvontnak, elmélet-
orientáltnak nevezik.

hogyAn tovább?
Az, hogy ez a helyzet nem megfele-

lő, a napnál is világosabb. Leginkább 
azért, mert a leendő pedagógus nem 
azzal foglalkozik az egyetemei tanul-
mányai során, amivel a mindennapi 
pedagógiai gyakorlatban találkozni 
fog, és ami a legnagyobb kihívást, ne-
hézséget okozza majd neki. Azt a tév-
eszmét, hogy a tanár leginkább szakos, 
nagyon gyorsan fel kell oszlatni, meg 
kell szüntetni. A tanár, a pedagógus el-
sősorban embernevelő lesz/kell, hogy 
legyen. Mindezzel a legkisebb mér-
tékben sem akarom kicsinyíteni vagy 
kétségbe vonni az egyes szakterületek, 
tudománytartalmak fontosságát. A 
mindennapi tapasztalatok és a hosz-
szú távú megfigyelések és elemzések is 
azt mutatják, hogy a „jó iskola” képes 
egyensúlyt teremteni a nevelő és az ok-
tató hatások között. 

Egyértelmű az is, hogy az efféle elvá-
rásokhoz módosítani kell az egyetemi 
tanárképzés programjának szerkezetét. 
Konkrét tervek várnak megvalósítás-
ra a tekintetben, hogy a pedagógiai 
gyakorlat 4-5%-át akár 25-30%-ra 
emeljék. Mindennek viszont ára van. 
Egyrészt pénzben kifejezett ára – azaz 
a gyakorló iskolákat, pedagógusokat, 
metodikusokat megfelelő módon ho-
norálni kell azért, hogy az egyetemeket 
a reális pedagógiai praxisra jobban fel-
készült végzősök hagyják el. Másrészt 
változtatni kell a képzés tartalmi szer-
kezetén is. Jelenleg az 5 éves képzés 
kb. 3000 tanóra teljesítése által valósul 
meg. Ennek 2/3-a szaktantárgy. Nagy 
valószínűséggel a jövőben ez nem lesz 
tartható, és a képzés sarokköveinek 
változásával ezeken az arányokon is 
változtatni kell majd. Mindenképpen 
több gyakorlatorientált pedagógiai és 
lélektani tantárgyat kell majd bevezet-
ni a már említett pedagógiai gyakorlat 
óraszámának emelése mellett. 

Tanulmányom bevezetőjében tet-
tem említést arról, hogy a kilencvenes 
évek tekinthetők a ki nem használt és 
elmulasztott lehetőségek időszakának 
is. A megannyi kisstílű acsarkodás és 
felesleges vita helyett egy olyan peda-
gógusképzés modelljét kellett volna 
kidolgozni és a gyakorlatba átültetni, 
mely a leendő pedagógusokból nem 
(majdnem)tudósokat oktató (majd-
nem)tudósokat kíván képezni, sokkal 
inkább embereket nevelő embereket. 
Még ma sincs késő, de lássuk be, hogy 
sokkal nehezebb, mint az jó két évti-
zeddel ezelőtt lett volna!
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„Istenem, adj nekem türelmet, hogy 
el tudjam viselni azokat a dolgokat, 
amelyeket nem vagyok képes megvál-
toztatni; bátorságot, hogy meg tudjam 
változtatni azokat a dolgokat, ame-
lyeket képes vagyok megváltoztatni; és 
bölcsességet, hogy felismerjem a kettő 
közötti különbséget!”

Friedrich Oetingernek (1702-1782) 
és Reinhold Niebuhrnak tulajdoní-
tott Higgadtságfohász (1934) – idézi 
Seligman, 2011 

Az érzelmek és a motiváció kap-
csolatának hangsúlyozása, a pozitív 
(pozitivitás) és negatív (negativitás) 
viszonyulási módok hatásmechaniz-
musainak áttekintése, és azok viszonya 
a klasszikus értelemben vett tanítás-
tanuláshoz egy újabb, interdiszcipli-
nárisabb kontextust kínál az oktatási 
metódusok megértéséhez. 

Írásom első részében az érzelmek, 
majd a motiváció néhány aspektusá-
ról ejtek szót – természetesen erősen 
szűkös, és sajátos narratív keretben 
értelmezve ezeket – a teljesség igé-
nye nélkül –, s kitérek a pozitivitás és 
negativitás szerepére is, melyek az ok-
tatást ’fűszeresebbé’ tehetik.

Az érzelmek szerepe 
Nem különösebben forradalmi 

elképzelés, hogy a pozitív kapcsola-
tok az iskolákban támogatják a diá-
kok pozitív eredményeit. Egy kutatás 
adatainak metavizsgálata (Cornelius; 
White, 2007) igazolta, hogy az is-
kolát elvégző gyermekek (Geelong 
Grammar School, Ausztrália, 
https://www.ggs.vic.edu.au/School/
Positive-Education/What-is-Positive-
Education) várt és tényleges eredmé-
nyei között érzékelhető kapcsolat van, 

mely mind a tanulói eredményekben, 
mind a fokozott részvételben, a kri-
tikus gondolkodásban, az önbecsü-
lésben és az elégedettségben is meg-
mutatkozik. A szemléletmódnak és a 
pozitív attitűdnek a hatására csökkent 
a lemorzsolódás is. A tanárok számára 
pedig (Martin; Dowson, 2009) a pozi-
tív kapcsolatok és visszajelzések (mo-
tiváció és a teljesítmény) hozzájárultak 
egyéni, személyes jóllétük növelésé-
hez. (Black; Robinson, 2016)

Goleman szerint az „érzelmi analfa-
betizmus” (2008) ára túl nagy (iskolai 
agresszió, gyermekkori nehézségek fo-
kozódása),1 s aggályosnak tartja, hogy 
a tantervi keretek „szót sem ejtenek 
ennek a rettenetes elmaradottságnak 
az orvoslásáról” (343. o.). Ő a rossz ér-
zelmi környezetet (társas problémák, 
a figyelem és a gondolkodás problé-
mái, bűnözés, agresszió) és a külső 
stressz megnövekedését említi e glo-
bális jelenség meghatározó okaiként. 
Meglátása és kutatásai alapján szükség 
lenne az agresszió megszelídítésére, a 
depresszió megelőzésére, az azt okozó 
gondolkodásmód megváltoztatására. 
Mint írja, a tanulókat „edzeni kellene 
a barátságra” (370. o.) és az aktív ösz-
szetevők (érzelmi, kognitív, magatar-
tásbeli készségek)2 fejlesztésére. 

Goleman az érzelmi készségek közé 
sorolja többek között az önmegfigye-
lést, az érzelmek megfelelő felismerését 
és azonosítását, kifejezését, valamint a 
vágyteljesítés késletetését. Nem utolsó 
sorban említi a stressz és a szorongás 
kezelését (343-390. o.) is. Mindezek 
ellensúlyozása céljából érzelmi neve-
lés kurzusok segítségével (leckével az 
együttműködésről, önismeret órákkal 
vagy éppen kurzusokkal a haragról) 
és ezek tapasztalatainak felhasználá-

sával megalkotta az „érzelmi intelli-
gencia ABC-jét” (399. o.). Célul tűzte 
ki, hogy osztályzat helyett a nagybe-
tűs életre való felkészítés lesz a képzés 
kimenetele.3 Az indulati kontrollra 
vonatkozóan megalkotta például a 
„közlekedési lámpa” plakátjának tech-
nikáját, melyen a piros azt jelzi: stop, 
higgadj le, gondolkozz, mielőtt lépnél! 
A sárga négy állomást jelent: Mondd 
ki, mi a gond, és mit érzel! (1) Tűzz ki 
pozitív célt! (2), Gondolj ki rengeteg 
megoldást! (3), Gondold végig a le-
hetséges következményeket! (4) Ezek 
után a zöld jelzés következik, vagyis: 
Törekedj a legjobb terv megvalósításá-
ra! (409. o.)4 Az érzelmi nevelést tehát 
egyértelműen prevenciós szándékkal 
kell kezelni, mely esélyt teremthet a 
kreatív konfliktuskezelésre, valamint a 
harag és agresszió feletti uralkodásra, 
közvetett módon küszöbölve ki ezek 
további következményeit. Mindennek 
tudatos alkalmazása a tanárképzésben 
és a közoktatásban tágabb perspektívát 
követel meg, ugyanakkor eredményei 
alátámasztják hatékony voltát.5 Külön 
kiemelendő az a szerző által tényként 
közölt információ, hogy „az érzelmi 
pallérozottság növeli az oktatás ha-
tékonyságát” (421. o.); teszi mindezt 
akkor, mikor igen sok a tanulmányok 
iránt kevéssé érdeklődő növendék.

motiváció
A motiváció nem egyszerűen érzel-

mi kérdés, mint ahogyan az korábban 
vélték (Winne; Marx, 1989), az utóbbi 
években egyre inkább ennek a folya-
matnak a gondolkodási aspektusból 
történő vizsgálata került előtérbe. Ez 
nem azt jelenti ugyanakkor, hogy az 
egyének intrizik (a tevékenység elvég-
zése önmagában jelent örömet, pl. sze-

érzelmek, moTiváció és bölcsesség 
– avagy a PoziTív okTaTás ’sava és borsa’ (1. rész)

laDnai aTTiláné szerencsés aniTa



PeDagógia

retek kertészkedni) motivációja nem 
létezik, csak szükséges megkülönböz-
tetni az extrizik motivációtól, amikor 
céljaim által vagyok motivált egy adott 
tevékenység elvégzésére (azért kertész-
kedem, hogy a szomszéd lássa a szép 
kertemet). Könnyen belátható, hogy 
az iskolai tevékenységek túlnyomó 
része nem szerez önmagában örömöt 
a diákok számára, és az is, „hogy az a 
tanuló sem ritka, akit semmilyen isko-
lai tevékenység és cél nem vonz, mert 
az iskola nem képvisel értéket számára 
és családja számára sem.” (Pajor, 2015, 
10) Walls és Little hipotézisként fogal-
mazták meg, hogy az intrizik motivá-
ció összefüggésbe hozható az iskolával 
kapcsolatban érzett pozitív érzelmek-
kel, s bár kutatásaik gyenge kapcso-
latot igazoltak, elmondható, hogy a 
tanulás élménnyé tétele mellett az ön-
szabályozás legalább olyan mértékben 
szükséges feltétele ennek. (idézi Pajor, 
2015) Az önszabályozáshoz kulcskér-
dés lehet az önismeret, melynek taní-
tása további hozamokkal kecsegtet. 
A kevésbé motivált – vagy talán csak 
meg nem értett érzelmi spirálba ke-
rült diák – ugyanakkor visszahathat 
a tanárra is, aki nem mondhat le róla, 
hiszen ez esetben egyrészt saját maga 
énhatékonyságát is csökkenti, más-
részt az oktatási folyamatnak a növen-
dékre kell irányulnia, az ő bevonódása 
kell, hogy legyen a legfőbb cél. (Pajor, 
2015) 

Mindezek hatékony ötvözésének 
megvalósulásához nyújthat segítséget 
az érzelmi oldal által kínált megköze-
lítési mód, mely egy-egy olyan tanítási 
célú, de érzelmi szempontú fókuszt je-
lent egy-egy tananyag kapcsán, amely 
közös nevezőt jelenthet a tanár és a 
diák fogalmi keretében, előkészítve és 
később megvalósítva ezzel a legfőbb 
célt, a bevonódást (motivációt), így 
hozzájárulva a sikeres tanulási folya-
mathoz. (Fredrikson, 2015)

pozitivitás
A pozitív pszichológia kutatásai 

több szálon futnak. Egyrészt cél a 
pszichológia uralkodó súlypontjai – 
depresszió, pesszimizmus, patológiás 
jelenségek – helyett az élet pozitívu-
maira áthelyezni a figyelem fókuszát 
(prevenciós jelleggel). Másrészt vizs-
gálja az emberek boldogságának (fizi-
kai, lelki, szellemi egészségének) minél 
szélesebb körben történő megvalósu-
lását (Oláh, 2004) is. 

Az érzelmek szerepe életünkben 
meghatározó, szükséges tehát tisztá-

ban lenni azzal, hogyan lehet érzel-
meinket céljainknak megfelelően ko-
ordinálni, az optimális szemléletmód 
segítségével egy-egy adott helyzetből 
a legtöbb pozitívumot ’kihozni’. Egy 
gyermek esetében, aki nem szereti 
például a magyar nyelvet, nem lehet 
az a cél, hogy holnaptól szeresse. Apró 
lépésekkel kell azt a megoldást meg-
találni, amely sikerélményhez juttatva 
őt, pozitív viszonyulássá alakul egy 
célirányos tevékenység eredménye-
ként. A pozitivitás tehát egy út, és nem 
cél, mely a gondolkodáson is múlik. 
Formái (relatív gyakoriságuk sorrend-
jében): hála, derű, érdeklődés, remény, 
büszkeség, vidámság, inspiráció, áhítat 
és szeretet. (Fredrikson, 2015) Ezek 
megélésének képessége fejleszthető, 
megfelelő nyitottsággal (minőségi 
kapcsolatteremtéssel), kedvességgel, 
portfólió készítésével az erősségeink-
ről, vagy a loving-kindness meditáci-
óval.  Mindezek a gyakorlatban (akár 
tanári, akár egyéni életünkben) az 
elme kiterjesztését eredményezhetik, 
valamint az ellenálló képesség motor-
ját is hatékony működésre késztethe-
tik, így az életünk spirálját egy felfelé 
irányuló irányba terelhetik.

negAtivitás 
A tanuló érdekes módon a negatív 

eredményeket „külpontosítja”, így az 
attribúció (viselkedéseket és dönté-
seket megmagyarázó oktulajdonítás) 
kudarc esetén kevésbé megterhelő szá-
mára, mintha az belső lenne, s esetleg 
kétségeket ébresztene saját képességé-
ben. Kudarc után tehát a személyiség 
védekezik. (Réthyné, 2003) A sokaso-
dó kudarc hatására egyfajta negatív at-
titűd alakul ki az egyénben. Ez később 
átcsaphat gyermeki pesszimizmusba, 
mely „nem a gyermekkel született, ha-
nem az a valóság egyfajta értelmezése, 
amit azok szüleiktől, tanáraiktól, az 
edzőiktől, a médiából tanulnak; aztán 
ha felnőnek, továbbadják a saját gyer-
mekeiknek. A mi dolgunk, hogy meg-
törjük ezt a kört.” (Seligman, 2012, 
65-66)

A rossz dolgok ugyanakkor nem 
csak rossz hatással lehetnek ránk, erre 
mutat rá Fredrikson (2015). Az egyes 
életesemények megélése, átélése és a 
rájuk adott reakció személyiségünk 
fejlődésében előrébb vihet minket, hi-
szen egy konfliktus feldolgozása és ki-
menetele egy következő élethelyzetben 
megoldási sémaként is funkcionálhat. 
Ebből tanulva, önismeretünk és meg-
küzdési képességünk, önbizalmunk 

fejlődésének hatására gyarapodhat. 
Negatív gondolatainkkal vitába is 
szállhatunk (kognitív viselkedésterá-
pia segítségével elsajátítható), ugyan-
akkor tudni kell különbséget tenni 
(nem a vágyteljesítő gondolkodásról 
van itt szó) a megvitatás és a pozitív 
gondolkodás között. A negatív gon-
dolatok szembesítése a realitással nem 
ugyanazt jelenti, hogy a „dolgokat ró-
zsaszínbe öltöztetjük” (221. o.). Mind-
ezekhez feltétlen szükséges az objekti-
vitás és a reális önértékelés, valamint a 
mottóban frappánsan megfogalmazott 
különbségtételre való képesség.

vAjon hogyAn 
AbszolválhAtók 
A fentiek A tAnulás
-tAnítás világábAn?

A folytatást az októberi számban 
olvashatják, melyben bemutatásra 
kerül mindezek kapcsolata a tanítás-
tanulás-tudás terminusokkal, és azzal, 
hogyan válhat az életünk savává és 
borsává az iskola és a tanulás.

(folyt. köv.)

jegyzetek:
1 Amerikai adatok a Crime in the U.S.A 1991 
alapján, melyet az Igazságügyi Minisztérium 
adott ki: 1990-ben a fiataloknál az erőszakos 
bűncselekmények miatti őrizetbe vétel ará-
nya az 1980-as értéket 27%-kal haladja meg. 
A fiatalok által elkövetett súlyos testi sértés 
gyakorisága 64%-kal nőtt 1980-1990 között 
(382. o.) „A fehér fiatalok közt a heroin- és 
kokainfogyasztás az 1990-t megelőző húsz 
évben 300%-kal emelkedett; az afroamerikai 
fiataloknál ez az ugrás tizenháromszoros!” 
(344. o.) Tovább rontja a helyzetet a súlyos-
bodó arány a depressziósok és a táplálkozási 
zavarral küszködők számának növekedése is.
2 W.T. Grant munkacsoportja a társas kom-
petencia iskolákban történő terjesztéséről; 
drog- és alkoholizmusprevenció anyagai; I. 
David Hawkins és tsai: Communities That 
Care (San Francisco, Jossey-ass, 1992. Idézi 
Goleman, 443. o.
3 „A közel 20 év óta alkalmazott önismere-
ti tanterv az érzelmi intelligencia oktatási 
modelljének tekinthető” (399. o.). Az önis-
meret tananyaga Karen F. Stone, Harold Q. 
Dillehunt: Self Science: The Subject Is Me 
(Santa Monica, goodyear Publishing Co., 
1978) hivatkozza Goleman, 444. o. alapján 
értendő.
4 A negyedik-ötödik évfolyamosok képzési 
programjából kiemelés, ahol elsődleges cél 
a társas identifikáció és indulatok-érzelmek 
megfelelő kezelésének mikéntjével megis-
mertetni a diákokat.
5 Troup iskolában 106-ról 27-re mérséklődött 
a verekedések miatti eltiltások száma az ér-
zelmi nevelés kurzus hatására. (419. o.) Rész-
letes hivatkozások a kötet ’F’ függelékében, 
446-451. o.
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Ha pedagógusokkal beszélgetünk, 
mit látnak, hogyan változnak a gyere-
kek, szinte mindenki megfogalmazza, 
hogy a felgyorsult világ mennyire rossz 
irányba befolyásol mindent. 

Egyre bonyolultabb feladat a gyere-
kek motivációját fenntartani, a figye-
lemkoncentráció zavarai mintha gya-
koribbak lennének, a konfliktusokat 
nehezebb feloldani, nem figyelnek oda 
egymásra. Nehezebben látják egymás 
érzelmeit, az együttműködést igénylő 
helyzetekben sem mutatnak empátiát. 
Gyakori a túlzó énkép, az irányító sze-
repbe helyezkedés, ami sokszor párosul 
a másik negatív helyzetbe hozásával.  A 
kudarctűrő képesség gyenge. Sokak-
nál, főleg a hátrányos helyzetűeknél 
pedig épp negatív az énkép, emiatt 
hamar feladják, nem tesznek erőfeszí-
téseket, a „nekem úgysem megy” típu-
sú megközelítéssel kizárják magukat a 
fejlesztések lehetőségiből. 

Ha az iskolán túl tekintünk, a társa-
dalomban is mintha csökkenne az em-
pátia, a tolerancia, erősödik a gyűlöl-
ködés, az együttműködési képességek 
hiánya is érzékelhető, a saját helyzet, 
boldogulás felülír mindent. 

Változik a világ, és egyre égetőbb a 
kérdés: vajon az iskola képes a gyereke-
ket megfelelően felkészíteni az életre? 
Tudással, készségekkel, képességek-
kel? Eszembe jut Hankiss Elemér, aki 
a Proletár reneszánsz című művében 
elemezte a változásokat, hogyan lett a 
hagyományos „szeresd felebarátodat”-
ból a modern „szeresd önmagad”, vagy 
a „takarékoskodj”-ból „fogyassz”, illetve 
a „légy szerény”-ből „légy sikeres”, stb. 
Tudunk-e ezekhez az elkerülhetetlen 
változásokhoz igazodni az oktatásban?

Sokféle dologról lehetne persze be-
szélni, a globalizációról, a tudástar-
talmak változásáról és azok használa-
tának szükségszerűségéről, a digitális 
kor elvárásairól, az értékek kettőssé-
géről, azok megingathatatlanságáról 
és átértékeléséről. A média hatásáról, 
a család funkciójáról, a nevelési elvek 
változásáról. Bonyolódik a kor, és egy-
re bonyolultabbak azok oktatásra vetü-
lő hatásai is. 

Ám úgy tűnik, az ismeretközpontú 
oktatás nehezen enged teret a változás-

nak. A rendszer nehezen mozdul, a tan-
tervek elengedni nem nagyon akarnak 
semmit, ám jön az új, egyre gyorsuló 
ütemben, és ennek is teret kell adni. A 
jobb társadalmi státuszú szülők elvárá-
sai is nőnek, ők jobb továbbtanulási le-
hetőségeket szeretnének elérni a gyere-
keiknek, jön a különóra, az iskolába be 
nem férő új területekkel, telezsúfolva 
a mindennapok szabad, játékra fordít-
ható perceit, túlterhelve a gyerekeket. 
A rosszabb társadalmi státuszú szülők 
erre nem törekszenek. Ott más átörökí-
tések működnek, a motiváció a tanulás 
iránt gyenge, a túlélés stratégiája más.

Ami, azt hiszem, egyre kevesebb 
teret kap, az érzelmi intelligencia, a 
szociális készségek fejlesztése. Ugyan, 
kit érdekel ma, hogy a gyerekek az 
iskolában boldogok-e? „Naná, még mit 
nem! Nem szórakozni járnak ide! Nem 
kívánságműsor ez! Jobb, ha itt megta-
nulják, milyen az élet..., mert aztán kint 
jön a pofára esés...” – hallani gyakran a 
mondatokat. 

De vajon tényleg ilyen az élet? Vagy 
mi, felnőttek tesszük ilyenné, és aztán 
megváltoztathatatlan tényként kezel-
ve erre szocializáljuk a gyerekeket is? 
Tartjuk az iskolában azt a keretrend-
szert, ami minket is gúzsba köt, ami-
ben mi sem vagyunk boldogok? Miért?

Azt hiszem, napjaink oktatásából 
ez marad ki leginkább. A pozitív érze-
lem hatásrendszere. Kötelezettségeket 
hangsúlyozunk, igen, haladnunk kell 
a tanagyaggal, muszáj tartani a lépést, 
legyen meg az előírt munkafüzeti fel-
adat, ha marad, az majd megy házi 
feladatnak, mert nincs idő, a követke-
ző órán már tovább kell lépni, a követ-
kező oldalra. Hajszoljuk magunkat, a 
gyereket, hajszol minket az ellenőrzés, 
a központi felmérés, a ponthatárok el-
érésére, a felvételinek való megfelelés. 
Mert ma az a jó tanár, akinél magas a 
tanulmányi átlag, aki versenyeztet, aki-
nél már karácsonyra olvasnak, ahogy 
Vekerdy Tamás sokszor megemlíti, és 
aki a tervezettnek megfelelően haladva 
befejezi a tananyagot, időben.

Ám mi kell vajon az életben való 
boldoguláshoz? A történelmi évszá-
mok bebiflázása? A kémiai képletek 
felsorolása? Vagy az, hogy olvasónap-

lóban feldolgoztuk-e A kőszívű ember 
fiait? Vagy, hogy fel tudjuk-e sorolni 
a mondatfajtákat? Bizonyára ezek is 
fontosak, hiszen kell az általános mű-
veltség és a szakmaspecifikus tudás is. 
De az is, legalább ennyire, hogy tudjuk 
reálisan megítélni magunkat és má-
sokat, hogy tudjunk együttműködni, 
és rendben legyünk magunkkal és a 
világgal. Tudjunk örülni a munkánk-
nak, a másik sikerének, legyünk tá-
mogatóak, hogy tudjunk közösségben 
működni, hogy észrevegyük a szépet 
és tudjunk rá vigyázni is. Meglássuk 
a másik fájdalmát, és forduljunk felé 
segítőkészen. 

Napjainkban nagyon fontos, hogy 
erre fókuszáljon az iskola, bármilyen 
társadalmi csoportból érkező gyereke-
ket tanít. A jobb társadalmi státuszú-
aknak azért, mert az ő sikerkritériuma-
ikban is háttérbe szorul ez a minél több 
tudás felszedésére törekvés mellett, a 
rosszabb státuszú családokban pedig 
azért, mert ott a szülőknek is hiányo-
sak a szociális készségei.

De képesek vagyunk-e erre? Igazá-
ból ezeknek ott kellene lennie minden 
tantárgyban, a tanórák minden percé-
ben, és ott az ún. rejtett tantervben is, 
az iskola légkörében. De valami miatt 
ez manapság nem tud előtérbe kerül-
ni. Ha sokan most azt gondolják, erre 
valók az osztályfőnöki órák vagy az er-
kölcstanórák, tévednek. Ezekhez nem 
ismereteket kell társítani, hanem a ta-
nítási folyamatok során kell megélni. 
Élménnyé tenni a tanulást, az együtt-
működést, és ezek akkor kezdenek be-
épülni, fejlődni.

Ha rajtam múlna, minden tanórát 
úgy építenék fel, minden tantárgyi 
struktúrát úgy határoznék meg, hogy 
abban legyen kötelező elem a szociális 
kompetenciák fejlesztése. Legyen benne 
minden tanórában a személyes kompe-
tenciákra való tudatos fókuszálás, olyan 
elem, ami az önbizalmat, az önbecsülést 
építi, a helyes önértékelést fejleszti. De 
nemcsak azoknál, akiknél mindig si-
keres a munkafüzeti feladat megoldása 
vagy gyorsan jelentkeznek, hogy meg-
van a matematikapélda eredménye, 
hanem mindegyik gyereknél, annál is, 
aki gyengébb. Ha minden gyereknél kö-

a szociális komPeTenciák 
fejlesztéséről

l. riTók nóra 
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telező elem lenne a sikerélményhez való 
juttatás, hamarosan nem lenne gond 
a tanulási motivációval. Persze ehhez 
egyéni fejlesztések kellenének, több-
letmunka, ám meggyőződésem, hogy 
minőségi változást hozna az oktatás-
ban. Ehhez új típusú, differenciált fel-
adatok kellenek, ahol a képességeknek 
megfelelően mindenki erőfeszítést tesz 
és sikerélményhez jut. Ez persze nem a 
poroszos „most mindenki a 4. feladatot 
nézi” típusú óravezetést igényli.

Ha rajtam múlna, minden tanórá-
ban kötelezően benne lenne a társas 
kompetenciák fejlesztése is, igen, min-
den órán, hogy tevékenység közben 
megtapasztalják az együttműködést, a 
munkamegosztást, hogy megtanulja-
nak kompromisszumot kötni, segíteni 
egymásnak, örülni a csoport közös tel-
jesítményének, vagy elviselni a kudar-
cot a közösségben.

Kis többletmunkával ezt minden pe-
dagógus megtehetné. Ha pedig iskolai 
szinten is koordinálva lenne, hamar 
látszana az eredménye is.

Mi, az Igazgyöngy Alapfokú Művé-
szeti Iskolában ezt abban a tevékeny-
ségben tesszük, ahol meggyőződésem 
szerint a legkönnyebben megtehető: a 
vizuális nevelésben. Mert az alkotás-
ra épülő tevékenységekben a szociális 
készségek nagyszerűen fejleszthetők. 
A tantárgy tág mozgásteret enged a te-
matikában, hiszen a vizuális kommu-
nikációt kell fejlesztenünk, amit bár-
milyen témán lehet, így igazodhatunk 
a gyerekek érdeklődési köréhez, más 
tantárgyak ismeretanyagának vizuali-
zálásához, vagy éppen egy-egy rajzpá-
lyázat kiírásához is. 

Hogy mi kell a szociális kompeten-
ciafejlesztő vizuális neveléshez? Tuda-
tos pedagógiai tervezés a gyerekekre 
szabott, egyéni mozgásteret is enge-
dő feladattal, a technikai tudás magas 
foka, ami a „garantált” sikerélményt 
adja, az alkotási folyamat megélésének 
biztosítása, a feladat céljára fókuszáló 
értékelés, a közösségi vizuális élmény 
megtapasztalása. 

Íme, kipróbálásra ajánlva egy fel-
adatleírás az Igazgyöngy példatárából:

betűházAk
Pedagógiai célok: 
1. Vizuális nevelés:  
Képességfejlesztés: Különböző pa-
pírminőségek használatának megta-
pasztalása, az élmények szóbeli meg-
fogalmazása. Új technikák kipróbálása 
(kollázs).
Műveltségi tartalom: A környezettu-
datosság lehetőségei a vizuális kultú-
rában.
2. Szociális kompetenciafejlesztés: 
Az önállóság, az önbizalom fejlesztése. 
Csoportidentitás megtapasztalása.
3. Tantárgyközi integráció: A betű 
mint képi elem. Szöveg és esztétikai 
minőség. 
Anyagszükséglet: A/4-es rajzlap, egy 
tenyérnyi újságpapír, amin szöveg van, 
alkoholos filc, vízfesték, szivacshenger, 
színes filctoll, olló, ragasztó 
A feladat menete: 
A rajzlapok előkészítése: Célszerű elő-
re előkészíteni a rajzlapokat, hogy tel-
jesen száradjanak meg a rajzhoz. Vizes, 
kicsavart szivacshengerrel dörzsöljük 
meg a vízfesték sárga-narancs, vagy 
sárga-zöld, lila-kék gombját, és a hen-
gerrel vigyük fel a felületre a festéket. 

Bevezető beszélgetés:
(Előtte mindenkinek osszuk ki a szí-

nezett rajzlapokat és az újságpapírt.)
Hunyjátok le a szemeteket, és a bal 

kezetekkel fogjátok meg a rajzlapo-
tok sarkát, a jobb kezetekkel pedig 
az újságpapírt! Mozgassátok kicsit az 
ujjaitok között! Milyen hasonlóságot 
és milyen különbséget éreztek? Most 
nyissátok ki a szemeteket, és mondja-
tok így is különbséget a két papír kö-
zött. (szín, mintázat, méret) 

Mire használhatjuk az újságokat, ha 
már elolvastuk azokat? Miért fontos, 
hogy újra felhasználjuk ezeket vagy az 
anyagukat? Te hogyan óvod a környe-
zetedet?

Ma a rajzunkon felhasználjuk az 
újságpapírt is, ugyanis betűházakat 
készítünk... Nagyon érdekes és vicces 
folytatással. Kezdjük is!
1. Először az újságpapírra rajzoljatok 
fel alkoholos filccel két házat! Azért 
hívjuk betűháznak őket, mert telis-tele 
vannak betűvel..., mindenhol. 
2. Most fogjátok az ollót, és vágjátok ki 
mindkettőt! Ha akarjátok, rajzolhattok 
még felhőket, Napot a leeső újságpa-
pírra, és azt is kivághatjátok. A hulla-
dékot dobjátok a kukába! 
3. Ragasszátok fel a színezett lapra a 
házakat, és ha rajzoltatok, a felhőket, 
Napot is!
4. Képzeljétek el, hogy ezekből a be-
tűházakból nem füst száll fel, hanem 
betűk.... A betűk pedig neveket vagy 
üzeneteket írnak ki az égre... Gondol-
kodjatok el: a ti betűházaitok milyen 
feliratot „füstölnének” az égre? Írjátok 
fel! A felhőkből sem vízcseppek hull-
nak ám! Számok, apró betűk öntözhe-
tik a földeket....
5. Rajzoljátok meg a házak környeze-
tét! Kerítést, fákat, madarakat, lepké-
ket, dombokat, repülőket, amit csak 
akartok!
7. Most vegyétek elő a színes filctolla-
kat! Színezzétek a formákat, a kedve-
tek szerint!
8. Tegyétek szorosan egymás mellé a 
rajzokat a földre! Nézzük meg együtt! 
Micsoda gyönyörű betű-utcát építet-
tünk közösen! Kinek melyik tetszik a 
legjobban? Miért? Próbáljátok meg el-
olvasni a kéményből jövő üzeneteket! 
(Érdemes így, frízszerűen kitenni a fo-
lyosón vagy az osztályteremben.)

Csak egy kicsit kellene átstruktu-
rálni a pedagógiai gondolkodásunkat, 
a szociális kompetenciafejlesztés felé. 
Örömtelibb lenne az iskola nemcsak 
nekünk, hanem a gyerekeknek is.                                                                                                                         



angol nyelv

Cikkünk előző két részében Benny 
Lewis és Timothy Doner nyelvtanulá-
si stratégiáit taglaltuk, melyekben fő-
szerepet kapott a motiváció, valamint 
a nyelvtanulással kapcsolatos számos 
tévhit. Ebben a részben Chris Lonsdale 
megközelítését vesszük górcső alá, me-
lyet egy, a hongkongi Lingnan Egyete-
men tartott előadásában fejt ki részle-
tesen.

Lonsdale előadását azzal kezdi, 
hogy már fiatal korában erősen fog-
lalkoztatta őt, mivel lehetne felgyor-
sítani a tanulás folyamatát. Miután 
rájött, hogy az akkoriban elterjedt 
orosz módszer (Hypnopaedia) – mely 
szerint alvás közben hangfelvételről 
képesek vagyunk tanulni – nem mű-
ködik, ideiglenesen feladta a válasz 
keresését. Később (1981-ben) Kínába 
került, és megfogadta, hogy két éven 
belül megtanul folyékonyan kínaiul 
(ami az akkori felfogás szerint lehetet-
len volt). Mivel Lonsdale jártas volt a 
nyelvészetben és a pszichológiában is, 
a kutatások gyakorlatba helyezésével 
képes volt 6 hónap alatt elsajátítani 
a kínai nyelvet. A kezdeti kérdését 
tehát így fogalmazta át: Hogyan lehet 
gyorsan és hatékonyan nyelvet tanulni?

A kérdés megválaszolása előtt felhív-
ja a figyelmünket két tévhitre (ahogy 
azt Lewis és Doner is tették): nincs 
olyan, hogy nyelvi érzék, és olyan sem, 
hogy az idegennyelvi környezettől 
természetes úton megtanuljuk az ide-
gen nyelvet.

Lonsdale szerint 5 elvet kell követ-
nünk a sikeres nyelvelsajátítás megva-
lósításához: 

1. Tartalmi relevancia – rendkívül fon-
tos, hogy a megtanulni kívánt idegen 
nyelvet relevánssá, fontossá tegyük 
magunk számára, legyen szó külső 
„nyomásról” (pl. munkahelyi köve-
telmény) vagy belső motivációról (pl. 
egyéni célok). A nyelvtanulás akkor 

lesz hatékony, ha annak tartalma rele-
váns számunkra.
2. A nyelv mint eszköz – a nyelv a 
kommunikáció eszköze. Ha nem esz-
közként használjuk, nem használjuk ki 
az általa biztosított lehetőségeket sem, 
ezzel hátráltatva a nyelvtanulás folya-
matát. Kommunikáljunk már az első 
pillanattól.
3. Nyelvi megértés – Lonsdale egyetért 
a nyelvész Stephen Krashen elméleté-
vel, mely szerint a nyelv elsajátítását 
leginkább az értelmezhető bemenet 
(comprehensible input) segíti elő. Nem 
a nyelvtanból kell kiindulnunk, hanem 
a megértésből (úgy, mint ahogyan a 
gyerekek is tanulják saját anyanyelvü-
ket).
4. Testbeszéd – figyelnünk kell saját 
és mások testbeszédére, hiszen ez egy 
jelentős részét teszi ki a kommuniká-
ciónak. „Megfájdultak arcunk izmai a 
napi nyelvtanulás után? Gratulálok, jó 
úton halad, hiszen a beszédhez arcunk 
mind a 43 izmát használnunk kell!”
5. Pszicho-fiziológiai (testi-lelki) ál-
lapot – ha mérgesek, szomorúak, fe-
szültek, éhesek vagyunk, nem lesz ha-
tékony a nyelvtanulás. Ügyeljünk arra, 
hogy testi-lelki állapotunk harmóniá-
ban legyen. A nyelvtanulás elején ren-
getegszer esünk majd a többértelmű-
ség csapdájába. Ne engedjük, hogy ez 
feszültté tegyen minket, hiszen termé-
szetes velejárója a nyelvtanulásnak.

Öt elve alapján Lonsdale-nek 7 ta-
nácsa van minden nyelvtanuló számá-
ra, amelyeket ha betartunk, szerinte 
nyelvtanulási folyamatunk gyors és 
hatékony lesz:

1. Hallgassunk sokat – tegyük ki ma-
gunkat a nyelvi bemenet hatásának 
maximális mértékben. Használjuk ki 
az internet és a multimédia lehetősé-
geit. Nem baj, ha (még) nem értjük a 
tartalmat, de hozzászokunk a hanglej-

téshez, a beszédstílusokhoz, a ritmus-
hoz, valamint felfigyelünk az ismétlő-
dő mintákra.
2. Figyeljünk a jelentésre, még akkor 
is, ha nem ismerjük az adott szót, fo-
galmat, kifejezést. A testbeszéd is ren-
geteget elárul, hiszen a kommunikáció 
fontos eleme.
3. Párosítsuk azt, amit tudunk – ha 
már tudunk 10 igét, 10 főnevet és 10 
melléknevet, 1000 különböző dolgot 
tudunk mondani. Ne féljünk olyan 
formákat létrehozni, amelyekben nem 
vagyunk biztosak.
4. Összpontosítsunk a nyelv „magjára” 
– minden nyelvnek van egy alapszó-
kincse (az angolnak pl. 3000 szó), 
amellyel szinte minden alapvető, hét-
köznapi megnyilvánulásra tesz minket 
képessé.
5. Keressünk valakit, aki odaadóan se-
gít, ha kommunikációs partnerre van 
szükségünk.
6. Figyeljünk az anyanyelvi beszélők 
mimikájára – a kiejtésünket könnyen 
tökéletesíthetjük azzal, ha egészen egy-
szerűen megpróbáljuk lemásolni az 
anyanyelvi beszélők szájmozgását.
7. Építsünk közvetlen kapcsolatot 
a fogalmak és azok mentális 
reprezentációi között, ezzel jelentősen 
hatékonyabbá tehetjük a memorizálást.

Ahogy azt cikksorozatunk előző két 
részében is hangsúlyoztuk, nagyon 
fontos, hogy minél több stratégiát ki-
próbáljunk, amikor idegen nyelvet 
tanulunk. Minél több módszerrel ta-
lálkozunk, annál biztosabban találjuk 
meg a különböző módszerek azon 
technikáit, amelyek gyorssá, hatékony-
nyá és élvezetessé teszik majd szá-
munkra is egy idegen nyelv tanulását.

források:
 Chris Lonsdale, How to learn any language 

in six months, TEDxLingnanUniversity, el-
érhető: https://www.youtube.com/watch?v=-
d0yGdNEWdn0. 

nyelvTanUlási 
sTraTégiák (3. rész)
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a kooPeraTív TanUlás szük-
séGszerűséGe

Napjainkban a kooperativitásra épü-
lő tanulásszervezést több tényező is in-
dokolja. A Jacque Delors által vezetett 
UNESCO bizottság jelentése, mely Ok-
tatás – rejtett kincs címen jelent meg, 
számos problémára hívja fel a figyel-
met, melyek megoldást sürgetnek. 

Ezek közül kiemelendő az a felgyor-
sult fejlődés, a tudástársadalmakban 
bekövetkező információs lavina, mely 
egyre nehezebbé teszi a felnőtt életre 
való felkészülést. Sötétben tapogató-
zunk, amikor a jelen kor óvodásait 
akarjuk felkészíteni olyan munkakö-
rökre, tevékenységekre, melyek ma 
még nem léteznek. Amíg régen több 
száz évre volt szükség egy tudomá-
nyos paradigmaváltáshoz, addig ma 
ez kevesebb, mint egy generáció alatt 
lezajlik. Milyen ismeretekre, milyen 
tudásra van tehát szükségünk? Emel-
lett a kérdés mellett egyre fontosabbá 
válik, hogy milyen jellemvonásokkal 
rendelkezzen a felnőtt életre készü-
lő fiatal, hogy az élethosszig tartó ta-
nulás folyamatában is helyt tudjon 
állni. Lényeges, hogy alkalmazkodó, 
együttműködő, kreatív, problémameg-
oldó személyiséggé váljon. Ahogyan 
Bábosik István is megfogalmazza, a ne-
velés célja, eszménye olyan személyiség 
formálása, aki „szocio-morális vonat-
kozásban altruisztikus, munkára orien-
tált, kooperatív, toleráns személyiség, az 
önfejlesztés, önérvényesítés tekintetében 
pedig a permanens önképzésre motivált, 
önmaga pozitív adottságait felelősen 
gondozó, fejlesztő, a változó körülmé-
nyekhez alkalmazkodni képes, gyakor-
latias, összességében tehát konvertábilis 
lény.” (Bábosik, 2004, 16)

A következő probléma, melyet ki 
kell emelnünk, amikor az együttműkö-
désen alapuló tanulás szükségességét 
vizsgáljuk, azoknak a globális kihívá-
soknak a megléte, melyek megoldása 
az országok, népek közötti folyamatos 
és hatékony együttműködéssel való-
sítható csak meg. Ezek közül megem-
líthetjük a környezetvédelem, környe-
zeti nevelés, fenntarthatóságra nevelés 
kérdésköreit, de az egyenlőtlenségek, a 
népesedési problémák is ide tartoznak. 

A megváltozott szocializáció, a 
családi kapcsolatok fellazulása (pl. a 

válások hatása), a média, a televízió 
központi szerepe, ezáltal a szabadidő 
eltöltésének nagymértékű átalakulá-
sa is újabb szerepeket, funkciókat je-
lent az iskola számára. Napjainkban 
a diákok nagy része nem jön ki jól a 
társaival, képtelen az együttműködő 
problémamegoldásra, a megváltozott 
szocializációs szokások pedig mind-
ezeket még inkább elsorvasztják. A 
számítógép előtt, a virtuális térben el-
töltött idő háttérbe szorítja az „élő kap-
csolatokat”.

A „modern kori népvándorlás”, az 
urbanizáció, az etnikai csoportok egy-
máshoz való viszonya mind szükséges-
sé teszik az oktatási módszerekre való 
fokozottabb odafigyelést, a kooperativi-
tás erőteljesebb érvényesülését. Slavin, 
Kagan, Johnson és kutatócsoportjaik 
is bizonyították, hogy a kooperatív ta-
nulásszervezés jótékony hatással van az 
etnikai különbségek elfogadására, to-
lerálására. „A kooperatív tanulás hatá-
sára a kontrollcsoportokhoz viszonyítva 
javult a különböző etnikai csoportokhoz 
tartozó diákok közti viszony…., továbbá 
a kooperatív tanulás fokozott társas fej-
lődést, javuló társas kapcsolatokat ered-
ményezett.” (Kagan, 2001, 32) Jelentős 
eredménynek tekinthető az is, hogy az 
amerikai és néger tanulók közötti két 
jegy különbség a tanulmányi eredmé-
nyekben a kooperatív tanulásszerve-
zéssel megszűnt. Behozták a lemaradá-
sukat a fekete tanulók. 

Sajnos a ma iskolája főként a kom-
petitív módszereket helyezi előtérbe, 
melyben a versengés áll a középpont-
ban. Feltehető a kérdés, hogyan készít-
sük fel a felnövekvő generációt együtt-
működésre, kooperálásra, ha mindez 
az iskolában nem kap kellő hangsúlyt. 
Hogyan dolgozzon felnőttként közös 
problémák, innovációk megvalósítá-
sán, hogyan legyen a másik emberrel 
elfogadó, toleráns, ha nem találkozik 
olyan módszerekkel, stratégiákkal az 
iskolai tanulás során, ami az együtt-
működéshez szükséges alapvető kész-
ségeket, képességeket, kompetenciákat 
fejleszti? 

a kooPeraTív TanUlás 
érTelmezése

Tény, hogy a magyar oktatásban el 
kell mozdulni a gyakorlatorientált, az 

aktivitáson és a tanulói kezdeménye-
zéseken alapuló kooperatív tevékeny-
ségekre épülő pedagógiai módszerek, 
stratégiák irányába. A kooperatív ta-
nulás Norm Green szerint nem csu-
pán egy tanítási módszer, hanem egy 
életszemlélet, mely a kölcsönös tisz-
teleten alapuló együttműködést és a 
közösség minden tagjának egyéni tel-
jesítményét állítja előtérbe. Előfeltétele 
az a konszenzus, mely a közösség tag-
jai közötti kooperáció eredményeként 
jön létre. Az eddigi tapasztalatok alap-
ján elmondható, hogy azok a tanulók, 
akik képesek alkalmazni a kooperatív 
tanulást, az élet más területére is képe-
sek átvinni az együttműködést hirdető 
szemléletet. (Óhidy, 2011)

A kooperatív tanulás Kotschy Be-
áta definíciója szerint a „résztvevők 
együttműködésén alapuló kiscsoportos 
tevékenység, mely különböző célok el-
érésére szerveződhet, segítheti az egyes 
tanulók tanulmányi fejlődését, illetve 
hozzájárulhat az együttműködéshez 
szükséges képességek és készségek ki-
alakulásához, a reális önértékelés és a 
problémamegoldó gondolkodás fejlesz-
téséhez. Lehetőséget nyújt a szociális 
magatartásformák gyakorlására, a sa-
ját gondolatok és érzések pontos és dif-
ferenciált kifejezésére, logikus érvelés és 
következtetés, a társak érzelmeit figye-
lembe vevő vitakészség elsajátítására. 
A közös célok, felelősség és az eredmé-
nyekben való közös osztozás elősegíti a 
mások iránti tisztelet és segítőkészség, 
a reális énkép kialakulását.” (Kotschy, 
1997, 277-278)

A kooperatív tanulási forma során a 
tanulók 4-6 fős csoportokban folytat-
ják tanulmányi tevékenységüket, ahol 
nagyon fontos szerepe van az intel-
lektuális képességek fejlesztésén és az 
ismeretátadáson túl a szociális kompe-
tencia formálásának. A kooperatív cso-
portmunka során jellemző a csoporton 
belüli függés, az egyéni felelősség, a kö-
zös tanulásirányítás a csoporton belül. 
A tevékenységek során a feladatmegol-
dás és a csoporttagok egymással való 
kapcsolata egyformán fontos. A tanár 
figyelemmel kíséri a csoport munkáját, 
és szükség esetén segítően beavatkozik. 
Az evalváció és a tanulási folyamat ref-
lektálása és értékelése a csoport felada-
ta. (Johnson – Johnson, 1994)

a kooPeraTív TanUlás szerePe, 
jelentőséGe az oktatási folyamatban

kövecsesné dr. Gősi viktória
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A csoportok kialakításának számtalan, izgalmas módja van. A társak megkeresése is történhet kapcsolatteremtő játék 
formájában, pl. úgy, hogy annyi képet vágunk négy részre, ahány csoportot szeretnénk (ha az osztálylétszám nem osztható 
néggyel, akkor egy képet három vagy öt részre vágunk). A képdarabokat szétosztjuk, mindenkinek egyet-egyet, majd fel-
szólítjuk a gyerekeket, hogy keressék meg az összetartozókat. A teljes képet összerakók alkotják majd a csoportot. 
A feladat történhet véletlenül is, amikor mindegy, hogy ki melyik képrészletet kapja, de tudatosan is irányíthatjuk a cso-
portalakítási folyamatot. Ha először összeállítjuk magunkban a csoportokat, majd a képdarabokat ellátjuk nevekkel, és így 
osztjuk ki, elérhetjük, hogy „észrevétlenül”, izgalmasan keresgélve, de mégiscsak a mi elgondolásunk szerinti csoportösz-
szetétel alakuljon ki. 
Pl.: A hulladékos projekt elején a Sashegyi Hulladékkezelő Központról készült képeket darabolom szét, ezekből alkotunk vé-
letlenszerűen csoportokat, és helyezzük el a képdarabokat a táblánál.  Az első feladat rögtön a képekhez kapcsolódik. Milyen 
berendezések, eszközök, helyszínek jelennek meg a képeken? Mire szolgálhatnak ezek az eszközök? A tanulók motiválása során 
a beszélgetés, ráhangolás eszközeként is funkcionál ez a kooperatív technika. 
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Mindenkinek a hátára tűzünk egy kitalálandó szót. Senki sem árulhatja el a másiknak, hogy mi van a hátán. Feladat: kita-
lálni, hogy ő kicsoda. Folyamata: egyszerre egyvalakitől egyvalaki kérdezhet és válaszolhat. A következő kérdést másnak 
kell feltenni. Aki kitalálja a saját hátára tűzött szót, az veszi le a hátáról a cédulát. Nem ül le, hanem továbbra is kérdezhet-
nek tőle. A játék minden tantárgy esetében kiválóan alkalmazható. Pl.: Erdei növények, állatok, erdei munkálatok kitalálása

K
ER

EK
-

A
SZ

TA
L Tipikus információgyűjtő módszer. A feladat megértése után a csoportban egy lap megy körbe az óramutató járásának 

megfelelően, amire a gyerekeknek sorban megoldásokat kell írniuk. Az információgyűjtés addig megy, amíg a csoport-
tagok ki nem fogynak az ötletekből. A továbbításhoz szabályokat is köthetünk, pl. adott időt a válaszadáshoz, a passzolás 
lehetőségét vagy mást, amit az egyéni felelősség megteremtéséért kitalálunk.
Pl.: Asztalonként, csoportonként gyűjtenek a gyerekek a különböző szintekhez tartozó növényeket, állatokat az erdőből.
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kerülnek írásban kifejtésre. A csoport tagjai sorban, az óramutató járásával egyező irányban elmondják egymásnak a 
gondolataikat, mely során egy tag beszédidejét meg lehet határozni. Pl.: Beszéljétek meg az erdőjárók jogait, kötelességeit! 
Minden tanuló fogalmazzon meg legalább egy fontos gondolatot! 
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A feladat lényege, hogy egy adott fogalom minden betűjéhez keresztrejtvényszerűen kapcsoljanak a tanulók egy-egy fo-
galmat, mely tartalmilag kapcsolódik a megadott szóhoz. Az adott fogalom betűi lehetnek szókezdő, szóvégződő betűk, de 
bárhol elhelyezkedhetnek a szóban. Pl.: A technika kiválóan alkalmas bármely foglalkozás megkezdése előtt, melynek során 
a gyermekek előzetes tudásáról, a témával kapcsolatos információiról tájékozódni tudunk. 

kooperAtív technikák A gyAkorlAtbAn
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Az asztalterítőt annyi részre szükséges osztani, ahány csoporttag van. A terítő közepét szabadon kell hagyni. A struktu-
rált rendezés ábrája az ismeretek rendszerezésére vagy a különböző vélemények, mondatbefejezések összegzésére szolgál. 
Előnye, hogy a csoport 4 tagja egyszerre tud dolgozni a vele szemben levő részben, és nem kell a rajzlapot forgatniuk. A 
középső részbe bekerülhetnek a közös dolgok vagy a csoportosítás elve. 
A technika alkalmas a különböző vélemények egyeztetésére, összegzésére is a csoportmegoldás technikával kombinálva. Pl. 
Egy megkezdett mondatot írunk az asztalterítő közepére: Azért fontos, hogy szelektíven gyűjtsük a hulladékot, mert… A 
megkezdett mondatot minden tanuló önállóan befejezi a saját részében, majd egyeztetik a négy véleményt, és egy olyan mon-
datbefejezést fogalmaznak meg, amiben mindenkinek a véleménye megjelenik. 

IN
D

IÁ
N

 B
E-

SZ
ÉL

G
ET

ÉS

A módszert a csoportmegbeszéléseken használhatjuk. Ötletét az adta, hogy a fiatal indiánok hozzászólásaikat mindig az 
előttük szólt öregek mondatainak, gondolatainak elismétlésével kezdték. A gyakorlat segíti a másik mondataira való tuda-
tos odafigyelést, fejleszti a fogalmazókészséget, a lényegkiemelést, a tudatos kommunikációt. Alkalmazásakor a hozzászó-
lók a mondanivalójukat mindig az előző hozzászólás összegzésével kezdik.
Pl.: Kiválóan alkalmas a technika a mai „digitális generáció” figyelemkoncentrációjának fejlesztésére. A foglalkozás elején 
is alkalmazhatjuk a technikát egy megkezdett gondolat befejezésével. Pl.: „Szerintem az erdő szerepe az ember életében az, 
hogy…” A következő tanuló megismétli, amit a társa mondott, majd folytatja a gondolatot a saját véleményével. 
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A csoport minden tagja különböző színű tollat kap. A csomagolópapír közepére kerül a téma (fogalom), amiről értekez-
nek. Kerekasztal módszer segítségével a csoporttagok a témához kapcsolódó kulcsszavakat írnak. A kész lapokat a falra 
rögzítjük, a csoportok bemutatják egymásnak a kulcsszavak rendszerét. Értékeljük a színek arányát is a lapokon belül, ez 
mutatja, hogy a csoporttagok aktivitása milyen volt. Ezzel kiszűrhetjük a „láblógatókat” a csoporton belül, és arra tudjuk 
késztetni a csoportokat, hogy figyeljenek az egyenletes munkamegosztásra. Bármilyen téma feldolgozásának megkezdése 
előtt alkalmazhatjuk. 
A szóbontóhoz hasonlóan az előzetes ismeretek feltárását segíti, de egy tananyag feldolgozását követően is alkalmas lehet a 
tananyag tartalmának strukturált rendezéséhez, a logikai kapcsolatok megláttatásához.
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Ó A kérdezőorsóban a nyíl Milton-kapocs segítségével rögzített, szabadon forgatható. Ennek segítségével véletlenszerűen 

mozgatható a mutató, éppen ezért izgalmasan osztható ki a kérdés típusa. A feladat az, hogy az egyik diáknak azzal a kér-
dőszóval kell kérdést megfogalmazni, melyre a nyíl mutat. A másik diák válasza után újra pörgetik a nyilat, és a másik diák 
fogalmaz meg kérdést. Tulajdonképpen a bevésést segítő módszer, amit a kérdéstípusok véletlen játéka tesz izgalmassá. 
Az erdei iskolában állatkártyákat húzhatnak a gyerekek, a kérdezőorsó különböző részeibe pedig a táplálkozás, szaporodás, 
testfelépítés, életmód, érdekességek….szempontok kapnak helyet. Az állatkártya kihúzása után a gyerekek egymástól kérdez-
hetnek, és átismételhetik az állattal kapcsolatos tudnivalókat, érdekességeket. 
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A módszer mindegyik változata a bevésést segíti, játékos formában. 
1. változat
A csoport tagjai a bevésés céljából kártyákat készítenek, melyeknek egyik oldalán a fogalom, másik oldalán a definíció 
szerepel. (Természetesen a fogalom–definíció párosításon kívül mást is alkalmazhatunk, kérdés–válasz, kép–szöveg, stb.) 
A helyes megoldáshoz adhatunk lexikonokat, szemelvényeket vagy egyéb szakirodalmat, melyekben utánanézhetnek az 
értelmezéseknek, vagy a csoportok megoldásait közösen megvitathatjuk. Ez utóbbi esetben időt kell adnunk az esetleges 
javítások elkészítésére. A kártyákat elkészültük után egyenlő arányban szétosztják a párok egymás között. A bevésés so-
rán az egyik csoporttag a kártya előlapját mutatja párjának, aki elmondja a definíciót, társa ellenőrzi a kártya hátlapján. 
Így gyakorolnak, majd cserélnek, aztán a párok is cserélnek a csoporton belül. A cél, hogy mindenki ismerje a fogalmak 
definícióit.
2. változat
A csoport tagjai kártyákat kapnak. A kártyák egyik részén fogalmak, másik részén definíciók (vagy más bevésendő infor-
mációk) találhatók. A csoport tagjai csoportmegbeszéléssel keresik meg az összetartozó kártyákat, majd ellenőrzés után 
ragasztóval összeragasztják őket. Ezután ugyanúgy használják a bevésésre, mint az előzőnél.
3. változat
A csoport tagjai egyénileg készítenek asszociációs kártyákat. A kártya egyik oldalán egy mondat szerepel, melynek értel-
mezése után a fogalomra asszociálhatunk. A kártya hátoldalán a fogalom található. A kész kártyákkal folyik a bevésés el-
mélyítése. Az ellenőrzés is ekkor történik, hiszen a kártya csak akkor működik a célnak megfelelően, ha tartalmilag helyes. 
A páros játék után a csoporttagok kártyát cserélnek.
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Ez a módszer csak azoknak a kérdéseknek az áttekintésére alkalmas, amelyekre a válasz számokban adható meg. A tanulók 
sétálgatnak a teremben. A tanító így szól: „állj meg!”, majd feltesz egy kérdést, például: „Hány nagy részből áll a szarvas-
bogár teste?” A résztvevők gyorsan a válasznak megfelelő nagyságú csoportokba tömörülnek, jelen esetben 3 fős csoportokba. 
Ha kimaradt valaki, akkor arra ügyelni kell, hogy a többiek a következő csoportosulásnál bevegyék őket a csoportba. Ezt lehet 
olyan formában is játszani, hogy csak a párválasztásig jutunk el, és a gyerekek minden kérdésnél más tanulóval beszélik meg 
a kérdésre adott válaszokat. 
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Akkor használjuk, amikor valamit be szeretnénk gyakorolni. Lényeges, hogy rövid kérdés és ugyanilyen terjedelmű válasz 
szerepeljen a játékban. A gyerekek papírgolyót gyúrnak, amit egymásnak dobálnak a csoporton belül, miközben a kérdé-
seket is elmondják. A papírgolyó elkapója válaszol, majd ő is kérdező–dobó lehet. 

A kérdésdobást kíváncsi kockával is végezhetjük, amikor a csoport minden tagja egy kérdést fogalmaz meg a kocka vala-
mennyi oldalára. 
Pl.: Az erdő és az ember foglalkozás végén is szoktam alkalmazni. A kérdések között szerepel: Mit értünk az erdő védelmi 
funkciója alatt? Milyen erdészeti munkákat ismersz? Milyen szerepe van az erdőnek az ember életében? Mit értünk az erdő 
közjóléti szerepe alatt? 
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A módszer segítségével kiválóan lehet adatok megjegyzését gyakorolni. A diákok kettős körbe állnak, egy külső és egy 
belső körbe. Szembefordulnak egymással, majd egy negyed fordulatot tesznek jobbra. A tanár irányításával körbesétálnak, 
és megállás után néhány információt közölnek magukról a velük éppen szemben álló társukkal (pl. név, születési dátum, 
kedvenc könyv stb.). Végül közösen megnézik, kinek hány információt sikerült megjegyeznie. Jó csoportépítő feladat, ami 
a memoriter fejlesztése mellett a figyelemösszpontosítás gyakorlására is remek lehetőséget ad.
Pl.: A különböző tantárgyakhoz kapcsolódóan is jól alkalmazható a technika. Erdei iskolai foglakozás elején a két kör elindul 
ellentétes irányba. Taps jelzésre szembefordulnak a külső és belső kör tagjai, párokat alkotnak, és válaszolnak a tanító, foglal-
kozásvezető által feltett kérdésre. Utána a következő körben más párok alakulnak. 
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IK A, B, C, D jeleket osztunk ki a csoportok tagjainak. Az új ismeretet tartalmazó szöveget négy részre osztjuk. A csoport 
minden tagja más-más szövegrészt kap; mindenki egyénileg elolvassa a kapott szöveget; majd az azonos betűjelűek össze-
ülnek, megbeszélik az elolvasottakat és közös vázlatot írnak. Ezt követően mindenki a csoportjába visszamegy, és megta-
nítja a saját feldolgozott anyagát a csoport többi tagjának.
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A gyerekek egy adott témát feldolgozva oktatóposztert készítenek. A végén „tárlatvezetéssel“ járjuk körbe a posztereket, 
minden csoport bemutatja, ön- és társértékelés kíséretében. A munka során alkalmazzuk a kooperatív csoportszerepeket 
(eszközfelelő, feladatfelelős, időfelelős…) 
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A módszer lényege, hogy a felvetett problémára mindenki szabadon asszociál. Fejleszti az asszociációs képességet, a lé-
nyegkiemelés képességét, és bővíti az ismereteket is. A felvetődött ötleteket címszavakkal írásban rögzítik, majd amikor 
már kifogytak az újabbakból, közösen átbeszélik a felírtakat. Sokszor az első ránézésre viccesnek vagy túl szélsőségesnek 
tűnő ötletekből lesznek a végső megoldások.
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A csoportalakítás alapja is lehet. A terem sarkaiban különböző állításokat, feladatokat, véleményeket helyezünk el. A tanu-
lók keressék meg azt a sarkot, amivel egyetértenek.
Pl.: Környezeti nevelés során úgy is alkalmazhatjuk, hogy minden sarok egy-egy állat vagy fa. A gyerekek megkapják a jellem-
zőket, és annak megfelelően kell sarkot választani, hogy az adott szókártya (jellemző tulajdonság) melyik sarokra (állat vagy 
növényfajra) igaz.
Vagy: A tanterem 4 sarkába szókártyákat teszünk fel a 4 évszakról (tavasz, nyár, ősz, tél). A 4 sarokban helyezkednek el a 
tanulók, és szóforgóval megbeszélgetik, hogy az adott évszakban mi történik a madarak életében, és mi, emberek, mit tudunk 
segíteni. Minden csoport elmondja a gondolatait, majd az asztalon elhelyezett képekből, szókártyákból minden csoportnak ki 
kell választania, melyik kapcsolódik a saját évszakához. Ezt követően egy táblai ábrán helyezik el a kulcsszavakat és a képeket 
a gyerekek. Az elhelyezendő szókártyák: fiókanevelés, fészekrakás, madáretetés, madáritatás, odú tisztítása, odú kihelyezése, 
elköltöznek a madarak, visszatérnek a madarak.

A táblázat Bacskay Bea – Lénárd Sándor – Rapos Nóra – L.Ritók Nóra: Kooperatív tanulás című irodalom alapján került összeállításra.
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„A gyermek olvasó pedig a jövő ol-
vasója. Bizony befellegzett annak az 
irodalomnak, amelyik a saját olvasótá-
borát elfelejti felnevelni. Nem évült el, 
amit Benedek Elek réges-rég a lelkünkre 
kötött: miként a házat, úgy a kultúrát 
is alulról kell elkezdeni építeni. A gyer-
mekkultúránál!” (Komáromi, 1999, 
344)

Benedek Elek (akinek születésnapja 
tiszteletére szeptember 30-án ünnepel-
jük a magyar népmese napját) volt az 
első író, aki a gyermekirodalom ügyét a 
magyar művelődéspolitika fontos kér-
désének tartotta. Írói pályája kezdetétől 
tudatosan fordult a gyermekek felé. Jól 
tudta, hogy a gyermekek nevelésében a 
felnőtteknek nagy és megalapozó sze-
repe van. A példamutatás elsősorban a 
felnőttek – a szülők, a pedagógusok, az 
írók, a könyvkiadók – referenciáin ala-
pul. Benedek Elek kitartóan dolgozott 
a korszerű magyar gyermekirodalmi 
műveltség megteremtésén. Igazi „mag-
vető” volt. Művelte, ápolta, gondozta a 
gyermek- és ifjúsági irodalmat, mert 
tudta, hogy már egészen kis korban 
meg kell alapozni az irodalmi ízlést és 
olvasásra nevelést. 

 Benedek Eleknek sajátos mesemon-
dói stílusa volt. Úgy akart írni, hogy 
azt a fiatalok és a felnőttek egyaránt 
zavartalanul olvashassák. Szépírói 
stílusának legfőbb jellemzői az élőbe-
szédre emlékeztető természetes köz-

benedek elek mesehősei  

kele ilDikó

vetlenség, az ízes nyelvvilág és a hu-
mor volt (Tancz, 2009).  

 1885-ben jelent meg a Székely Tün-
dérország című gyűjteménye, ami már 
önállóan megírt népmeséket is tartal-
maz. Hat évvel később jelent meg a 
Székely mesemondó című kötete. Me-
segyűjtő munkásságának legsikere-
sebb műve az öt kötetben megjelenő 
Magyar mese- és mondavilág, ami a 
millenium ünnepére készült. A nagy 
mesemondó nemcsak gyűjtött, hanem 
saját meséket is alkotott: a Gyöngy-
virág Palkó és a Kolontos Palkó című 
meséket népmesei elemek mintájára 
maga költhette. 

 A Világszép Nádszál kisasszony, a 
Többsincs királyfi, A kék liliom, A vitéz 
szabólegény, A vége jó, minden jó című 
kötetek meséit a Magyar mese- és mon-
davilág java terméséből válogatták. 
Ezek a kötetek több száz különféle tí-
pusú mesét tartalmaznak, a hagyomá-
nyos tündérmeséktől kezdve egészen 
a rövid példázatokig. A mesék hősei 
nemcsak királyok, hanem egyszerű 
emberek, falusi leányok, vándorlegé-
nyek, szerencséjüket kereső szegényle-
gények is. A hőst a mesékben gyakran 
szoros kapcsolat fűzi a hálás állatok-
hoz, madarakhoz, halakhoz, a növé-
nyi világhoz. Sokszor még szerepet is 
cserélnek egymással – például A griff-
madár és az Aranytulipán mesékben is 
erről olvashatunk.

Az író meséinek színhelye kitolódik 
a paloták környezetéből a mezőre, er-
dőbe, barlangokba, kunyhókba. Ellen-
tétes jelképeket is megfigyelhetünk a 
mesék színhelyei között: ilyen például 
a viskó és a kacsalábon forgó palota; a 
selymes füvű rét és az áthatolhatatlan-
nak tűnő sűrű, sötét erdő. 

Benedek meséiben jellegzetes nyelvi 
fordulatokat, sajátos „Elek após” ki-
fejezéseket olvashatunk: telt, múlt az 
idő; mentek-mendegéltek;  hetedhét 
ország ellen; halálnak halálával halsz, 
stb. Bauer (1996) azt írja, hogy a me-
sében történő megszólítások egy része 
csak a magyar népmesékben található 
meg, például: „Hol jársz te itt, ahol 
még a madár se jár?, Szerencséd, hogy 
öreganyádnak szólítottál!” Különösen 
szépek a meséiben található hasonla-
tok: „hullott a könnye, mint a zápor-
eső; reszketett, mint a nyárfalevél; ma-
gára maradott, mint az útszéli fa; stb”.

Benedek Elek mindig másként indít-
ja és zárja be meséit: „Egyszer volt, hol 
nem volt, hetedhétországon is túl…; 
Egyszer volt, hol nem volt, az Óperen-
ciás-tengeren is túl…; Itt a vége, fuss el 
véle; Aki nem hiszi, járjon utána; Ma is 
élnek, ha meg nem haltak.”

A Benedek-gyűjtötte mesék tartalmi 
és formai elemei ősi hagyományokat 
őriznek. Ilyenek a varázserejű tárgyak 
és szerszámok: a csodatevő síp, varázs-
vessző, az erőt adó gyűrű, az aranypat-
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kó, a hamuban sült pogácsa, az élesztő-
víz. A mese formai elemeihez soroljuk 
a bűvös számokat is: hét, hetedhét 
ország, három kívánság, tizenkétfejű 
sárkány, hétmérföldes csizma.

Nagy mesemondónk kedvelte me-
séiben az átváltozásos elemeket is, pél-
dául: a disznóból királyfi lesz a Szóló 
szőlő, mosolygó alma, csengő barack 
című mesében, a békából királylány 
lesz A béka-királykisasszony című me-
sében.

Elek apó mesehőseinek magatartása 
és tulajdonsága rendkívül változatos. 
A gazdag, fordulatos cselekményű 
történetekben a jó és a rossz harcol 
egymással: a bátor királyfiak (pl. Az 
örök ifjúság vize mesében) vagy a sze-
rencséjüket kereső szegénylegények 
(pl. Táltos Jankó; Hajnal mesékben) 
sárkányokkal, boszorkányokkal, ör-
dögökkel és óriásokkal ütköznek meg. 
Fontos azonban, hogy nem mindig fi-
zikai erővel győznek a főhősök: A sze-
gény ember és az ördög című mesében 
megtaláljuk a fortélyosságot, Az okos 
leány és A gulyás leánya című meséi-
ben a női mesehősök az eszességükről 
híresek. 

Jó humora van a Kolontos Palkó 
című mese hősének:
„- Na, ez ugyan jól megátkozott engem 
– kacagott Palkó –, hiszen hadd mond-
ja a szamaram, amit én mondok, mi 
károm lehet abban?
Azzal felült a szamarára, s szólott neki:
- Gyí, csacsi!
Mondotta a szamár is:
- Gyí, csacsi!
Hallod-e, nem én vagyok a csacsi, ha-
nem te.
Mondta a szamár:
- Hallod-e, nem én vagyok a csacsi, ha-
nem te.
- Te, szamár! – kiabált Palkó. – Ne fele-
selj velem, mert úgy a füled közé vágok, 
hogy a másvilágon is megemlegeted!” 
(Benedek, 2010, 15)

A mesehősök között találunk egy-
ügyűeket is, például a Bolond Istók 
mesében. Ezek a szerepelők gyávák és 
bolondosak, de a mese során hősies 
cselekedeteket visznek véghez. Néme-
lyikük óriásokat, ördögöket, boszorká-
nyokat, medvéket győz le. Ilyen hősö-
ket ismerünk meg a Vitéz szabólegény 
és a Mészáros Gyuri című mesékben. 
Babszem Jankó, Gyöngyvirág Palkó, 
Kökény Matyi pedig olyan kicsi legé-
nyek, akik csúffá teszik a gazdag ura-
kat, boszorkányokat.

Elek apó meséiben gyakran ta-
lálkozunk még olyan rokonszenves 

és rendkívüli tehetséggel megáldott 
szereplőkkel, akik a főhős segítségé-
re vannak. A Szélike királykisasszony 
című mesében is ilyen szereplőkkel 
ismerkedhetünk meg:
„- Az én nevem: Villámgyors. Olyan 
sebesen tudok futni, mint a villámlás, 
még annál is sebesebben.”
„- Én Hegyhordó vagyok. Nincs az a 
nagy hegy, hogy a vállamon el ne vi-
gyem.”
„- Én Fúvó vagyok, s egy fuvintásomra 
a legnagyobb ház is összedől, s a legna-
gyobb fákat is pozdorjává töröm.” (Be-
nedek, 2010, 211-212)

A mesemondó az ellenszenves sze-
replők jellemzésében is igen találé-
kony. Némelyik hős ravasz, gonosz, 
kegyetlen. A rózsát nevető király-
kisasszonyban így szeretne a gonosz 
udvarmesterné hatalomra jutni:

„Ahogy az ország határából kiértek, 
rettentő nagy égiháborút csinált a bo-
szorkány, s egyszerre csak egy szörnyű 
fekete felleg, mind alább-alábbszállott, s 
abból a fellegből kiszállott a boszorkány 
leánya. Hirtelen megfogták a rózsát ne-
vető királykisasszonyt, mind a két sze-
mét kiszúrták, belelökték az árokba, a 
szemét pedig utána dobták. Akkor az 
udvarmesterné leánya beült a hintóba, 
sűrűn lefátyolozta az arcát, úgy érkez-
tek meg a királyfi városába.” (Benedek, 
2010, 10). 

 Benedek Eleket a világirodalom me-
sekultúrája is foglalkoztatta. A Grimm 
testvérek meséit és az Ezeregyéjszaka 
legszebb meséit átültette magyar nyelv-
re. A meséket nem szóról szóra fordí-
totta le, de nem is változtatta meg az 
eredeti mondanivalóját. A sokszor ri-
deg szöveget átköltötte a saját szépségű 
mesenyelvezetére, és a gyermekek igé-
nyeihez igazította a történetet. A nép-
mesegyűjtések mellett idegen népek 
meséiből is válogatott. Angol mintára 
színes mesekönyveket jelentetett meg. 
Az első ilyen a Kék mesekönyv, majd 
követte a Piros, Ezüst és Arany mese-
könyvek (Galuska, 2009).

Elek apó sok tanulságos, reális me-
sét is írt, amelynek hősei valóságos 
gyermekek. Tárgyát saját gyermekei 
és unokái életéből vette át. Első ilyen 
témájú könyvei az Apa mesél és Tör-
ténetek a gyerekszobából volt, amelyet 
fiának, Marcellnek ajánlott. Az Apa 
mesél az egyik legnépszerűbb könyve 
lett, mivel már szerzője életében öt ki-
adást megélt. Később unokáinak aján-
lotta könyveit, pl.: Mesék unokáimnak; 
Nagyapó mesél Évikének. Az Öcsike 
könyve főhőse Benedek apó egyik 

kedves, eleven észjárású unokája. Ez 
a könyv olyan életanyagot dolgoz fel, 
amelyből megismerhetjük Benedek 
nyitott pedagógiai nézeteit is.

Benedek Elek gyermeklapok szer-
kesztésében is rész vett. Ezek a lapok 
Az Én Újságom; a Jó Pajtás; a Cimbora. 
A Cimbora a szívügye volt, melynek 
minden olvasóját unokájává fogadta. 
Az „Elek apó üzeni” című rovatban 
leveleken keresztül érintkezett az olva-
sókkal. Válaszolt a gyerekek leveleire, 
javította helyesírásukat, olvasmányo-
kat ajánlott nekik (Tancz, 2009). Pub-
licisztikai tevékenységének köszönhe-
tően még inkább a szívükbe zárták őt 
az olvasók.

mit Adott nekünk A nAgy 
mAgyAr mesemondó?

Magyar népmese-feldolgozásokat 
adott a kezünkbe, amit már nemze-
dékek sora adja egymásnak, és gyö-
nyörködnek sokszínűségében. A ma-
gyar népmesék hősei lépnek elénk: a 
sárkányölő kisbojtárok, a vitéz szabó-
legények, a legkisebb királyfiak, a vi-
lágszép kisasszonyok. A szerkezetileg 
gondosan felépített meséiben minden 
elem összhangban van: a gazdag kép-
zeletvilág, a humor, az ízes párbeszéd, 
a nyelvi egyszerűség és tisztaság. Or-
tutay Gyula ezt írja: „Elsősorban adott 
egy csodálatos zengésű, ép, tiszta ma-
gyar nyelvet, amelynél nagyobb aján-
déka a magyar prózának kevés van 
ifjúságunk számára” (Bauer,1996,103). 
És méltán mondhatjuk: nemcsak az if-
júság, hanem minden történetkedvelő 
olvasó számára. 
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1. függelék: Vonatjegyek

2. osztály
vár nyúl fél fogoly
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vezet szamár játszik fej

1. osztály
idős – fiatal kedves – kedvetlen ül – áll fekete – fehér

családok
alszik – szundít, bóbiskol okos – eszes, nagytudású ház – lakás, épület

A különböző helyre szóló jegyeket különböző színekkel is meg lehet különböztetni:
pl. 1. osztály – zöldek, 2. osztály – kékek, kisállatokkal utazók – sárgák, családok – pirosak

a többjelentésű, azonos 
alakú szavak gyakorlása

Tímár lívia

A tanár az óra elején bevezetésképp elmeséli, hogy egy vasútállomáson vannak. Sok utazni vágyó szó meg szeretné 
látogatni a rokonait. Ez a sok szó arra vár, hogy felszállhasson, de előbb jegyet kell venniük.

Vonatszerelvény – A tanulók 4 kocsiból álló szerelvényt rajzolnak fixszel vagy filctollal 5 darab csomagolópapírra, az 
alábbi minta alapján mindegyikre ráírják a kocsi nevét (családok – szinonimák, stb.)

Ezután a  tanár szétosztja a  tanu-
lóknak az előre elkészített jegyeket 
(1. függelék). A tanár elmondja, hogy 
mindenkinek el kell döntenie, melyik 
az ő kocsija, és ennek alapján monda-
tokat kell alkotni az adott szóval. Ezt 
később majd fel kell a tanulóknak ol-
vasniuk.

Mindegyik tanuló a jegye alapján el-
dönti, hogy melyik kocsiban kell utaz-
nia, és ennek alapján a megfelelő ko-

csiba megy (rááll a papírra). A tanulók 
ezáltal kialakítják a kis csoportjaikat.

Jön a kalauz (a tanár), és kéri a je-
gyeket. Mindenkinek meg kell indo-
kolnia, hogy miért pont ebbe a kocsiba 
szállt. Az indoklás módja, hogy min-
denki felolvassa a saját mondatait. A 
kalauz eldönti, jó helyre jött-e az utas. 
Ha hibásak a mondatok, lehetőséget 
ad a javításra, ha a tanuló nem tudja a 
helyes megoldást, a kalauz átküldi őt a 
megfelelő kocsiba.

Jön a végállomás, ahol mindenki ki-
száll, és megkeresi az úti célját, az épüle-
tet abban az utcában, ahová mennie kell. 
Az utcanevek alapján döntik el a tanu-
lók, hogy merre is menjenek. Az utcák 
neveit az épülettel együtt előre elkészíti 
a tanár, és elhelyezi az osztály különbö-
ző részein. Ha mindenki megérkezik a 
rokonaihoz, akkor a tanár vendéglátó-
ként üdvözli a tanulókat/látogatókat, és 
a megérkezés örömére a tanulók kaphat-
nak valami figyelmességet (jó pontot, 
egyest vagy hangulatjelet – , stb.)

Utcanevek: Ellentétek utcája, Azonosak utcája, Rokonok utcája, Többiek utcája.



Útjelzők

2005-ben alakult meg a Ma-
gyar Haltani Társaság – Hungarian 
Ichthyological Society, mely a ve-
szélyeztetett halfajok közül 2010 óta 
nevezi meg az év halaként azokat a 
fajokat, amelyek külön figyelmet érde-
melnek. Első évben, azaz 2010-ben a 
nyúldomolykóra (Leuciscus leuciscus) 
esett a választásuk. Tudtommal a tan-
könyvekben nem szerepel, még a dr. 
Wéber Mihálynak a tanárképző főis-
kolák számára írt, kiváló rendszertani 
jegyzeteiből is kimaradt. Természetes, 
hogy a zoológiai tankönyvekben, ösz-
szefoglalókban minden állatfajt nem 
lehet felsorolni, ám ha a tanulóink 
figyelmét szeretnénk felkelteni va-
lamelyik fajra, legalább útmutatóval 
ajánlatos nekik szolgálnunk. Persze 
ez sem kis feladat, pláne a halak eseté-
ben, mivel a rendszertani besorolásuk 
sem egyszerű, hiszen a porcos halakon 
kívüli fajszámuk meghaladja a 30 ez-
ret. Annyit talán érdemes megjegyez-
nünk, hogy a nyúldomolykó, a fejes 
domolykóval együtt – amely a horgá-
szok számára talán jobban ismert –, a 
domolykók (Leuciscinae) alcsaládjába 
tartozik. Mint a legtöbb élőlénynek, a 
halaknak is van sokféle népi megneve-
zésük. Csilizközben, ahol jól meg tud-
ták különböztetni egymástól a halakat, 
a fejes domolykó (Leuciscus caphalus) 
neve domoly, tomol, tomorkó (volt). 
Néha még példálóztak is vele. A rossz 
kinézésű, nem szimpatikus ember-
re, ha valamiért (meg)haragudtak rá, 
azt szokták mondani, olyan, mint a 
tomorkó.

A nyúldomolykót a horgászok – mi-
vel apró termetű – csalinak szokták 
horogra fűzni, ami szerintem igen 
nagy kegyetlenség. Remélhetőleg már 
betiltották e barbárságot, ha mások 
nem, az állatvédők legalább ágálnak 
ellene. Az ún. nemes, ragadozó halak 
számára kitűnő táplálék, ezért a hal-
gazdálkodásban van fontos szerepe, 
amit ha nem korlátoznak, akár a faj 

kipusztulásához is vezethet. Biztosan 
nem ok nélkül lett elsőként az év hala.

  2011-ben a HHTT is lehetővé tet-
te, hogy az év halának három jelölt 
közül válasszanak ki egyet a rá szava-
zók. Így lett győztes 2011-ben a süllő 
(Lucioperca lucioperca), 2012-ben a 
lápi póc (Umbra krameri), 2013-ban 
a tarka menyhal (Lota lota), 2014-ben 
a magyar bucó (Zingel zingel), 2015-
ben a kecsege (Acipenser ruthenus) 
és 2016-ban pedig a nyálkás compó 
(Tinca tinca). A jelöltek száma tehát 
háromszor hat volt. Nem sorolom fel 
mind a tizennyolcat, hiszen a nevük 
megtalálható az interneten, csak any-
nyit jegyeznék meg, hogy túlnyomó 
többségük gyűjtőneve fehérhal, „egy-
mástól nehezen megkülönböztethe-
tő pontyféle”. Ezek valamikor nagy 
mennyiségben népesítették be a fo-
lyóvizeket, némelyikük kimondottan 
kedvence a horgászoknak, annak elle-
nére, hogy húsuk csekély értékű, nem-
hiába mondják őket szeméthalnak is, 
de szerintem nem eggyé kimondottan 
finom. Ez utóbbiak közé sorolnám a 
compót, a sügért (nálunk dörgécse 
vagy dörgincs volt a neve) és a széles 
kárászt. Egyébként ízlés dolga.

Hadd dicsekedjek el vele, hogy 
anyai nagyanyám részéről halásziva-
dék lennék. Dédapám, Mórocz Alajos, 
halászmester volt Szapon, aki az álta-
la alapított társasággal (halászbokor) 
együtt a 19. század vége felé bérelte 
a Dunát, Medvétől fölfelé, Bodakig. 
Tőle id. Szabó József vette át a vezetést, 
akitől pedig fia, ifjabb Szabó József, s 
végül következett a csehszlovák állam. 
Vagyis a céget 1948 után államosítot-
ták, és át is keresztelték, így jött létre 
a Ryba vállalat, és a messze vidéken is 
híres halászcsárda Szapon. Az ottani 
halászoknak, hűen dédapám hagyaté-
kához, jó nevük volt, még a legújabb, 
„ryba” korszakban is.

 Az öreg Szabó Józsefet (nekünk 
Jóska „báttyo”, messziről rokonunk) 

még én is ismertem. Vasárnap délutá-
nonként gyékény szatyorral a kezében 
jelent meg Nyáradon a nagyanyám-
nál, melyben néhány halat, hogy friss 
maradjon, lapulevélbe göngyölt. Ha 
kitűnőt hozott, nem fűzött szót az 
ajándékhoz, de ha hitványabb lapult 
a szatyorban, szabadkozott, hogy 
„mámo csak patuc sikerűt”. De hát a 
paduc is hal, s mi, gyerekek, nem vol-
tunk válogatósak.

A családi legenda szerint Mórocz 
dédapámék fogtak utoljára vizát a 
szapi Dunában. A vizát (Huso huso), 
a közönséges tokot (acipenser sturio) 
és a kecsegét (Acipenser ruthenus) ré-
gebben a tokfélék (Chondrostei) rend-
jébe sorolták be, újabban – ha közben 
nem változott meg – a kecsegealakú-
akéba (Chondroganoidea) tartoznak. 
Micsoda nyelvficamító latin kifejezé-
sek!  Szerencsére a tanáraink – remé-
lem, a maiak sem a diákjaiktól – nem 
várták el, hogy bemagoljuk őket, csu-
pán azt, hogy a rendszertanban tájé-
kozódni tudjunk. Ennek én ma is híve 
vagyok. Annak idején (a múlt század 
közepén) mi még úgy tanultuk, hogy 
a tokfélék a porcos halak közé (cápák, 
ráják) tartoznak, legalábbis közeli ro-
konok. Talán csak annyira, mint a fő-
emlősök a denevérekkel. No, de félre 
a tréfával, a kecsegealakúak tényleg 
érdekes halak, azt is mondhatnánk, 
ha a kecsege nem is, a tok meg a viza 
az édesvizek óriás halai. Pláne a viza. 
Ha minden igaz, az eddig elejtett leg-
nagyobb példány hossza 7,2 méter 
volt, a súlya pedig 1571 kilogramm. A 
szapi zsákmány nem valószínű, hogy 
vetekedhetett volna vele, pedig nagy-
anyám emlékezete szerint, amikor 
feltették a szekérre, a feje elöl, a farka 
meg hátul lógott le róla. Az eltelt száz 
egynéhány esztendő alatt egy óriás-
hal? Mi az a régi szép időkhöz képest? 
A feljegyzett adatok szerint 1554-55-
ben 160 vizát fogtak Magyarországon. 
Ichtiológusok szerint egy nőstény viza 

néhány gonDolaT a halakról

csicsay alajos        



Útjelzők / földrajz

A XXI. század kihívásaira nem lehet 
elég korán felkészülni. A következő 
oktatási módszer, melyet be szeret-
nénk mutatni, a mindennapi életben 
használt kommunikációs tér kihasz-
nálására kínál lehetőséget. 

Makádi (2003) szerint 
a  szerepjáték vagy szituációs játék 
cselekvésközpontú oktatási módszer, 
célja, hogy szimulált konfliktushely-
zeteken keresztül a résztvevők meg-
ismerhessék a társadalmi, politikai 
struktúrák működését, összetételét. 
A játék során a politika, a gazda-
ság világa, a környezeti, ökológiai 
és népesedési-etikai problémák egy 
modellen keresztül ismerhetőek meg. 
Különböző érdekcsoportok és szem-
benálló nézőpontok találkoznak itt, és 
a játékosoknak közösen kell megolda-
niuk a szimulált konfliktusokat. Ezek-
ben a meghatározott szerepkörű játé-
kokban egy teljes mértékben fiktív, de 
lehetőleg a valósághoz nagyon közeli 
helyzetben kell egy adott problémát 
megoldani. A diákok a játék keretén 
belül bővítik a meglévő ismereteiket és 
fejlesztik a készségeiket, valamint al-
kalmazzák addigi tudásukat egy olyan 
játék során, mely valamilyen adott 
témakört ölel fel, illetve szerepeket 
modellez. Ennek fényében a feladat 
megoldása már nemcsak tárgyi tudást 
követel, hanem annak aktív, a lehető 
legjobban kihasznált alkalmazását is. 
A tudás átadása kognitív, tehát a meg-
ismerésen alapuló és affektív, azaz az 
érzelmeken, hangulatokon alapuló 
folyamat során történik. A módszer 
legfontosabb jellemzője és lényege, 
hogy felszínre kerüljön a  tanulók, te-
hát a szereplők különböző álláspontja, 
véleménye, érvelése. Célja, hogy szi-
mulált konfliktushelyzeteken keresz-
tül a résztvevők megismerhessék a 
társadalmi és politikai struktúrák mű-
ködését. A szerepjáték vagy szituációs 
játék során egy kitalált, de a valóság-
hoz nagyon közeli helyzetben kell egy 

bizonyos konfliktust kezelni és megol-
dani. A módszer legnagyobb előnye, 
hogy motivál, készségeket fejleszt, és 
játékos formában segíti elő a különféle 
képességek, szerepkörök elsajátítását, 
gyakorlását.

A módszer egyik legfontosabb 
alapköve a  csoportos munka, jobban 
mondva a diákok egy csapatként való 
mozgatása. Ennek során fejlődik leg-
inkább a konfliktuskezelés készsége 
és a kifejező készségük. A  csoport-
munka a szolidaritás, türelmesség, 
fegyelem begyakorlásának az  egyik 
legjobb eszköze. A játék során való-
ságos helyzeteket, adott szituációkat 
mutatunk be egy modell segítségével, 
majd egy kis idő után a csapat meg-
beszéli és igyekszik a lehető legjobb 
módon megoldani az eléjük táruló fel-
adatsort. Természetesen rengeteg tám-
pontot kapnak a kialakított helyzettel 
kapcsolatban, melyek kimondottan 
hozzájárulnak, hogy a lehető legjobb 
megoldás szülessen az adott „konf-
liktusból”. Ezek a segédletek lehetnek 
összefüggő szövegrészletek vagy csak 
a témával kapcsolatos kulcsszavak. A 
szimuláció a tanulókat tárgyi tudásuk-
ban, emberileg és szervezési készségek 
tekintetében is igénybe veszi. 

Ezen tanulási folyamat által a 
résztvevők általánosan, az adott téma-
kör segítségével fejlődnek. Azonban a 
pedagógus próbálhatja a „szereplők” 
problémamegoldását egy bizonyos 
készség fejlesztése felé irányítani. Jelen 
esetben a bírósági tárgyalásokhoz ha-
sonló szituációról beszélünk, ahol az 
egyes feleket a jogász, illetve az ügyvéd 
szerepkörök, valamint azok segédei, 
tanácsadói képviselik. Az  érveléseket 
védőbeszédek formájában adják 
elő az egyes csoportokat képviselő 
diákok. Hogy melyik fél is nyeri 
tulajdonképpen a tárgyalást, azt az 
esküdtszék és a bíró állapítja meg, 
akiket szintén a diákok soraiból 
választunk. A játék egy meghatáro-

egyszeri ívás alkalmával 1-7 millió ik-
rát is képes lerakni. Hogy aztán hová 
lesznek, csak a jó ég tudja. Tény, hogy 
a vízierőművek miatt a Dunából any-
nyira kiveszett, hogy szenzáció, ha 
egy-egy felbukkan valahol. Kísérletez-
nek a mesterséges szaporításával is, de 
hogy milyen eredményt fognak elérni, 
az még a jövő titka. Miként sok állatfaj, 
a halak is alkalmasak a keresztezésre. 
Mesterségesen létre is hozták a viza és 
a kecsege hibridjét, valószínűleg a jól 
jövedelmező kaviártermelés reményé-
ben, merthogy a tokfélék ikrája a híres 
kaviár, mondják, a kecsegéé a legfi-
nomabb, a vizáé meg a legtöbb. Az új 
állatfajt (a hal „összvért”) vicsegének 
nevezték el, de azóta semmi hír róla.  

  Az év halai közül a nemes fajok-
hoz tartozókat minden valószínűség 
szerint sokan ismerik, talán a rózsás 
márnát (Barbus barbus) is, aminek az 
ikrája mérgező, de nem vagyok benne 
biztos, hogy az olyan jelentéktelenné 
vált hal, mint a réti csík (Mysgurnus 
fossilis), érdekelne valakit. Mind-
kettő neve felkerült a szavazólapra, 
de egyik sem nyert. Pedig valamikor 
kedvelt böjti eledel volt a csík, és kü-
lön mesterség a csíkászat. Annyit még 
elárulhatok róla, hogy azért él meg 
az iszapos tocsogókban, mert a kevés 
vízből nemcsak a kopoltyújával képes 
felvenni az oxigént, hanem a végbe-
lével és az úszóhólyagjával is, aminek 
légjáratai összeköttetésben állnak a 
bőrével, tehát a bőrlégzése is segíti az 
életben maradását, akárcsak a békákét. 
Amit személyesen tapasztaltam, sipo-
gó hangot is tud kiadni. Sok furcsaság 
akad a természetben, ha jobban szem-
ügyre vesszük. Meglepően hangzik a 
réti csík latin nevében a „fossilis” jel-
ző, amiből arra lehetne következtetni, 
hogy ez az állatka valamiféle élőkövü-
let, azaz reliktum. Ám nem igen lehet 
az, mert nem ősibb, mint a többi cson-
tos, sugárúszójú halfaj. Mintegy 419 
millió éves. Csak! 

a sziTUációs vagy szerePjáTék 
minT okTaTási-nevelési móDszer 
alkalmazása a fölDrajz órán

TóTh Tibor – varga Tamás



fölDrajz

zott példa szerinti tanulás „ésszel, 
érzelemmel és cselekedetekkel”. Bizo-
nyított tény, hogy a felfedezés öröme 
és érzelmi összetevői különösen fon-
tosak, mert az affektív tanulást és téma 
iránti érdeklődést fokozzák. A szituá-
ciós játék során a lényeg nemcsak az 
új tananyag elsajátításán van, hanem a 
tudásszint megfelelő felhasználásának 
elősegítésén is. 

A szerepek elosztásánál több lehető-
ség is felmerülhet. Az egyik, amikor a 
tanár osztja ki az egyes szerepköröket. 
Ilyen esetben mindenképp vegyük fi-
gyelembe a  diákok személyiségi jel-
lemzőit és habitusukat, illetve a kívánt 
szerepkör követelményeit, mert a nem 
megfelelő szerepkörbe való besoro-
lás akár negatív irányba is mozdít-
hatja a tanuló személyiségbeli fejlő-
dését. Ezért leginkább az  a  módszer 
ajánlatos, mely szerint a különböző 
csoportokba és szerepekbe a diákok 
szabadon jelentkeznek. A népszerű 
szerepekben természetesen többen 
szeretnének játszani, így ide többen je-
lentkeznek, mint amilyen ezek létszá-
ma. A diákoknak gyorsan, általában 
1-2 perc alatt kell eldönteniük, hogy 
kik maradnak az adott szerepben. A 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a sze-
repek elosztásakor az osztályon belüli 
hierarchia érvényesül. Ez is elősegíti a 
valóságszerűséget, hiszen a társadalmi 
életben is az ambiciózusabb, nagy-
ra vágyóbb és dominánsabb embe-
rek kerülnek a vezető posztokra, míg 
a  szerényebbnek, visszahúzódóbbnak 
a beosztottak szerepe jut. A csoport-
munka és az óra kiértékelésekor ezt a 
jelenséget is megbeszélhetjük, hogy ki 
hogyan oldotta meg a szerepét, milyen 
módon felelt meg a szerepe kívánta 
elvárásoknak. A szituációs vagy sze-
repjáték alkalmat ad a diáknak arra, 
hogy valaki másnak a bőrébe bújva, az 
illető helyzetébe beleképzelje magát. 
Így a saját nézeteit tulajdonképpen fe-
lelősségre vonás nélkül, büntetlenül és 
szabadon terjesztheti a  nyilvánosság 
elé. Segít a szerep nézőpontot váltani, 

illetve rájönni arra, hogy nem mindig 
az a teljes igazság, amit eddig a témá-
ról tudott vagy hallott, és segít meg-
érteni, hogy nem olyan egyszerű az 
adott helyzetet megváltoztatni, mint 
amilyennek tűnik (Farsang, 2013).

 A fentebb említett oktatási mód-
szert egy olyan osztályban próbáltuk 
ki, ahol a klasszikus oktatási módsze-
rekkel az átlagosnál alacsonyabb szin-
tű motivációt és kevés sikert értünk el. 
A tanteremben sok a határozottan do-
mináns habitusú diák, s mérhetetlenül 
nagy köztük a konkurencia, valamint 
az ebből adódó harc. Ennek a játéknak 
a segítségével próbáltuk ezt a tényt a 
tanítási-tanulási folyamat javára fordí-
tani, olyan szerepköröket kialakítani, 
melyben a dominánsabb tanulók nyu-
godtan színre léphetnek. 

Az óra elején tisztáztuk a szerep-
játék fogalmát, a szabályokat, mely 
szerint működik, ismertettük az osz-
tállyal a feladatot. A tanulók nagyon 
lelkesen fogadták, így a csoportok és 
azon belül az egyes funkciók kialakí-
tása zökkenőmentesen ment végbe. 
Megválasztották a két ügyvédet, akik 
tulajdonképpen a beszédet majd felol-
vassák, a tanácsadókat, akik segítenek 
ötleteikkel és a segédanyagból kivá-
lasztott indokokkal megnyerni a bí-
róságot. Minden csoportban volt egy 
írnok, aki az ügyvéd és a tanácsadók 
ötleteit papírra vetette, és egy „rendet 
felügyelő” szerepkör, aki a csoportok 
magatartását, a szerephez való hozzá-
állását ellenőrizte. Ez a bizonyos diák 
tartotta szemmel a másik csoportot 
is, nehogy kihallgassanak valamiféle 
fontos információt. Az egyes csopor-
tok számára kiosztásra kerültek a se-
gédanyagot. Külön a környezetvéde-
lem képviseletének, külön a gazdasági 
ágazatok képviseletének, a bíróságnak 
pedig mindkét csoportét, hogy azt 
áttanulmányozva tudjon megfelelő 
döntést hozni. Ezek segítségével adott 
idő alatt kellett egy védőbeszédet meg-
írniuk, amelyben a  csoport érdekeit 
képviselik. Mindent alapos indoklás-

sal kellett alátámasztaniuk. Miután a 
beszédek elkészültek, és a bíróság is 
áttanulmányozta mindkét fél segéd-
anyagát, az ügyvédek 4 percet kaptak, 
hogy védőbeszédüket felolvassák és 
az esetleges kérdésekre válaszoljanak. 
Ilyenkor, mi, pedagógusok, jobb, ha 
nem befolyásoljuk a diákokat. Sok-
kal fontosabb, hogy kellő időben, ha 
szükség van rá, helyesbítsük a tanulók 
fogalmazásait. A beszédek felolvasása 
után a bíróságra került a sor. Nekik 
kellett fontolóra venni, melyik csoport 
védte jobban az ügyét, ki érvelt jobban 
a kiosztott feladat mellett. 

 A gyerekek egész óra alatt moti-
váltak voltak, fegyelmezetten dolgoz-
tak, még a  beszédek felolvasásakor is 
csendben figyelték egymás indoklása-
it. Jó példa ez a szociális és kommuni-
kációs készségek fejlesztésére, hiszen 
a jó kommunikáció ott kezdődik, 
amikor meg tudjuk hallgatni a másik 
felet.

 Mindkét csoport becsülettel dolgo-
zott, a tárgyi ismereteiket, érzelmeiket 
is beleépítették fogalmazásukba, ezért 
a bíróságot képviselő tanulóknak is 
nehéz dolguk volt. Végső soron a ki-
békítés mellett döntöttek, és javaslato-
kat adtak a konfliktusaik rendezésére, 
hogy egyik fél érdekei se csorbuljanak 
nagyon. Ez a döntés azt jelezte, hogy a 
diákok nemcsak a témával ismerked-
tek meg alaposan, de a szociális érzé-
kenységre is odafigyeltek, ami fontos a 
készségfejlesztés során.
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Mihály napja szeptember 29-ére esik. Az 
ősz beálltával a kinti munkák a földeken 
befejeződtek, a terményeket az emberek be-
takarították, és egyidejűleg az állatokat is 
behajtották a mezőkről. A hegyi legelőkön 
Szent Mihályhoz fohászkodtak, hogy az ad-
dig megmaradt nyájat őrizze meg továbbra is.

Szent Mihály napján sok helyen tartottak 
vásárt. Itt árultak a vargák, a csizmadiák, a 
kádárok, a szíjártók, sok árus mondókával 
csalogatta a vevőket. Ilyenkor szerezték be az 
emberek a téli holmit, de nemcsak vásárolni 
mentek, hanem ismerkedni és beszélgetni is.

Óvodánk olyan programot dolgozott ki, 
amelynek a központi témája a néphagyomá-
nyok őrzése. Ezzel a programmal szeretnénk 
a mindennapi óvodai életünket gazdagabbá, 
színesebbé tenni, és a népi kultúra szellemi 
és tárgyi alkotásai közül azokat a dolgokat 
kiválogatni, amelyek megfelelnek az óvodás 
korú gyermek életkori sajátosságainak. 

mihály-nApi vásár
Pár éve fogalmazódott meg bennünk az 

a gondolat, hogy milyen jó lenne megmu-
tatni, picit kirakatba tenni mindazokat a 
gyerekmunkákat, amit együtt készítünk el 
a néphagyományőrzés keretén belül. Egy 
olyan rendezvényt szervezni, ahol mások 
is látják, miként értékeljük természeti kin-
cseinket, és hogyan tudunk belőlük ötletes 
alkotásokat készíteni. Mihály-naphoz köze-
ledvén elhatároztuk, hogy kirakodóvásárt 
rendezünk az óvodában.

Próbáljuk természetes anyagokból össze-
válogatni portékáink alapanyagát. Agyag-
ból, magvakból, rongyokból, viaszból, 
papírból nagyon szép használati és lakbe-
rendezési tárgyakat, gyermekjátékokat, zaj-
keltő hangszereket, rongybabákat készítünk 
közösen a gyerekekkel.

Bevezetőként az egyik néptánccal is fog-
lakozó óvónő kolleganőnk mesél a Mihály-
napi vásárok történetéről, a régi hagyomá-
nyokról. Utána következik a kolleganőnk 
férjének színvonalas néptáncbemutatója. 
Az óvodások sem maradnak ki a szóra-
koztatásból, kedves kis vásári bemutatóval, 
mondókákkal, kikiáltókkal szórakoztatják 
a nagyérdemű közönséget. A szórakoztató 
bemutató után következik a vásár.
A gyerekek félkörben közösen énekelik:

Két gyerek hívogatja a vevőket: 
Gyere velem a vásárba, 
Fussunk oda hamarjába,
Vehetsz majd ott majd minden szépet,
Ha nincs pénzed, majd csak nézed.

Lókupec kínálgatja a lovait hangos kiál-
tással:
Lovat vegyenek!

Gyí, te, Ráró,
Gyí, te, ló,
Gyí, te, poci,
Hóha, hó!

Gyí, te, lovam, a vásárba! 
Mit hozzunk a tarisznyába?
Pogácsát, mogyorót, 
jó gyermekeknek valót.

A varga csizmával a kezében kínálja 
portékáját:
Van-e csizma eladó,
Hóba-sárba mindig jó?

mihály-naP az óvoDábanbognár aDrianna

Közösen énekelik és táncolják:

Mézeskalácsos: 
Mézesbábot vegyenek, 
Tükrös szívet, szépet,
Ide süss, ide nézz, 
Fele cukor, fele méz. 

A perecárus perecet tartva 
a kezében kínálja:
Perecet vegyenek, 
Frissek még, melegek, 
Ropogósak, sósak,
Szépen mosolygósak. 

Közösen:
Gyerekek, gyerekek, 
Szeretik a perecet. 
Sósat, sósat, jó ropogósát, 
Aki vesz, annak lesz, 
Aki nem vesz, éhes lesz.

A kalapárus kalappal a fején 
kínálja a portékáját:
Itt a kalap, kerek kalap. 
Fogd a fülét, mert elszalad. 
Kicsit zsíros, kicsit csajla, 
De a füled eltakarja.

Én elmentem... (nédpal)

Van kis csizma eladó, szép varrás a szárán,
Hogyha ilyet hordanék, bizony sose bán-
nám. 

A vevő kérdezi: 
Van-e csizma eladó, 
patkós sarka kopogó, 
szattyán-szára ropogó,  
sárba-vízbe jó?

A varga válaszolja:
Nincsen csizma vehető,
csak egy rozzant tekenő, 
ócska egér-etető, 
üsse meg a kő. 

Az almaárus kötényéből kínálja az al-
mákat: 
Olcsó az alma, 
Itt van halomba. 
Aki veszi, meg is eszi,
Olcsó az alma.

Közösen, hangos felkiáltással invi-
tálják a vásárolni vágyó közönséget:
Tessék, tessék, jó portéka, 
Egynek sincsen maradéka, 
Ma még vehet, holnap mehet.
Kezdődhet a vásár!

A portékát petákokért lehet meg-
vásárolni, amit a kolleganők osztanak 
szét. Megkezdődhet a Mihály-napi 
vásárosdi, a nagycsoportos óvodások 
árulják a portékát, és büszkén állítha-
tom, hogy fél óra leforgása alatt szinte 
minden elfogy az amúgy jól megrakott 
vásári asztalokról. A vásári népet a sza-
kács nénik által sütött süteményekkel, 
fánkokkal és frissítőkkel kínáljuk. 

A portéka, igaz, hamar elfogy, de a jó 
hangulat, a kötetlen beszélgetés lehető-
sége még sokáig ott tartja a vendégeket 
az óvodai vásáron. 



beszámoló

„A zene lelki táplálék és semmi más-
sal nem pótolható. Aki nem él vele: lelki 
vérszegénységben él és hal.”

(Kodály Zoltán)

2016. május 6-án megtisztelő meghí-
vásnak tettünk eleget: a Szlovákiai Ma-
gyar Zenebarátok Társasága képvisele-
tében Szalay Szilvia, a társaság elnöke 
és jómagam jelen voltunk az ipolysági 
Szondy György Gimnázium 25 éves 
Bartók Béla Ifjúsági Vegyeskarának 
ünnepi hangversenyén.

Már maga a hangverseny helyszí-
ne, a helyi zsinagóga, egyszerűségével, 
fehérre meszelt falaival – a bent ülő 
kórus, a fehérbe öltözött ifjak, a tisz-
taság látványa – ünnepi atmoszférát 
teremtett. A jubiláló kórus a Hymnus 
de Spiritu Sancto című énekkel való 
színre vonulása még fokozta az ünnepi 
hangulatot. N. Tóth Anikó, a hang-
verseny szóvivője az egybegyűltek kö-
szöntése után felkonferálta a jubiláló 
kórus első műsorblokkját, melyben 
egyházi művek csendültek fel (L. 
Bourgeois: a 131. genfi zsoltár Szen-
czi Molnár Albert fordításában és 
Ádám Jenő feldolgozásában; J. Rutter: 
A Clare Benedicton; M. L. Lightfoot: 
Dona nobis pacem; P. Sosa: Allí está 
Jesús). Zongorán közreműködött 
Miroslav Zajac, vezényelt a kórus ala-
pító karnagya, Béres Gábor.

A szívet, lelket gyönyörködtető 
„mennyei muzsika” elhangzása után az 
iskola igazgatónője, Petrezsél Zsuzsan-
na méltatta a jubiláló kórus sikeres te-
vékenységét. Többek között elmondta: 
„Az elmúlt évtizedek alatt közel 300 
kórustag cserélődött ki, akik felejthe-
tetlen élmények birtokába jutottak az 
„énekkaros” évek alatt. (…) Gimnáziu-
mi éveik egyik meghatározó élménye az 
énekkar (…), mert az igazán fontos és 
értékes dolgok nyomot hagynak az em-
ber életében. A kórusének a lélek táplá-
léka, amely valóban megtart és felemel, 
nevel, nemesít és formál. Hogy iskolánk 
ilyen irányú képesítést is biztosítani tud, 
azért hála és köszönet Béres Gábor kar-
nagynak és N. Tóth Anikónak, akik fá-
radságot nem kímélve, minden erejük-
kel és tudásukkal végzik immár 25 éve 
ezt a sokszor nem egyszerű, de annál 
értékesebb művészi munkát”.

Az igazgatónő szívet melengető kö-
szöntőjét hallgatva jutott eszembe taní-
tómesterünk, Kodály Zoltán „üzenetei-
nek” egyike, amelyet a kórusalapítással 
kapcsolatosan így fogalmazott meg: 
„Nem kell hozzá más, mint néhány 
énektanár, aki déli harangszókor nem 
dobja vissza a maltert a vakolóládába. 
Akinek lelki szükséglete az a kis mun-
katöbblet, amire hivatala nem kötelezi, 
de ami éppen a hivatalos munka ízét, 
lelkét, értelmét adja meg”. Béres Gábor 
tanár úr példája azt mutatja, hogy a 
kórusalapítónak még csak zenetanár-
nak sem kell lenni, hiszen a karnagy úr 
vegytanos, nem zeneszakos. Azonban 
a 25 év ékes bizonyítéka annak, hogy 
olyan pedagógus, aki déli harangszó-
kor nem dobja vissza a maltert a va-
kolóládába. Az énekkarnak már ha-
gyománya van az iskolában. Kialakult 
ritmus szerint él – csütörtök délután 
próba, ősszel palásti alkotótábor, ad-
venti hangverseny, pünkösdi koncert, 
egyre gyarapodó fellépés itthon és kül-
földön – Ipolynyék, Ipolybalog, Nyit-
ra, Túrócszentmárton, Budapest, Vác, 
Eger, Valašské Meziříčí; háromévenként 
Csengő Énekszó, a szlovákiai magyar 
gyermek- és ifjúsági kórusok országos 
fesztiválja, ahonnan 1995 óta a kórus 
ezüst- és aranykoszorús minősítéssel 
tér haza. Mi több: Béres Gábor karnagyi 
tevékenységéért már különdíjban is 
részesült. Gimnáziumunkban a 25 
éve működő vegyes kar a hiányzó 
zeneoktatást hivatott pótolni – mondta 
el őszinte nagyrabecsüléssel iskolája 
kórusáról és kollégáiról Petrezsél 
Zsuzsanna igazgatónő. Hallgatva az 
igazgatóasszony kedves köszöntőjét 
újabb Kodály-üzenet jutott eszembe: 
„Nekünk ma védekeznünk kell a nyil-
vánosság, a levegő művészetpusztító 
bacilusai ellen. Meglehet, vannak, akik 
művészet nélkül is boldogok. Ignoti 
nulla cupido. Ne irigyeljük őket. Igye-
kezzünk a bennök elsorvadt nemes 
szervet a fiatalság tömegeiben fejleszte-
ni”. És továbbfűződött bennem a gon-
dolatsor: milyen jó, hogy az üzenetnek 
Ipolyságon vannak értői és megszívle-
lői; és milyen jó lenne, ha minden kö-
zépiskolánkban lennének ilyenek! A 
hangverseny a – Béres Gábort egykor 
kórusalapításra inspiráló baráti kórus – 

a balassagyarmati Balassi Bálint Gim-
názium Vegyes Karának szereplésével 
folytatódott, vezényelt Pásztorné Bosák 
Éva tanárnő, zongorán Molnár Ottó ta-
nár úr közreműködött.

Már hagyománnyá vált, hogy 
az ipolysági Bartók Béla Ifjúsági 
Vegyeskar jubileumi hangversenyein 
a zenei pályára lépett egykori kórusta-
gok is fellépnek. A visszatérő vendégek 
egyike Híves Mária énekművész, tanár, 
aki ezen a hangversenyen Katarína 
Mózerová zongorakíséretével kétszer is 
fellépett: Erkel Bánk bán című operájá-
ból Melinda áriáját (Álmodj szelíden), 
később pedig Puccini Gianni Schicchi 
c. operájából Lauretta áriáját énekelte, 
nagy tetszést aratva. Csakúgy nagy si-
kert aratott a jubiláló kórushoz szoros 
szálakkal kötődő Klukon Krisztián, a 
Pozsonyi Zeneművészeti Főiskola hall-
gatója gitárjátékával és a gimnázium 
harmadikos diákja, Novák Bernadett 
fuvolajátékával.

Az ismét színre lépő jubiláló kó-
rus a repertoárján lévő világi mű-
vekből adott ízelítőt (Bárdos Lajos: 
Gaudeamus igitur, Thoinot Arbeau: 
Ófrancia táncdal, Miroslav Hroněk: 
Prší, prší, Maros Rudolf: Négy népdal), 
s aratott megérdemelt, nagy sikert.

Majd Szalay Szilvia szólt a kórushoz: 
gratulált a szorgos munkával teli, felet-
tébb eredményes 25 évhez, s csakúgy 
a nívós hangversenyhez. Köszöntő-
jét a zene küldetéséről szóló Berkesi 
Sándor-idézettel zárta: „A rosszat fe-
lejtsd el, a jót őrizd meg és add tovább. 
Add tovább, mert a világon ezért va-
gyunk!!! Ha kapunk valamit, aminek 
örülünk, s amire úgy érezzük, hogy 
szükségünk van, azt kötelességünk to-
vábbadni”.

A hangverseny záróakkordjaként 
az egyesített karok s a hozzájuk társu-
ló (szép számban megjelent) egykori 
„szondysok” előadásában elhangzott 
Bárdos Lajos Dana-dana, valamint Ko-
dály Zoltán–Berzsenyi Dániel A ma-
gyarokhoz c. kánonja, az előbbi Béres 
Gábor, az utóbbi Pásztorné Bosák Éva 
vezényletével.

Bravó, ipolysági Bartók Béla Ifjúsági 
Vegyeskar, Béres Gábor karnagy úr és 
kedves N. Tóth Anikó! További sikeres 
25 éveket kívánunk!

fennállásának 25. évforDUlójáT ünnePelTe  
az iPolysági szonDy györgy gimnáziUm  
barTók béla ifjúsági vegyeskara

sTirber lajos



beszámoló

Az EUROCLIO (European 
Association of History Educators-
Európai Történelemtanárok Társulás) 
és a barcelonai Universitat Pompeu 
Fabra egyetem 2015 augusztusában 
nemzetközi projektet indított útjára, 
melynek témája az Európai Unióról 
szóló ismeretek tanítása az egyes uni-
ós tagállamokban. A projekt pontos 
címe: Teaching „Europe” to enhance 
EU cohesion: European integration as 
a subject of study in secondary school 
education in the 28 member states (Az 
Európai Unió tanítása mint az európai 
összetartozás erősítése: az európai in-
tegráció mint középiskolás tantárgy a 
28 tagállamban). A résztvevők között 
az első projektmegbeszélésre a spa-
nyolországi Barcelonában került sor 
2015. szeptember 25–27. között. A 
második, egyben záró találkozó Lit-
vánia fővárosában, Vilniusban került 
megrendezésre 2016. május 13–16. 
között. A szervezésbe bekapcsolódott 
a Litván Történelemtanárok Egylete és 
a Vilniusi Egyetem is. A konferencián 
28 történelemtanár vett részt az Euró-
pai Unió számos tagállamából. 

 Maga a helyszín is történelmi volt, 
hiszen a háromnapos konferen-
cia a Vilniusi Egyetemen (Vilniaus 
Universitetas) zajlott. Ez Litvánia leg-
nagyobb felsőoktatási intézménye és 
Közép-Európa egyik legrégebbi egye-
teme. A projekt arra összpontosít, 
hogyan jelenik meg az Európai Unió 
tanítása az egyes tagállamok iskola-
rendszerében a kötelező iskolalátoga-
tás utolsó éveiben a történelemórá-
kon, illetve más tantárgyak (földrajz, 
polgári nevelés stb.) oktatásán belül. 
A második találkozó előtt tehát az 
utóbbi tantárgyakon használt, állami-
lag kiadott tankönyveket tettem meg 
vizsgálatom tárgyává. Szlovákiában 
a következő, központilag elrendelt 
tankönyvekben foglalkozunk ezekkel 
az ismeretekkel az alapiskolákban: 

RNDR. Ivan Ružek, PhD.–RNDr. Pe-
ter Likavský CSc.: Geográfia az alap-
iskolák 8. és a nyolc évfolyamos gim-
náziumok 3. osztálya számára, Mgr. 
Alena Drozdíková–PhDr. Daniela 
Durajková: Polgári nevelés az alapis-
kola 6. osztálya számára (Občianska 
náuka pre 6. ročník základných škôl 
s vyučovacím jazykom maďarským). 
Előbbiben a következő fejezetben tár-
gyaljuk az Unióról szóló ismereteket: 
Az Európai Unió. Utóbbi tankönyvben 
Az uniós polgár Jancsi azt kutatja, mi-
képpen egyesül Európa és a Jancsi azon 
elmélkedik, hogyan egyesültek a nemze-
tek Európában c. fejezetekben tárgyal-
juk a kutatott témákat. A kutatás ered-
ményeit előre elkészített kérdőívekben 
zároltuk, melyről közösen fogunk egy 
záró referátumot készíteni. Fontos-
nak tartom megjegyezni, hogy egyes 
források szerint az uniós tagországok 
közül Litvániában a legalacsonyabbak 
a pedagógusbérek, átlagos bruttó kere-
setük évi 6900 euró. A szlovák pedagó-
gusokhoz hasonlóan 2016 februárjá-
ban a litván pedagógusok is sztrájkba 
léptek, fizetésemelést és az oktatási 
intézmények finanszírozásának növe-
lését követelve. Litvániában az iskolai 
oktatás első állomása az általános isko-
la, mely 4 tanévet ölel fel.  A középis-
kolai képzés 2 év időtartamú, s folyhat 
gimnáziumban és szakközépiskolában 
is. Az egyes középiskolák humán, reál, 
technikai és művészi képzésre speciali-
zálódhatnak. A középiskolai tananyag 
egyrészről az állam által meghatáro-
zott kötelező tananyagra, másrészről 
fakultatív tantárgyakra épül.

 A vilniusi programot érdekes elő-
adások, workshopok, kötetlen beszél-
getések, iskolalátogatások és gyakran 
vitákba torkolló eszmecserék színesí-
tették. 

 A Vilniusi Egyetem előadótermé-
ben Steven Stegers és Judith Geerling 
az EUROCLIO programkoordinátorai 

nyitották meg a találkozót. A megnyi-
tó után Steven Stegers tartott kommu-
nikációs tréninget Hogyan tanítsuk a 
kötelező témákat? címmel. Péntek este 
városnézésen vettünk részt. Megte-
kintettük a Seimas épületét (a litván 
parlament), a Nemzeti Könyvtárat, 
az Alkotmánybíróságot és a Litván 
Központi Bankot, számos templo-
mot és múzeumot. A városban az 
1956-os magyar forradalom   melletti 
szimpátiatüntetések zajlottak; ezek 
emlékére  Sólyom László köztársasági 
elnök 2006-ban avatott itt emléktáb-
lát. Másnap, szombaton csoportok-
ban zajlott a szakmai munka. Ineke 
Veldhuis-Meester, a groningeni egye-
tem professzora tartott tréninget Élet 
a második világháború utáni Európá-
ban. Mit tanulhatunk meg az élettör-
ténetekből? címmel. Ezzel egyidejűleg 
Francesco Scatigna, az EUROCLIO 
trénere és Helen Snelson, az Oxfordi 
Egyetem oktatója Mit tett az Európai 
Projekt, hogy Európa jobban megszi-
lárduljon? címmel tartottak előadást. 
Délután Marjeta Sifrer, a Ljubljanai 
Egyetem oktatója Német katona vol-
tam a Wehrmachtban címmel tartott 
egy workshopot. A nap záró előadását 
Edgars Berzins és Helen Snelson tar-
tották Miért volt nehéz közös európai 
külpolitikában megegyezni címmel. 
Este interkulturális est keretében min-
denki megkóstolhatta az egyes orszá-
gok ínyencségeit és italait, miközben 
minden szem az Eurovíziós Dalfesz-
tiválra szegődött. Vasárnap ugyancsak 
csoportokban folytatódott a szakmai 
beszélgetés. A csoport egyik része ellá-
togatott a Litván Nemzeti Múzeumba 
is. 

 Összegzésként elmondhatom, hogy 
felejthetetlen élmény volt számom-
ra ez a három nap Litvániában, mert 
így megismerhettem más tagállamok 
iskolarendszereit, oktatási gyakorlatát 
is. 

nemzeTközi 
ProjekTTalálkozó 
vilniUsban

angyal lászló



TeheTségek

motocross bAjnok

Vörös Xavér az érsekújvári Pázmány 
Péter Gimnázium I. A osztályos tanuló-
ja. Élsportoló, szlovák és magyar bajnok 
motocrossban. Ezt a veszélyes sportot 6 
éves kora óta űzi, ez idő alatt kétszer is 
combcsonttörést szenvedett, ám, mint 
mondja, a sérülések nem állíthatják meg. 
„Apu az edzőm és szponzorom, ő maga is 
versenyez. A családi tradíciót folytatom” – 
mondja.

A család Perbetén él, de autószerelő-
műhelyük és a motocross pálya Köbölkú-
ton van. Xavér is itt edz hetente kétszer. 
Ezenkívül konditerembe jár, biciklizik és 
fut, hogy növelje fizikai erőnlétét. 

„Ez technikai sport, sosem lehet tudni, 
nem kap-e az ember defektet, nem lesz-e 
valamilyen műszaki probléma. 2015-ben 
szerencsés voltam, mindössze két defekt-
tel megúsztam. Mindig be tudtam fejezni 
a futamot.”

 Gyors reflexek, összpontosítás, alacsony 
reakcióidő szükséges a győzelemhez. 
„Nem szabad kapkodni, mert könnyen el-
csúszik, elesik az ember. Jó esetben megy 
tovább, nem történik semmi baja, de po-
zíciókat veszíthet. Rosszabb esetben bukik, 
összetöri magát.”

 A legnagyobb versenye 2015-ben a ju-
nior VB volt Spanyolországban, ahol 80-
ból 48. lett. Csak 2015-ben 39 versenye 
volt, szobáját 170 kupa díszíti. Számos 
eredménnyel büszkélkedhet:
 2015 – Szlovák nemzetközi bajnokság 

MXjunior, 1. hely
 2015 – Motorado Cup MXjunior, 1. 

hely
 2015 – Szlovák kupa MXjunior, 1. hely
 2015 – Szlovák kupa MX2 (felnőtt profi 

kategória), 3. hely
 2015 – Lumarkt cup MXjunior, 1. hely
 2015 – Lumarkt cup MX2, 1. hely
 2015 – Magyar nemzetközi endurocross 

bajnokság MX2, 3. hely
 2015 – Magyarországi Nyugat kupa, 3. 

hely  
Benkő Tímea

csáky máté

Csáky Máté az ipolybalogi Ipolyi 
Arnold Alapiskola (2016/17-ben 9. 
osztályos) tanulója, akire méltán lehet 
büszke iskolája. Sokoldalú, művészi ké-
pességekkel megáldott diákról van szó, 
aki tehetségét az iskolában, a helyi és 
környékbeli rendezvényeken is gyak-
ran megmutatja.

Máté tehetséges szavaló, próza- és 
mesemondó. Az előadó-művészet 
iránti vonzalma még az alsó tagoza-
ton kezdődött. Akkor leginkább saját 
magát és környezetét szórakoztatta 
produkcióival, ám az igazi sikerek fel-
ső tagozatos korában jöttek. 2015-ben 
bejutott a Tompa Mihály Országos 
Verseny döntőjébe, ahol ezüst sávos 
besorolást kapott, s mellette kategóri-
ájában kiérdemelte a zsűri különdíját 
is. A 2015/16-os tanévben az iskolai és 
járási fordulót megnyerve az országos 
eldöntőig jutott, ott ezüst sávot érde-
melt ki. Máté azokat a prózákat kedve-
li, amelyek humorosak, sok párbeszéd 
van bennük, tehát jól eljátszhatók, van 
bennük fordulat, cselekményesség. 
Népmesét is szívesen mond, az Ipolyi 
Arnold Mesemondó Versenyen immár 
három éven keresztül meg sem állt az 
országos döntőig. 2015-ben arany sá-
vos besorolást szerzett, a következő 
évben pedig ezüst sávval végzett a rozs-
nyói országos döntőben. Máté – saját 
elmondása szerint – szívesebben mond 
prózát, mesét, mivel ezeknek a szöve-
geknek az előadásába belefér egy kis 
improvizáció. Ha verset kell mondania, 
mert azt is tud, megpróbál rövidebbet 
választani, és olyat, amivel kifejezheti 
a magyarsághoz való kötődését, mély 
nemzeti érzését. Állandó résztvevője 
az Ipolyságon, nemzetközi részvétellel 
megrendezésre kerülő Sajó Sándor-sza-
valóversenynek, legutóbb 3. helyezést 
ért el a népes mezőnyben. Szövegei ki-
választásában, azok előadásában segíti 
és jó tanácsokkal látja el őt magyarta-

nára, Laczkovszký Denisa, valamint 
Hugyecz Zolcer Erika és Németh Ágo-
ta tanító nénik. Az iskolai rendezvénye-
ken nemcsak szavalóként van jelen, ha-
nem tehetséges színészként is megállja 
helyét; a különféle kultúrműsorokon, 
rendezvényeken gyakran látjuk őt egy-
egy jelenet, színdarab szereplőjeként, 
ill. mint a műsorok konferansziéja. 

Sokoldalúságának egy másik területe 
is az előadó-művészethez kapcsolódik. 
Máté ugyanis szereti a zenét, énekel 
és hangszereken is játszik. Kezdetben 
zongorázott, most hegedűn tanul ját-
szani. Alapiskolai zenetanára, egyben 
az iskolai énekkar vezetője Hugyecz 
Zolcer Erika tanító néni, aki megha-
tározó egyéniség a tehetséges fiú ze-
nei fejlődésében. Máté az énekkarban 
nemcsak énekel, hanem hangszeren 
is kíséri őket. Zenei versenyeken is 
többször megmérettette magát, a Pa-
lócföldi csalogány regionális népzenei 
versenyen népdal, ill. hangszerszóló 
kategóriában is ért már el arany sávos 
minősítést. A „Csak tiszta forrásból” 
elnevezésű, Luspay Kálmán tiszteletére 
a magyarországi Dejtáron 2015 őszén 
megrendezett népdaléneklő versenyen 
a zsűri különdíját kapta. Mindezek 
mellett különféle folklór- és néptánc-
csoportokban táncolt.  

A tehetség azonban nem minden, ezt 
Máté is tudja, azt művelni, fejleszteni 
kell, ami sok-sok gyakorlással, lemon-
dással jár, és nagyon időigényes. En-
nek ellenére nem hanyagolja el iskolai 
teendőit sem. Kitüntetett tanuló, aktív 
résztvevője az iskolai rendezvényeknek. 
Elképzelése szerint életében biztosan 
helyet kap majd az előadó-művészet, 
hisz a tehetség – főleg, ha szorgalom-
mal és kitartással is párosul – rányomja 
bélyegét az ember jellemére, fejlődé-
sére, irányultságára, befolyásolja min-
dennapjait, pályaválasztását és életét is.

Németh Ágota

A Katedra folyóirat új, Tehet-
ség című rovatában olyan tanuló-
kat, diákokat mutatunk be, akik 
a  2015/2016-os tanév folyamán 
kiemelkedő teljesítményt nyújtot-
tak valamilyen területen. Lapunk 
továbbra is örömmel várja a pe-
dagógusok, szülők beszámolóit a  
katedra.szerkesztoseg@gmail.com 
címre.



TeheTségek

bAlázs AnnA AjnácskA

A komáromi Munka utcai Alapiskola 
ötödikes tanulója volt a 2015/2016-os 
tanévben

Ajnácska kitűnő tanuló, logikus 
gondolkodású, kötelességtudó. Precíz 
munkavégzés és szorgalom jellemzi. 
Nemcsak lexikális tudással rendelke-
zik, hanem kiválóan szaval és énekel. 
Számos matematika- és szavalóver-
seny sikeres résztvevője, de a Geográ-
fia Olimpia területi fordulójában is 
képviselte iskolánkat. Szabadidejében 
táncol és több hangszeren is játszik. 
Eredményei:

 Katedra Matematikaverseny – orszá-
gos forduló, III. díj, 12. helyezés
 Tompa Mihály Vers- és Prózamondó 

Verseny országos elődöntő, ezüst sáv 

bAráth AnnA 

A komáromi Munka Utcai Alap-
iskola harmadikos tanulója volt a 
2015/2016-os tanévben

Anna széles látókörű, érdeklődő, lo-
gikus gondolkodású tanuló. Az elmúlt 
évben is bizonyította rátermettségét. 
Kedvenc időtöltése az olvasás. Kü-
lönböző versenyeken már több ízben 
bizonyította tehetségét, tudását. Sza-
badidejében másik kedvtelésének, a 
furulyázásnak hódol. Eredményei:
 Zrínyi Ilona matematikaverseny 

- nyugat-szlovákiai forduló, 1. helyezés
- Kárpát-medencei forduló (Kecske-
mét), 70. helyezés
 Kenguru matematikaverseny – me-

gyei forduló, 1. helyezés 
 Bendegúz nyelvÉSZ – regionális 2. 

helyezés
 Pitagoriász – járási forduló, 3. helye-

zés 
Felkészítő pedagógusok: Kukel Móni-
ka, Takács Ingrid.

Takács Ingrid, osztályfőnök

Farkas Dániel a rimaszombati Tom-
pa Mihály Alapiskola hetedik osztályos 
tanulója. 2002-ben született Rimaszom-
batban. Gyermekkorát városunk köte-
lékében töltötte. A tanulás iránti szom-
júságérzete, szorgalma, ügyessége már 
az alsó tagozaton megmutatkozott. Kis-
diákként rengeteg könyv titkát feltárta. 
Tanulmányi eredményei, minduntalan 
kitüntetéssel való megfelelési vágya, 
előmenetelei, kiváló bizonyítványai a 
diáktársak, tanárok tiszteletét is kivív-
ták. A tanórák szorgalmas megfigyelője 
volt, akit az osztályközössége is elfoga-
dott. A kezdetektől kiváló tanulmányi 
eredményeket ér el, és évek óta sikere-
sen képviseli iskolánkat különböző já-
rási, kerületi és országos versenyeken. 

Dani a mese- és prózamondás nagy 
mestere. Másodikos korában kezdett el 
szavalással foglalkozni. A Tompa Mi-
hály Országos Verseny állandó részt-
vevője. Negyedik osztályos tanulóként 
ezüst sávos minősítésben részesült 
az országos döntőben. Az idei, XXV. 
TMOV-en a III. kategóriában (vers) az 
ezüst sávos besorolás mellett két külön-
díjat is szerzett, az egyiket szlovákiai 
magyar szerző művének hiteles elő-
adásáért (Barak László: Jobb a ciginél a 
csók), a másikat a komáromi Czafrangos 
Szilvia Magán Művészeti Alapiskola 
felajánlása jóvoltából (Komárom üd-
vözlete a 25. TMOV-nek, felajánlás egy 
gömöri versenyző részére). Ötödik osz-
tályos tanulóként A feledékeny legény c. 

fArkAs dániel

 Kenguru Matematikaverseny – me-
gyei forduló, 2. helyezés 
 Zrínyi Ilona Matematikaverseny – 

nyugat-szlovákiai forduló, 14. helyezés 
 Pitagoriasz - járási forduló, 2. helye-

zés 
 Biológia Olimpia – járási forduló, 4. 

helyezés 
Ajnácskát Farnbauer Gyöngyi, Szabó 
Szilvia és Podlupszki Tímea készítette 
a versenyekre.

Szabó Szilvia, osztályfőnök

népmesével országos ezüst sávos beso-
rolást nyert az V. Ipolyi Arnold Nép-
mesemondó Versenyen Rozsnyón. Az 
idei versenyen A vénasszony és a halál c. 
népmesével arany sávos minősítésben 
részesült. Az Egressy Béni Nemzetközi 
Szavalóversenyen minden évben állan-
dó résztvevő volt, amelyet egy 3. helye-
zésben koronázott meg az idén a vers 
kategóriában. A szlovák nyelvű Dobré 
slovo (Jó szó) vers- és prózamondó ver-
senyen idén országos 3. helyezést ért el. 
A humán tantárgyi versenyek mellett a 
Pitagorasz és a Klokan nevű matemati-
kaversenyeken is sikeres megoldó volt 
ebben a tanévben. Színészi vénáját fel-
mutatva 2016-ban a legjobb fiúalakítá-
sért járó díjat kapta a Stranger c. rövid 
játékfilmben való szereplésért, melyet 
Pozsonyban vehetett át. Ezt a filmet a 
Rimaszombati Művészeti Alapiskola 
audiovizuális és multimediális szakos 
tanulói rendezték. Bemutatott diákunk 
folyamatos önműveléssel is fejleszti 
önmagát, de tanárai és nagymamája is 
egyengetik útjait. Dani kedvenc időtöl-
tése a labdarúgás és az olvasás. 

 Farkas Dánielt a 2015/2016-os tanév-
ben polgármesteri kitüntetésre javasolta 
az iskolánk. Ezekkel az eredményekkel 
méltóképpen öregbíti iskolánk hírne-
vét. Szorgalom, szenvedély, kitartás, 
példás magaviselet: a fent jellemzett di-
ákunk szépségdíjas bizonyítványa. To-
vábbi tanulmányaihoz sok kitartást és 
versenykedvet kívánunk neki!

Angyal László



legkreaTívabb iskolai renDezvény

Az első almanapot 1990. október 
30-án rendezték meg a londoni Co-
vent Gardenben.

Alma – ezt a  négybetűs szót már 
kisgyermekkorban megtanuljuk. Édes, 
illatos, zamatos... Az alma az egyik 
legegészségesebb gyümölcsünk. Az 
első gyümölcs, amit édesanyánk pici 
baba korunkban is pépesítve kínált 
nekünk. Már akkor megtapasztaljuk, 
hogy finom, energiát ad. Megtanuljuk 
ovis korunkban, hogy piros, zöld, sár-
ga és gömbölyű.  Sok vitamint, ásvá-
nyi anyagot rejt, amit leginkább a hé-
jával együtt elfogyasztva vihetünk be 
a  szervezetünkbe. Legjobban a  fáról 
leszakítva ízlik, de egész évben lehető-
ségünk van fogyasztani. Természete-
sen mindig mossuk meg az almánkat 
fogyasztás előtt. 

 Az alma-napunkat egy prezentáció 
vetítésével indítottuk, ahol a gyerekek 
sok új ismerettel gazdagodtak. Meg-
tudták, hogy: 
 az alma története a kőkorszakig nyúl 

vissza
 a középkorban már ismerték a jóté-

kony hatásait
 mindenki számára elérhető volt, a 

szegények vasszöget szúrtak bele, és a 
vérszegénységet gyógyították vele
 a rómaiak korától maradt fenn a 

mondás: A tojástól az almáig.
 az angoloktól ered a következő gon-

dolat: Napi egy alma a doktort távol 
tartja.
 az első magyar alma Szent István 

országalmája volt, a koronázási jelvé-
nyek egyike, amely bőséget és termé-
kenységet szimbolizált 

Megismerték:
 az alma felépítését, összetételét
 jótékony hatásait
 különböző almából készült ételeket, 

italokat
 a legismertebb almafajtákat: az 

elstart, a fertődi télit, a nyári zama-
tost, a florinát, a golden delicioust, 
az idaredet, a jonagoldot, a london 
pepint, a red delicioust, a rubinolát, a 
starkingot, a summerredet, a téli fehér 
kálvilt
 sokrétűségét: mesék, mondák – Hó-

fehérke almája, Az alma meg a ker-
ti manó, Tell Vilmos almája; bibliai 
történet – Ádám és Éva története; 
Newton és a tudós almafa, karácsonyi 
babonák – szenteste szétosztani egy 
almát, aki elkóborol, az hazatalál; a 
Beatles – Apple Records; irodalmi al-
kotások – versek; képzőművészeti al-
kotások – csendéletek; zenei alkotások 
– megzenésített versek 
 A legmodernebb almát: Apple – Ste-

ve Jobs az alapítás idején egy almafar-
mon dolgozott.

A prezentációt követően meg-
ismertettük a tanulókkal Kányádi 
Sándor Alma, alma című versét 
Gryllus Vilmos megzenésítésében 
(https://www.youtube.com/watch?- 
v=w1R52dplIoM). A  dal eléneklését 
mozgással kísértük.
Alma, alma,  
piros alma, 
odafönn a fán, 
ha elérném, 
nem kímélném, 
leszakítanám. 

De elérnem 
nincs reményem. 
Várom, hogy a szél 
azt az almát, 
piros almát 
lefújja elém.

A folytatásban Az alma című me-
sével ismertettük meg a tanulókat. A 
mese szövegét négy részre osztottuk, 
és minden részletet más évfolyam il-
lusztrálta.

 A mese feldolgozását sport- és 
ügyességi játékok, „alma-játékok” 
követték: a tanulók a homlokukat ösz-
szeszorítva „szállították” az almát, egy 
akadálypályán keresztül kellett egyik 
helyről a másikra vinniük, hátrakötött 
kézzel kellett mihamarabb elfogyasz-
taniuk a felszeletelt almákat, stb. 

Az ügyességi verseny után egy kis 
kóstolóra invitáltuk a tanulókat. A 
lereszelt almát különböző ízekkel tár-
sítottuk: a tanulók megkóstolhatták a 
fahéjjal, citrommal, mézzel és sárgaré-
pával ízesített almát. Az almalé pedig 
minden szomjas torkon külön élveze-
tet nyújtva csorgott le. 

A tanulók nagy örömmel készítettek 
almából különböző figurákat is. Gyö-
nyörű pillangók, baglyok, teknősbé-
kák, rákok vagy tulipánok készültek a 
felszeletelt almákból. 

A kézműveskedést követően a ta-
nulók „alma-tablókat” készítettek, 
ahol az egész napi tudásukat, tapasz-
talataikat összegezték az almáról. Min-
denki örömmel és jól lakottan zárta az 
alma-napját iskolánkban. 

Tótok Ilona, pedagógus

alma-naP 
az alma világnaPja 
alkalmából (okTóber 21.)
a bélyi alaPiskolában



 házUnk Tája

A gyönyörű táj, a nyugodt környe-
zet, a jó levegő tökéletes helyszínné tet-
ték a rimakokavai tábort gyermekeink 
számára. A környék csendes és biz-
tonságos, így egyaránt alkalmas volt 
pihenésre és sportolásra. Jó túrázási 
lehetőségeket kínált. Csobogó pata-
kok, tisztavizű források, enyhe emelke-
dők tették élvezetesebbé a  gyaloglást. 
Gyönyörű látvány tárult elénk. Erdei 
szamócát szedtünk. Ismerkedtünk 
a  gyógynövényekkel, és megtanultuk, 
mit mire használ a  népi gyógymód. 
Medvelesre indultunk, szerencsére 
medvével nem találkoztunk. Állat-
nyomokra bukkantunk, és próbáltuk 
megfejteni, vajon milyen állat járhatott 
errefelé. Néha jól esett megpihenni és 
elgondolkodni azon, hogy milyen gyö-
nyörű is a természet. Túránk során el-
látogattunk egy tanyára, és közelebbről 
is megismerkedtünk a tanyasi élettel.

Ha éppen nem túráztunk, akkor lo-
vagoltunk, négykerekűn motoroztunk, 

köteleken másztunk, tornáztunk, hin-
táztunk, trambulinon ugráltunk és 
íjászkodtunk.

A  harmadik napon kirándultunk 
a  feketebalogi Vidra-völgyben talál-
ható erdészeti skanzenbe. Itt kikap-
csolódás, szórakozás és egyedülálló 
élmények vártak ránk. Új ismereteket 
szereztünk az erdészet történelméből, 
jelentőségéről, az erdők védelméről 
és az erdészek munkájáról. A keskeny 
nyomvonalú erdei kisvasúttal Fekete-
balogra utaztunk, és megnéztük a Vas-
úti Múzeum kiállítását.

Miközben a  fiúk a Magyarország–
Portugália mérkőzést követték a  TV-
ben és buzgón szurkoltak a magyar 
csapatnak, addig a lányok nyitótánccal 
készültek a Family panzióban meg-
rendezett gyerekdiszkóra. A hangulat 
fergeteges volt.

Az egyik estét edzőteremben töl-
töttük, majd szaunáztunk, billiárdoz-

tunk, asztali fociztunk és csocsóztunk. 
Remekül szórakoztunk.

Utolsó előtti este tábortűzhöz ké-
szülődtünk. A  fiúk fát vágtak, tüzet 
raktak, a  lányok pedig előkészítették 
a  szalonnát, virslit, kenyeret, paprikát, 
paradicsomot, és kezdődhetett a  sütö-
getés. Mikor besötétedett, bátorságpró-
bára került sor, ami pityergéssel kezdő-
dött és hangos kacagással fejeződött be.

Az erdei iskola szocializációs terepül 
szolgált, mert kiváló lehetőség nyílott 
az önállósodásra, egymásra figyelésre, 
felelősségvállalásra, a  kortársakkal és 
a  felnőttekkel való együttműködésre. 
Igyekeztünk megerősíteni a gyerekek-
ben a környezettudatos magatartást, a 
természet tiszteletét és szeretetét. Az 
aktív mozgással egészséges életmódra 
neveltük őket. Az erdei iskola olyan 
lehetőségeket biztosított, ami tantermi 
foglalkozással nem helyettesíthető.

Žiaček Adrianna, a Zsigárdi 
MTNYA igazgatónője

zsigárDi 
gyerekek  
rimakokaván  
az erDei 
iskolában

2016. szeptember 6-9. között 1220 
érettségiző járult ismét az érettségi 
asztalhoz. A pótérettségire jelent-
kezők 331 iskolából érkeztek. Csak 
azok a diákok voltak jogosultak a 
pótérettségi vizsgára, akik legfeljebb 
két tárgyból teljesítettek tavasszal 
eredménytelenül.

 A javítóvizsga 55 középiskolában 
zajlott. A diákok szeptember 8. és 
15. között ismerik meg az írásbeli-
jük eredményeit. A jelentkező diákok 
közül 1107 diák vizsgázott egy tan-
tárgyból, 113 diák pedig két tárgyból 
ismételte meg az érettségizést. A leg-

lezajloTTak a szePTemberi PóTéreTTségi vizsgák

több érettségiző – 498 diák – angol 
nyelvből végzett javítóvizsgát. Szlo-
vák nyelv és irodalomból 371 diákra 
várt fogalmazásírás és tesztkitöltés, 
német nyelvből 158 középiskolás 
próbálkozott az érettségi vizsgával. 
A magyar tanítási nyelvű iskolákból 
szlovák nyelv és szlovák irodalom-
ból 46 diák, magyar nyelv és iroda-
lomból pedig 7 diák ismételte meg 
a vizsgát. Matematikából is érkeztek 
pótérettségizők, összesen 121 diák je-
lentkezett a vizsgára. Orosz nyelvből 
18 diák adta be a javító vizsgára szóló 
kérvényét. 

 A pótérettségin azok a diákok ve-
hettek részt, akik 2016. június 30-áig 
benyújtották az igazgatóságukra az 
erre irányuló kérvényüket. A szep-
temberi vizsgákon sikertelenül telje-
sített diákok számára 2017 tavaszán, 
a 2016/2017-es tanév érettségi termi-
nusai idején nyílik utolsó lehetőség a 
javításra. Ezek a tanulók szeptember 
30-áig adhatják be a javítóvizsgára 
szóló kérvényüket. 

Bővebb információ a http://www.
nucem.sk/sk/maturita oldalon talál-
ható.



házUnk Tája

A 2016/2017-es tAnévre tervezett tAnítási szünetek:  
Szünet A szünet előtti utolsó 

tanítási nap időpontja
A iskolai szünnap 
ideje

A szünet utáni első 
tanítási nap

őszi 2016. október 27. 
(csütörtök)

2016. október 28-31. 2016. november 2. 
(szerda)

karácsonyi 2016. december 22. 
(csütörtök)

2016. december 23. 
– 2017. január 5.

2017. január 9. 
(hétfő)

félévi 2017. február 2. 
(csütörtök)

2017. február 3. 
(péntek)

2017. február 6. 
(hétfő)

ta
va

sz
i

Pozsonyi 
kerület,
Nyitrai kerület, 
Nagyszombati 
kerület 

2017. február 17. 
(péntek)

2017. február 20-24. 2017. február 27. 
(hétfő)

Besztercebányai 
kerület, 
Zsolnai kerület, 
Trencséni 
kerület

2017. február 24. 
(péntek)

2017. február 27. – 
március 3.

2017. március 6. 
(hétfő)

Kassai kerület, 
Eperjesi kerület

2017. március 3. 
(péntek)

2017. március 6-10. 2017. március 13. 
(hétfő)

húsvéti 2017. április 12. 
(szerda)

2017. április 13-18. 2017. április 19. 
(szerda)

nyári 2017. június 30. 
(péntek)

2017. július 3. 
– augusztus 31.

2017. szeptember 4. 
(hétfő)

a 2016/2017-es tanév szervezési tudnivalói

áltAlános tudnivAlók
A 2016/2017-es tanév 2016. szept-

ember 1-jén veszi kezdetét, az első 
tanítási nap szeptember 5-én, hétfőn 
van. Az első félév 2017. január 31-én, 
kedden zárul. A tanítás a második 
félévben 2017. február 1-jén, szerdán 
folytatódik, és 2017. június 30-án, 
pénteken fejeződik be. A  2016/2017-
es tanév folyamán 188 tanítási nap 
lesz, 24 tanítási szünnap vár ránk, va-
lamint 5 ünnepnap miatt is szünetel a 
tanítás. A nyári vakáció 63 napig tart.

Az AlApiskolák 5. osztályos 
tAnulóinAk tesztelése

2016 novemberében kerül sor az 
ötödikes tanulók tesztelésére (Teszte-
lés 5 – 2016), melybe néhány választott 
alapiskola kapcsolódik be. Az ötödike-
sek megmérettetésére szlovák nyelv és 
irodalomból, magyar nyelv és iroda-
lomból, valamint matematikából kerül 
sor. A T5-2016 az alsó tagozaton el-
sajátított tudásanyagot és készségeket 
teszteli, visszajelzésként funkcionál az 
ISCED 1 tartalmának elsajátításáról. A 
tesztelésen elért eredmények kiinduló-
pontként szolgálnak majd az ISCED 2 
tananyagának elsajátításához.

 Az országos tesztelést a NÚCEM 
készíti elő, állítja össze, felügyeli és irá-
nyítja. A helyi szintű lebonyolításért az 
igazgató felel. A mérés objektivitását az 
Állami Iskolai Inspekció és a Kerületi 
Iskolaügyi Hivatal megbízottjai, vala-
mint egy más iskolából érkező felügye-
lő tanár biztosítja. Bővebb információ 
a www.nucem.sk oldalon található.

Az AlApiskolák 9. osztályos 
tAnulóinAk országos  
tesztelése

Az alapiskolák 9. osztályos tanulói-
nak tesztelésére – a mentálisan sérült 
tanulókon kívül – 2017. április 5-én, 
szerdán kerül sor Tesztelés 9 – 2017 
elnevezéssel, az alábbi tantárgyakból: 
matematika, szlovák nyelv és iroda-
lom, szlovák nyelv és szlovák irodalom, 
magyar nyelv és irodalom, ukrán nyelv 
és irodalom. A tesztelés pótterminusa 
2017. április 20-án (csütörtökön) lesz. 

 A tesztelés célja az ISCED 2 szintet 
záró tanulók tudásának és képességei-
nek felmérése, illetve az egyes iskolák 
eredményeinek összevetése, melyek 
az oktatási-nevelési munka színvona-
lának emelését szolgálják. A mérések 
eredményei a középiskolai felvételi 
vizsgák alapjául szolgálnak.

Az országos tesztelést a NÚCEM 
készíti elő, állítja össze, felügyeli és irá-
nyítja. A helyi szintű lebonyolításért 
az igazgató felel. A tesztelés objektivi-
tásának növelése érdekében a Kerületi 
Iskolaügyi Hivatal más iskolák peda-
gógusait bízza meg az iskolákban zaj-
ló mérések felügyeletére.

Néhány kiválasztott iskolában 2017 
februárjában és májusában próbatesz-
telésekre kerül sor. Bővebb információ 
a www.nucem.sk oldalon található. 

Az érettségi vizsgA
Az írásbeli érettségi vizsgák idő-

pontjai a 2016/2017-es tanévben:
a) szlovák nyelv és irodalom, szlovák 
nyelv és szlovák irodalom – 2017. 
március 14., kedd
b) angol nyelv, német nyelv, orosz 
nyelv, francia nyelv, spanyol nyelv, 
olasz nyelv – 2017. március 15., szerda
c) matematika – 2017. március 16., 
csütörtök
d) magyar nyelv és irodalom, ukrán 
nyelv és irodalom – 2017. március 17. 
(péntek)

2016. szeptember 1-jétől a 
bilingvális iskolák diákjai C1 szin-
tű írásbeli és szóbeli érettségi vizsgát 
tesznek le az idegen tanítási nyelvből.

Az írásbeli érettségi vizsgát a 
NÚCEM készíti elő, állítja össze, fel-
ügyeli és irányítja. A tesztek elküldé-
sére a Kerületi Iskolaügyi Hivatal kap 
megbízást, a helyi szintű lebonyolítá-
sért az igazgató felel.

A szóbeli érettségi vizsgákra 2017. 
május 22. és június 9. között kerül sor. 

Az írásbeli érettségi vizsgák pót-
terminusa 2017. április 4-7-a között 
zajlik. Az egyes tantárgyak póttermi-
nusának időpontját a jelentkező tanu-
lók számától függően a NÚCEM hatá-
rozza meg. A pótterminus időpontját 
2017. március 27-ig hozzák nyilvá-
nosságra. A 2016/2017-es tanév javító 
érettségi vizsgáira 2017. szeptember 
6-9-e között kerül sor – a tantárgyak 
szerinti szétírást a jelentkezők számá-
tól függően a NÚCEM határozza meg, 
a terminusokat 2017 augusztus 1-jéig 
hozzák nyilvánosságra. 

Néhány kiválasztott középiskolában 
2016 szeptemberétől novemberig, il-
letve 2017 januárjában és februárjában 
próbatesztelések zajlanak. 

Az érettségi vizsgák kiértékelése, az 
írásbeli, szóbeli részek osztályozása, 
valamint a pótvizsgák lebonyolítása 
www.minedu.sk oldalon található 
módszertani útmutató alapján törté-
nik.
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A történet, melyet a regény elmesél, szomo-
rú, drámai, nagyon emberközeli, ám nem a 
cselekmény az, ami arra késztet, hogy újra 
és újra elolvassam. Sokkal izgalmasabbak 
az eseményeket előidéző okok, melyek az 
emberi kapcsolatokat, sorsokat alakítják, és 
az, hogy az író mindezt lebilincselő módon 
adja át.
Nézzük hát a történetet. Egy huszonkét 
éves fiatalasszony elveszíti férjét, özvegyen 
marad kétéves kisfiával. Azt gondolhatnánk, 
hogy a fiatal nő életét a gyász teszi majd 
tönkre (hiszen a regény címe is épp ez), ám 
ez nem így van. Ahogy már azt említettem, 
a háttérben, rejtve (az emberi fejekben, 
lelkekben) zajlik mindaz, ami lényeges. 
Zsófi, a regény főhőse különös módon reagál 
az őt ért tragédiára. Mivel férjét alig ismerte, 
lelki kapcsolat nem volt közöttük, a gyász 
nem töri meg. Ezen ő maga is megrökö-
nyödik, a bonyolult lelki okokat nem tudja 
megmagyarázni önmagának sem. Bűntuda-
ta támad. A világ felé szeretné megmutatni, 
hogy ő becsületesen gyászol, hű marad volt 
férjéhez, végül rögeszméjévé válik a külső 
elvárásoknak való megfelelés. 
Az ösztönei, az egészséges életszeretete 
megrémíti őt, úgy érzi, mindez bűn, elíté-
lik majd érte, ezért minden idejét és ener-
giáját arra fordítja, hogy elnyomja a benne 
feltámadó igényt az életre, és egyre inkább 
belemélyül a nem létező gyászába, mert úgy 
érzi, egyedül így képes elnyerni a környe-
zete tiszteletét, elismerését. A rögeszméivel 
küszködő nő nem látja, hogy a környezete 
egy idő után elunta panaszait; elfordulásuk, 
bizonytalan viselkedésük csak tovább erősí-
tik benne a negatív érzéseket, melyek meg-
akadályozzák őt abban, hogy saját kisfiának 
időt, szeretet szenteljen, halálba hajszolva 
így a kisgyereket. Családtagjait is elveszíti, 
senki nem talál már vele közös hangot. Míg 
kezdetben segíteni próbálnak neki, később 
inkább elkerülik.
Sok-sok gondolatot vet fel a történet. Rámu-
tat a képmutatókra, akik kedvességet, segí-
teni akarást színlelve keresik a tragédiát átélt 

ember társaságát (ne feledjük, azokban az 
időkben még nem léteztek szappanoperák, 
amelyek kielégítették volna a szenzációra, 
családi titkokra éhes bajkeverők igényeit). 
Fájdalmasan tisztán mutatja be az őszintét-
len kapcsolatokat. Tökéletesen kéne ismer-
niük egymást azoknak, akik egy családban 
élnek hosszú éveken át. 
A történet egyik tragédiája ez: a legközeleb-
bi hozzátartozóm sem ismer. Elképzelése 
sincs arról, mit élek át, és nem érzem úgy, 
hogy elmondhatom neki őszintén, így se-
gíteni sem tud rajtam. Amikor saját elkép-
zelése szerint nem képes segíteni rajtam, 
elfordul tőlem, magamra hagy. Látja, hogy 
mélyre zuhantam, mégsem nyújt segítő ke-
zet, elfordul, elítél, zavarodottnak nyilvánít, 
és szégyell engem a világ előtt.  
Tragédia az, hogy egy elesett ember me-
nedéket keres közvetlen környezetében, 
megpróbál annak elvárásai szerint tenni, 
de körülötte minden hamis, megjátszás. Az 
elesett ember élete tönkremegy. A rossz-
nyelvek támadását igyekszik elkerülni, mi-
közben több lehetősége is adódik egy jobb 
életre, magára a boldogságra, ám félve az 
előítéletektől mindezt elutasítja, vagy egy-
szerűen csak nem képes észlelni. 
A világ folyton változik, az emberek azon-
ban ugyanolyanok maradtak. Szűkebb 
környezetünk „törődése” gyakran inkább 
csak azért van, hogy betekintést nyerjenek 
a magánéletünkbe, csakhogy aztán tovább 
adhassák, amit megtudtak rólunk. 
Azt hiszem, az író ezzel a regénnyel nem-
csak bemutatni akarta mindezt, de a sorok 
között a megoldást is sugallja. Nem törvény, 
hogy mindenki elvárásának eleget tegyünk. 
Egyetlen életet kaptunk, ezzel az ajándékkal 
pedig magunk sáfárkodunk. Igazodhatunk a 
világhoz, de nem maradhatunk naivak, meg 
kell ismernünk a világot, hogy felismerjük 
benne azt, ami igaz – és azt, ami hamis. Nem 
elég ugyanis „csak” élni, szabadon kell élni, 
ezt pedig csak úgy lehet, ha kivédjük a külső 
támadásokat, hogy mindig, minden körül-
mények között önmagunk maradhassunk.

a kEdVEnc könyVEm

németh lászló: Gyász

máTyás hudák kaTalIn

A zsebszótár elsősorban alapiskolásoknak készült. Tartalmazza a számukra előírt teljes kötelező 
tananyagot és kiegészítő tananyagot a matematika egyes ágai szerinti csoportosításban. Ezt az 
anyagot a szerző sok éves matematikatanári tapasztalatai felhasználásával kibővítette mindazok-
kal az alapiskolai tananyagot meghaladó ismeretekkel, amelyekre érdeklődő diákjai rákérdeztek
már, vagy amelyekkel találkozhattak a különböző matematikaversenyeken.
A könyvecske segítséget adhat mindazoknak az alapiskolás tanulóknak, akiknek nehézséget 
okoz a matematika megértése, de azoknak is, akik fokozottan érdeklődnek a tantárgy iránt.
Remélhetőleg a zsebszótár nemcsak az alapiskolásoké lesz, hanem azok a középiskolások is ha-
szonnal forgatják majd, akik valamelyik fogalom pontos jelentése vagy egy képlet után kutatnak.

fElhíVás
az irinyi jános orszáGos középiskolai kémiaVerseny meGhirdetése a 2016/2017-es tanéVre 
a szloVákIaI magyaR közéPIskolák RészéRE

A komáromi Selye János Gimnázium a Magyar Kémikusok Egyesületének Kémiatanári Szakosztálya segítségével Szlovákiában tizen-
ötödik alkalommal is meghirdeti a magyarországi 49. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaversenyt a 2016/2017-es tanévre. Az 
elméleti verseny anyaga az általános iskolában és a középfokú iskolákban tanult kémia, kategóriánként értelmezve. Az elméleti tudás 
kiterjed az alkalmazott és a környezeti kémiára, valamint a kémia történetének magyar vonatkozásaira. A gyakorlati versenyen a térfo-
gatos elemzésben kell jártasságot bizonyítani.
Az első forduló iskolai írásbeliből, a második forduló (szlovákiai döntő) írásbeliből és gyakorlatból, a harmadik forduló (országos 
forduló Szegeden) írásbeliből és gyakorlatból áll. 
Az I. kategóriába a gimnáziumok első évfolyamának tanulói, a II. kategóriába a gimnáziumok második évfolyamának tanulói, a III. 
kategóriába a szakközépiskolák első és második évfolyamának diákjai tartoznak.

A 49. Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny határidői
1. Az iskolák igazgatói 2016. december 16-ig jelzik a Selye János Gimnáziumnak a versenyezni kívánó tanulók létszámát, kategórián-

kénti bontásban az alábbi címen:
 Andruskó Imre, Selye János Gimnázium, Ul. bisk. Királya č. 5, 945 01  Komárno

2. A megbízott szervező 2017. január 27-ig elkészíti a feladatlapokat.
3. A Selye János Gimnázium 2017. február 17-ig továbbítja  

a feladatlapokat az iskolákhoz.
4. Az iskolai forduló lebonyolítása 2017. február 17-én  

csütörtökön történik 13-tól 17 óráig.
5. Az iskola szaktanára 2017. február 19-ig visszaküldi a feladatlapokat a megbízott  

szervezőnek, aki kijavítja azokat, és február 26-ig összeállítja a szlovákiai fordulóba  
bekerült tanulók névsorát.

6.  2017. március 9-én (csütörtökön) 9-től 13 óráig a Selye János Gimnáziumban lezajlik a szlovákiai forduló.
7. 2017. április 27-től 29-ig zajlik az országos forduló Szegeden.

A versennyel kapcsolatos további információ a www.kokel.mke.org.hu oldalon található.

paeddr. könözsi éVa: matematika zsebszótár alapiskolások számára
lIlIum auRum, dunaszERdahEly, 2016, 5 EuRó
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A biztonságos közlekedés 
elsajátítása elengedhetetlen

„Fuss az egészségedért” 
programunk  

Az iskola 1967-ben átadott épülete

Óvjuk és szépítjük 
környezetünket

Ünnepélyes tanévzáró 
– Büszkék vagyunk tanulóink 
eredményeire

A tehetségápolás elsőrendű számunkra 
– XI. Laki Matek Nemzetközi 
Matematikaverseny

Édesanyák köszöntése
Tisztelgés a hősök emléke előtt – március 15.

Elsőbálozóink – koszorúcska, 2016

A vízben is otthonosan mozgunk

Szeretünk új élményekkel 
gazdagodni – Kirándulás 
a Balatonfelvidéken

A sport több területén is jeleskedünk


