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az én Városom
könyvajánló

Varsónak nem szabadna léteznie. A máso-
dik világháború pusztításai nyomán a város 
megszűnt. Az első pusztítást akkor szenved-
te el, amikor 1939-ben elfoglalta a német 
hadsereg. 1943-ban a varsói gettólázadás le-
verése alatt a nácik a kis és nagy gettó terü-
letén található összes épületet fokozatosan 
porig rombolták. Az 1944-es varsói felkelés 
leverése után a németek terv szerint halad-
va, a legértékesebb, legrégibb házaktól kezd-
ve fokozatosan lőtték szét, robbantották fel a 
történelmi városközpontot. A szovjet hadse-
reg a Visztula másik partján hetekig tétlenül 
állva nézte végig a pusztítást. Bevonulásuk 
során már egy halott, lakatlan, szétporlott, 
kísérteties helyet foglaltak el. A maradék 
néhány százezer lakost ekkorra a németek 
koncentrációs táborokba hurcolták szét. Azt 
a néhány épületet, amely esetleg még ment-
hető lett volna, az ötvenes években az orosz 
főépítész tervei nyomán rombolták le.
Varsóban sétálva nem lehet nem gondolni 
arra a több száz, több ezer, több tízezer ha-
lottra, akiknek a teste, szenvedése ott lapul 
a föld alatt. Talán azért kövezik le olyan ke-
mény betonból Varsó utcáit, hogy ne süly-
lyedjünk le a puha, szétomló halottak közé. 
A város mai szintje némely helyen másfél 
méterrel az eredeti fölött húzódik, ugyanis 
képtelenség volt elhordani az irtózatos meny-
nyiségű romot. Ezért épült néhány új bérház 
dombokra, de ezek a dombok óriási temetők. 
A varsói gettó lerombolt falának nyomai 
pedig beleégtek a város földjébe. Ennyi 
szenvedést ember nem bír el, amennyi itt 
minden négyzetméterre jutott. Az éhen 
halt kisbabáját eszelősen, előre-hátra rin-
gató csontsovány nő, ahogy napokig ül az 
utca kövén. A félmeztelen gyerekek, akik-
ről lerongyolódott a ruha, és csillogó sze-
mükbe már beleköltözött a halál. Az utca 

két oldalán temetetlenül fekvő merev holt-
testek.
A városban német halálosztagok cirkáltak. 
Voltak napok, amikor szabad kezet kaptak 
a gyilkolásra, az utcán gyanútlan emberekre 
lőttek, lakásajtókat törtek be, és kiirtották 
a bent tartózkodó családot. A belvárosban 
egymást érik a táblák: ezen a helyen száz-
harminc lengyelt öltek meg a nácik, ezen a 
helyen ötszáztíz lengyelt öltek meg, ezen a 
helyen háromszázötven lengyelt öltek meg.
Nemcsak házak, egész utcák tűntek el. 
Robert Capa 1948 októberében készített 
fényképén a megdöbbentő semmit látjuk. 
A belváros egy részét festmények, fotók és 
filmfelvételek felhasználásával az 1950-es 
években rekonstruálták. Más részét Sztá-
lin-barokk stílusban építették újjá. Ennek 
leglátványosabb épülete a gyűlölt Pałac, a 
szovjet-orosz kolonializáció jelképe, amely 
a mordori Sauron álmot nem ismerő szeme-
ként uralkodik a városon. Michel Foucault, 
a 20. század meghatározó francia filozófu-
sa és irodalomtudósa 1957–58-ban nem 
messze az akkor még homokfehér palotától 
lakott – egyes források szerint híres hata-
lomelméletét ez az épület ihlette. De a vá-
ros legnagyobb része jellegtelen, a hetvenes 
évek szocialista realizmusának ötlettelen, 
depressziós betonépületeiből áll. Újabban 
hipermodern felhőkarcoló-negyed épült fel, 
amelyek a Pałacot bástyázzák körül. Elrejtik 
a világ, vagy legalábbis a város szeme elől. 
Repülőgépen utazom, mellettem turisták 
beszélgetnek, spanyol és angol lány. Varsó 
rém randa város. Alig van belvárosa, nincse-
nek régi épületei, Budapest belvárosa példá-
ul sokkal nagyobb és több a szép, régi ház. 
Budapest jobb hely. Szebb város. Ha az euró-
pai fővárosokat nézzük, Varsó a legrondább. 
Nincs igazuk.

az én Városom – Varsó

némeTh zolTán
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Bevallom, az utóbbi években – az oktatás-
ügy társadalmi fontosságát, sőt prioritását 
hangsúlyozó kormányprogramok idősza-
kában – egyre szkeptikusabbá váltam… Ma 
már talán az sem lepne meg, ha a közeljö-
vőben egy eddig alig ismert vagy ma még 
teljesen ismeretlen kutatóintézet a „társa-
dalmi szempontból nélkülözhetetlen” tevé-
kenységét és az elnyert állami dotáció ész-
szerű felhasználását bizonyítandó hosszas, 
de tényekkel nem bizonyított „kutatás” után 
bebizonyítaná, hogy az év tizenkét hónap-
ja között kettő is olyan, amelyek ugyan 31 
naposak, és egyetlen napjuk sem rövidebb 
huszonnégy óránál, de az iskoláskorú gyer-
mekek szerint mégis az év kimondottan két 
legrövidebbjei. Olvasóink bizonyára külön 
kutakodás nélkül is azonnal tudják, hogy 
ez bizony július és augusztus, vagyis a nyári 
szünidő két hónapja, hiszen a diákok véle-
ménye szerint ez a tíz hónapnyi „rendkívül 
megerőltető“ munka után hihetetlenül rö-
vid időszak. E két hónap még napjainkban 
is nem egy szülő számára irritáló, hiszen 
azt gondolják, hogy a tanítók érdemtelenül 
kivételezett tagjai a társadalomnak, akik a 
korántsem megerőltető pedagógusi mun-
ka és a sok-sok évközi szünet mellett még 
nyolc nyári hetet is gondtalan szabadságo-
lással tölthetnek. Sokan mindmáig hangot 
is adnak azon véleményüknek, hogy ilyen 
kiváltságok ellenére hogyan lehetnek még 
mindig elégedetlenek, hogyan zaklathat-
ják béremelési követeléseikkel az országos 
politika „rendkívül megfontolt és körülte-
kintően tervező” korifeusait, és miért kö-
vetelik tőlük az oktatás rendszerszintű vál-
toztatásának a beindítását. Igen, nem értik, 
mert nem ismerik a valóságot, és valljuk be 
őszintén, a pedagógusoknak sem sikerült 
megismertetni velük a valós helyzetet. Nem 
tudják, hogy a pedagógusok – akik mun-
kájukat hivatásszeretetből végzik – a nyári 
szünidő nagy részében önképzéssel vagy 
szervezett szakmai továbbképzéseken való 
aktív részvétellel igyekeznek gyarapítani 
tudásukat, emellett nyári napközis táboro-
kat szerveznek, segédeszközöket alkotnak, 
segédanyagokat, feladatlapokat állítanak 
össze, hogy munkájuk hatékonyságát ezál-
tal is fokozzák. Majd a kötelező tantervek 
még megengedett szintű modifikálásával és 
tematikus tervekre való lebontásával töltik 
a törvény által garantált szabadság napjait, 
hogy szeptemberben a lehető legfelkészül-
tebben kezdhessék az új tanévet. Megtesz-
nek minden tőlük telhetőt azért, hogy isko-
lájuk a nagyon jó, sőt a kiváló iskolák közé 
tartozzon, ahová a szülő szívesen íratja be a 
gyermekét, mert tudja, hogy kiváló pedagó-
gusok kezébe kerül. Tudják ugyanis, hogy 

nagyon jó iskola csak az lehet, ahol nagyon 
jól felkészült, lelkiismeretes, hivatásukat 
szerető pedagógusok dolgoznak. E tények 
ellenére sem sikerült teljes mértékben meg-
nyerni a szülőket, aminek a következtében 
még mindig csökken a magyar tanítási nyel-
vű iskolát látogató tanulók, sőt a magyar 
kisiskolák száma is, tehát az érintett szülők 
egy része gyermeke iskoláját nem tekinti a 
sajátjának, amelyben feltétel nélkül megbíz-
hat, és amely mellett ki is áll, ha szükséges. 
Sok szülő sajnos még ma sem tudja, hogy 
napjainkban az iskolák, a pedagógusok a 
kiváló munkához vajmi kevés segítséget 
kapnak az államtól, annak ellenére sem, 
hogy a politikusok ilyen-olyan programja-
ikban, szónoklataikban olyan előszeretettel 
ismételgetik azt a lényegében nagyon igaz 
mondást, mely szerint a jövőnk olyan lesz, 
amilyen a ma iskolája. Sőt kormányprog-
ramjaikban külön kiemelik, hogy az oktatás 
prioritást élvez az ő kormányzási ciklusuk 
idejében. És éppen ez az én szkepticizmu-
somnak talán a legnagyobb oka. Ugyanis 
lassan már három évtizede várunk arra, 
hogy megkezdődjön végre az oktatásügy 
valóban fontos, rendszerszintű átalakítása, 
de a szakemberek által kidolgozott harma-
dik-negyedik fejlesztési koncepció is ott 
pihen valahol az érintett hivatal archívumá-
ban, sőt a legújabb verzió esetleges beveze-
tése előtt is óriási akadályok tornyosulnak. 
Hiába hangsúlyozza például a minisztérium 
a 2018/2019-es tanévre kiadott pedagógiai 
és szervezési utasításaiban, hogy a magyar 
iskolákban a szlovák nyelvet az idegen 
nyelvek tanításának koncepciója alapján és 
módszereivel kell tanítani, ha a pedagógu-
sok nincsenek erre a feladatra szakmailag 
felkészítve, nem állnak rendelkezésükre 
a szükséges tankönyvek, segédeszközök, 
és a tantárgy kötelező állami tantervét is 
egészen más koncepcióra építették. De lé-
nyegében hasonló anomáliák vannak jelen 
az oktatás szinte minden részterületén, az 
óvodai neveléstől kezdődően a duális kép-
zés általánossá tételéig. Nagy a valószínűsé-
ge annak, hogy a szinte folyamatos politikai 
válságban élő valóságunkban most sem az 
oktatásügy problémáinak a megoldása lesz 
a legfontosabb feladat, és országos szinten 
ebben a tanévben sem sikerül érdemlege-
sen előrelépnünk. Tehát ebben a tanévben 
is magunkra maradunk, és az állami-társa-
dalmi segítség helyett kizárólag saját tudá-
sunkban, erőnkben, határozottságunkban, 
kitartásunkban, hivatásszeretetünkben és 
egymás munkájának segítésében, tiszteleté-
ben bízhatunk. Ehhez kívánok lapunk szer-
kesztősége nevében minden olvasónknak 
elkötelezett hozzáállást és sok sikert.

fibi sáNDor

beköSzöntő…		



NégyszemközT

Horváth Géza, nyugalmazott matema-
tika-földrajz szakos pedagógus, a Ka-
tedra Matematikaverseny főszervezője, 
közel 25 tankönyv fordítója, a Szlováki-
ai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kó-
rusának szólamvezetője és krónikása, 
egykor a Nemzetközi Franz Schubert 
Intézet tagja. A matematika iránti elkö-
telezettsége megmutatkozik rendszeres 
publikációs tevékenysége által mind 
a  hazai, mind a magyarországi szak-
lapok hasábjain. Kevésbé ismert róla, 
hogy zeneszerzőként közel 60 kórus-
művet jegyez. Lenyűgöző személyiség! 
Talán járjunk először ennek utána…

 A legutóbbi Katedra-verseny ered-
ményhirdetése után a gyerekek meg-
rohamoztak, lévén, hogy kilencedi-
kesként utolsó ízben van alkalmuk 
részt venni a versenyen, és Géza bá-
csival szelfizni szeretnének! Mint egy 
jóságos nagypapa tettél eleget kéré-
süknek. Minek tudható ez a rajongás? 
Mi a titkod?

 Azt hiszem, hogy itt nem én vagyok 
a  központi alak. Ahhoz, hogy ők ott 
vannak, és szeretnek ott lenni a verse-
nyen, a  tanáraik járulnak hozzá legin-
kább, mert megszerettetik velük a ma-

lelkes kaTa

öSSzeFogva,	de	nem	rutinból…	

tematikát. Én annyit teszek hozzá, hogy 
megpróbálok nekik egy olyan versenyt 
összehozni, amelyről ők is érzik, hogy 
tárgyilagos: nincs lehetőség arra, hogy 
csaljon az ember, mert minden jeligés, 
kódszámmal ellátott, saját pedagógus 
nem javíthatja a saját tanítványa mun-
káját. Másrészt pedig ez nem csak egy 
egyszeri verseny. Készülnek rá szep- 
tembertől, a négy levelező fordulóban 
dolgozni kell. Van három szűrő: az első 
a  levelező verseny, ahol sokat segít-
hetnek a szülők, pedagógusok – de ez 
nem baj, mert éppen ezzel a  segítség-
gel jut közelebb ahhoz, hogy ő szeresse 
ezt csinálni. Újabban van elődöntő is, 
mert rengeteg a jó képességű gyerek. 
Majd jön a döntő. Na, és ez az élvezet 
az egészben! Azok, akik eljutottak ide, 
érzik, hogy észrevették őket. Ez egy 
fontos momentum! Mert lehet, hogy 
tudják magukról, hogy tehetségesek, 
de nem biztos. Itt viszont már érzik azt, 
hogy mások is tudják róluk. 

 Ez a válaszod is tükrözi az elköte-
lezettségedet a vállalásod iránt, de 
a személyedet a háttérben tartod. A 
gyerekek számára elérhető vagy, meg 
mernek szólítani. Fontossá váltál ott, 

ezeknek a gyerekeknek. Matek által 
közkedveltté válni mégiscsak ritka-
ság… Hogy van ez?

 Én ezt nem tudom. Ezt a gyerekektől 
kellene megkérdezni. Esetleg sejthetek 
dolgokat. Míg tanítottam, a gyerekeket 
osztályozni kellett, érdemjegyeket adni 
– ezt iskolarendszerünk nagy hátránya-
ként kezeltem. Óhatatlanul azt vonja 
maga után, hogy eredményközpontúak 
akarjunk lenni, és a gyerekek azt ér-
zik rajtunk, tanárokon, hogy mi talán 
a gyengébb tudásút nem kedveljünk 
annyira, mint az okos gyereket. Ebben 
a hangulatban kell megtalálni és észre-
venni az osztálynak azt az 5–15%-át, 
akik valóban érdeklődnek a matemati-
kai problémák iránt. Ettől ketté válik a 
dolog. Ezekkel a gyerekekkel foglalkoz-
ni kell – ez tulajdonképp a tehetséggon-
dozás, és a többi 80–95%-kal pedig úgy 
kell foglalkozni, hogy közben ne sértőd-
jenek meg azért, mert én tehetséggon-
dozást folytatok, és azért sem, hogy ők 
„naivabb” feladatokat kapnak, mint a 
többiek. Zenei hasonlattal élve olyan ez, 
mint amikor egy zenekart vezet egy em-
ber: egységesen jól kell, hogy szóljon, de 
közben tudod azt, hogy teljesen más tel-
jesítmények vannak a kezed alatt.



NégyszemközT

 Láthattunk már olyan helyzetben, 
amikor egy beszélgetés kapcsán a tár-
saságodban mindenki számolni kez-
dett, amolyan észrevétlenül osztottad 
a matekfeladatokat…

 Érdekessé tenni a matematikát lehet 
kicsit színészkedve, jópofán. Felvetek 
egy problémát, ami nem tűnik mate-
matikai problémának. Sokszor attól a 
gyerektől várható a megfejtés, aki nem 
tűnik jónak a szimbólumokkal teletűz-
delt matematikában. Tipikus feladat: A 
táborban ül egy indián a totemoszlop-
nál, arra megy egy kisfiú. Azt mondja 
neki: te az én fiam vagy, és nem vagyok 
a te apád. Ki ő? A matematikában zse-
niális gyerekek ritkán jönnek rá ennek a 
megoldására. Aki elsőre rámondja, hogy 
ő az anyja, még nem volt gúzsba kötve 
a matematika szimbólumaival. Nagyon 
nagy fék lehet a matematikatanulásban, 
hogy merev dolgokhoz ragaszkodunk. 
Akik sokat foglalkoznak matematikával, 
megtanulják a sémákat. Akik nem, azok 
jönnek rá arra a megoldásra, ami tényle-
gesen matematikai probléma, csak más 
keretek között van, mint egy egyenletre 
felépíthető matematikai feladvány. 

 Visszatérve ahhoz, hogy hogyan 
lehet megszerettetni a matematikát 
vagy akár a versenyzést… 

 Biztosan nem lesz vonzó azoknak a 
gyereknek, akit pótvizsgára kell hívni 
év végén. Ha a 10–20%-ba nem fekte-
tünk kellő energiát, elvesznek. Nem az 
életben vesznek el. Ám ha a tehetség, a 
„megmutatkozási” vágy ott van a gye-
rekben, és nem foglalkozunk vele, elve-
szítjük. Attól még lehet belőle más te-
hetség: sakkozni vagy zenélni fog, vagy 
regényeket fog írni, de a matematika 
szempontjából elveszítettük őt. Csak a 
pedagógus, itt-ott a szülő felelőssége az, 
hogy észrevegye az érdeklődő gyereket! 
Nagy bűn a pedagógus részéről, ha nem 
veszi észre. És ha észreveszi, de nem fog-
lalkozik vele, az a következő bűn. Min-
denképp ez rettenetesen nagy többlet-
munkával jár. Mikor tanítottam, gúzsba 
kötött a bürokrácia: felesleges, de meg 
kellett csinálni. Készültem napról napra 
az órákra. Úgy építettem fel az órákat, 
mintha valami színielőadásra mennék. 
Nem mindig papíron, de lélekben min-
dig. Emellett jöttek váratlan szituációk 
ezekkel a tehetséges gyerekekkel, ami 
mindig megváltoztatta az óra menetét. 
Ha szerencsém volt, bevontam őket a 
matematikai szakkörbe, és tudtam velük 
külön foglalkozni, de volt, hogy az órát 
meg kellett szakítani, mert egy problé-
mának utána akartunk járni. 

 Megoldást jelent a szaktagozódás?
 Sokan azt hiszik, hogy a matematika 

tagozat abban különbözik a más osztá-
lyoktól, hogy ott nagyobb óraszámban 
tanítjuk a matematikát. Ami igaz is, de 
igazából ott van lehetőség arra, hogy 
azzal is tudjunk foglalkozni, ami túl-
mutat a tanterven. Bizony néha a peda-
gógus úgy megy ki az osztályból, hogy 
valamire nem tud válaszolni, és azt kell 
mondania, hogy a következő órán visz-
szatérünk rá. Ez egy komoly elvárás, 
hogy a pedagógus ne tekintse magát 
magasabb rendűnek, mint a gyerekek, 
mert legtöbbször a gyerekek a gondol-
kodás rugalmasságában előrébb járnak, 
mint ő maga. Nem szégyen azt monda-
ni, hogy én ezt most nem tudom, de ér-
dekel, és várjuk meg a holnapi órát. Volt 
olyan, hogy feladtam egy matematikai 
problémát, és a mai napig emlékszem 
a két tanulóra, aki azt megoldotta. Az 
egyik matematikatanszék-vezető Besz-
tercebányán, a másik Németországban 
tanít szintén matematikát. Ezen más-
fél évig gondolkoztak. Az utóbbi már 
gimnazista volt. Épp helyettesítettem 
tornaórán, amikor megszólított, hogy 
megvan a megoldás. Ha megvan, akkor 
le kell fújni a kézilabdameccset, s meg 
kell hallgatni a megoldást. Aztán volt 
olyan, hogy felvetettem olyan problé-
mát, amit én sem tudtam megoldani, 
és megegyeztünk, hogy aki korábban 
rájön, majd értesíti a másikat. Legtöbb-
ször én jöttem rá, de volt, hogy a tanít-
ványok jöttek a megoldással. Hát, van 
ilyen furcsa szépsége a matematikának!

 Kezdetben nem volt egyértelmű, 
hogy matematikával fogsz foglalkoz-
ni. Felvételi nélkül felvettek Brünnbe, 
a Műszaki Egyetem építészeti kará-
ra… 

 Két évet ott töltöttem, és két év után 
kiderült, hogy én nem ez akarok lenni. 
Pedagógus akarok lenni. Abban biztos 
voltam, hogy az egyik tantárgy, amit 
tanítani szeretnék, az a matematika. A 
másik kiszemelt pedig a zene volt, de 
ezt a párosítást az előző évben meg-
szüntették. Az adottak közül engem a 
földrajz vonzott. Sőt, később épp ezen 
a területen aktivizáltak – tudományos 
segéderőként dolgoztam a tanszéken. 
A matematikához úgy kerültem közel, 
hogy a Matematika Tanítása c. folyó-
iratnak volt egy tanári rovata. Közöltek 
feladatokat, amelyek megoldását be 
szoktam küldeni. A legszebb megol-
dásokat a lap leközölte. Nem egyszer 
az enyéimet is. Majd Oláh György és 
László Béla tanár urak együtt ösztönöz-

tek arra, hogy foglalkozzam az alap- és 
középiskolások matematikai olimpia 
feladataival. Sokszor mi javítottuk a já-
rási vagy kerületi fordulók megoldásait. 
Pályafutásomat Garamszentgyörgyben 
kezdtem, és magam is elvittem egy-két 
tehetséges tanítványomat a járási ver-
senyre. Ez a 70-es évek vége felé történt. 
Ezeken a versenyeken rettenetesen 
zavart, hogy mindig a saját kollégáim 
javítottak, itt-ott be is jártak a terem-
be, nincs kizárva, hogy segítettek is a 
tanítványaiknak. Ekkor eldöntöttem, 
hogyha egyszer lehetőségem lesz rá, 
hogy versenyt indíthassak, akkor ezt 
kiküszöböljük. Hecht Anni meghívá-
sára elmentem egy tehetséggondozó 
matematika táborba: a magyarországi 
matematikaversenyek legsikeresebb or-
szágos győztesei voltak a táborban. Itt 
ismertem meg a hazai és magyarországi 
tehetséggondozók legjavát.

 A versenyszervezői szemléleted is itt 
kapott további impulzusokat…

 Igen, itt ismertem meg Pósa Lajost, 
Róka Sándort, Károlyi Károlyt és Újvári 
Istvánt, akik Magyarország legnevesebb 
tehetséggondozói. Utóbbi már rendel-
kezett egy levelező verseny szervezői 
gyakorlatával. Itt találkoztam a gon-
dolattal először. Az, hogy a Katedra-
verseny formája olyan, amilyet azóta is 
tapasztalunk, László Bélának köszönhe-
tő. 1995/96-ban elindult a Katedra Ma-
tematikaverseny. Azt gondoltam, hogy 
lezárul a levelező rész kiértékelésével, 
de László Béla azt mondta, hogy „Na, 
de gyerekek, azt nem lehet, hogy ennyi 
tehetséges gyereket nem hívunk el egy 
zártkörű versenyre! Ezt valahogy le kell 
zárni egy országos fordulóval!”. Ekkor 
jött a gondolat, hogy megszervezzük, 
de nem mi adjuk a feladatokat, nem mi 
fogjuk javítani, és így Újvári Istvánt kér-
tem fel, hogy dolgozza ki a feladatokat. 
Ő két kollégáját, a Minda házaspárt kér-
te fel, hogy hozzák el a feladatsorokat, 
és javítsák ki, értékeljék a dolgozatokat. 
Megmondom őszintén, hogy egy na-
gyon tehetséges tanítványom, Gyürki 
István miatt szerveztem ezt a versenyt. 
Persze, ő lett a verseny abszolút győzte-
se, aki ma egyetemi tanár. Egy kisisko-
lából jött Garamsallóról, ahol összevont 
alsó tagozat működött. Volt egy szen-
zációs tanáruk, Dulai Ferenc, aki észre-
vette a tehetségét. Ötödikbe az én osz-
tályomba került. Egy nagyon szerény 
kisfiú volt. Rendkívül ötletesen oldotta 
meg a feladatokat, és az volt az érzésem, 
hogy ezt a gyereket meg kell mutatni a 
világnak! Hát, így indult.



NégyszemközT

 A matematikán kívül a zene mellett 
is elkötelezted magad. Honnan ez a 
szerelem?

 Nem jártam zeneiskolába. A nővérem 
és az unokatestvérem járt. Szenvedtem 
attól, hogy mennyit „izzadnak” a zon-
goránál. Amit ők órákig gyakoroltak, 
azt – vagy valami hasonlót – öt perc 
alatt hallás alapján eljátszottam. Szeret-
tem volna énekelni is, de akkor fiúkat 
nem vettek fel az énekkarba. Nyolca-
dikban egy hónap alatt megtanultam gi-
tározni. Majd csináltunk egy zenekart. 
Rock-, beatzenekarra kell gondolni. A 
zenekarok a gimnáziumi évek megha-
tározói voltak. Akkor azt hittem, hogy 
ez lesz a jövőm. Majd a szentgyörgyi 
évek alatt jött egy sugallat. Mintaadó 
tanáromtól, Urbán Györgytől sokat hal-
lottam a tanítókórusról, Vass Lajosról, 
Janda Ivánról. Egy pozsonyi összejöve-
telen megvolt a felvételi. Na, de akkor ez 
nem úgy volt, hogy valaki beül a tanító-
kórusba: egy éves tagjelöltség volt! Egy 
év múlva Vass Lajos azt kérdezte, hogy 
van-e ruhám. Azt válaszoltam, hogy 
igen. Megengedte, hogy színpadra áll-
jak. Ez 1979 őszén volt Zsitvabesenyőn. 
Szünetben meg is dorgált, mert az egyik 
művet a szomszéd kottájából énekeltem 
(mondja nevetve). Akkor még nem tud-
tam, hogy ez főbenjáró bűn.

 Ha zeneszakon nem is végeztél, a ze-
netanításból is kivetted a részed… 

 Akkoriban zenét is tanítottam, mert 
senki nem szeretett zenét tanítani. Négy 
évig Szentgyörgyben voltam. Ekkor 
kezdtem el vezetni a zselízi gimnázium 
leánykarát. Pedagógiai tevékenységem 
azonban nem nagyon tetszett a járá-
si nagy uraknak, mert közben publi-
káltam magyarországi szaklapokban, 
ezért néha „odaszóltak”, figyelmeztet-
tek, megdorgáltak, mert „kilógtam a 
sorból”. Három évi szentgyörgyi taní-
tás után áthelyeztek Nagyölvedre „pio-
nírvezetőnek”. Két hónapig tudtam ott 
maradni, majd kitettek a pedagógiából, 
és „elintézték”, hogy a zselízi Művelő-
dési Otthonban dolgozhassak. Három 
év alatt megtanultam filmezni és egyéb 
hasznos technikai dolgot. Majd 1982-
ben megalapítottam egy énekkart is, a 
Csemadok zselízi helyi szervezetének 
vegyeskarát. Közben továbbra is ve-
zettem a leánykart. Egy évre rá pedig 
alapítottam egy kamarakórust. Az elv-
társaknak úgy tűnt, hogy öngólt rúgtak. 
Mikor a farnadi szlovák iskolában meg-
üresedett egy hely, felkértek tanítani. 
Nem vonzott, de azzal a feltétellel, hogy 
a következő évtől Zselíz közeli magyar 

iskolában taníthatok, ott kötöttem ki. 
1984 szeptemberében pedig szülőváros-
omban, Zselízen kezdhettem a tanévet.

 Az elmúlt évek prizmáján keresztül 
nézve van-e olyan tanácsod, tapaszta-
latod a jelenlegi pályakezdő kollégák-
nak, ami a hasznukra válhat?

 Nem szívesen mondok nekik „okos” 
dolgokat. Rengeteg tapasztalatomat 
oszthatnám meg velük, de jómagam 
nagyon káros dolognak tartom a hét-
köznapi értelemben vett rutint. A 
matematikatanításban nagyon káros. 
Sosem voltak megsárgult jegyzeteim. 
Mikor írásvetítővel dolgoztunk, sosem 
tudtam egyetlen fóliámat még egyszer 
felhasználni. Mindig más gyerekek jöt-
tek, mindig más volt az összetétel, más 
lett az igény. Ha a tanterv nem is válto-
zik, nem létezik két egyforma évfolyam. 
Az ember egyszer lemarad, máskor 
előreszalad, és ehhez alkalmazkodni 
kell. Bármit is mondanék, hogy valami 
egyszer a javamra vált, lehet, hogy más 
pedagógusnak ez nem használna. Ha a 
saját életszemléletemet mondanám el, 
ami viszont nem csak a pedagógusnak 
szól, az nem változott: a pedagógus a 
szülővel összefogva munkálkodjon a 
gyermek érdekében, ne pedig a szülő 
a gyerekkel összefogva a pedagógus 
ellen. Ketten együtt képesek arra, hogy 
a gyereket jó irányba vigyék. Irányítók 
vagyunk. Nem szakácskönyvet írunk, 
hanem megpróbálunk egy ételt úgy 
megfőzni, ahogy éppen a pillanat adja. 
A rutinnak van pozitív értelme is, de 
nem a pedagógus munkájában. Ha úgy 
érzi a pedagógus, hogy valamit meg tud 
rutinból oldani, akkor az már gyanús. 

Nagyon sok ügyes pedagógus van ma, 
és nem szabad az ambíciójukat letörni. 
Ha valamely elképzelésük hamis, arra 
maguk rá fognak jönni. Nem kell arra 
figyelmeztetni őket, hogy valamit nem 
kellene úgy csinálni, ahogy.

 Esetleg a szülők számára is van üze-
neted?

 A legfontosabb az, hogy a szülő bíz-
zon a pedagógusban. Ahogy van jó és 
rossz vízvezeték-szerelő, van jó és rossz 
pedagógus is. De ez ne a szülő tisztje le-
gyen, hogy eldöntse, hogy ki a jó és ki a 
kevésbé jó! Lehetnek kirívó esetek, azt 
sem a szülő fogja csak észrevenni.

 Terhelni vagy nem terhelni a gyere-
ket?

 Terhelni. Ha nem terheljük a gye-
reket, az a legnagyobb megterhelés. 
Sokszor észrevettem, hogy helyettesí-
téskor, amikor nem készültem az órára, 
az a legkínosabb a gyereknek, ha nem 
adok határozott célt. Nem tudja, most 
mit kell csinálnia. Lehet, hogy túlter-
helem a gyereket. De ez mit jelent? Ha 
a gyereket kiborítja, annyira nehezen 
viseli, akkor nem kell forszírozni. Em-
lékszem, hogy a 80-as években készí-
tettük a gyerekeket a felvételire, és 1440 
példát oldattunk meg velük októbertől 
februárig. Ez arról szólt, hogy a gyerek-
nek legyen rutinja a felvételin. 10 évvel 
később alábbhagytunk: már csak 6-700 
példát adtunk a gyereknek. Ekkor már 
jöttek a szülői reakciók, hogy mit te-
szünk a gyerekkel. Az 1440 példánál 
nem volt szülői aggodalom, úgy érez-
ték, hogy segíteni akarunk. A vége felé, 
amikor maradt a 200 legfontosabb fel-

Horváth Géza régi inspiráló tanítványaként említi Gyürki Istvánt. Némi 
kutatás után megszólítottam őt, hogy szóra bírjam, miként emlékszik visz-
sza régi tanárára. Épp egy szibériai konferenciáról kaptuk meg a válaszát:

„Nagyon szívesen gondolok vissza Horváth Géza tanító bácsira, mert na-
gyon sokat köszönhetek neki. Abban a nagy szerencsében volt részem, hogy 
nemcsak matematikatanárom volt, hanem az osztályfőnököm is. Nemcsak 
felismerte a tehetségemet, hanem nagyon sokat tett azért, hogy kamatoztat-
ni tudjam azt. Külön feladatokkal látott el a tudásomnak megfelelően, így 
észrevétlenül is elsajátítottam már az alapiskolában azokat a dolgokat, 
amivel az osztálytársaim  az egyetemen is csak küszködtek: megtanított 
szorgalmasnak és kitartónak lenni, megfogalmazni a megoldásokat, és egy-
úttal így tanultam meg papírra vetni a gondolataimat. Ezek később hatal-
mas előnynek bizonyultak a szakmai  fejlődésem útján. Hosszú idő után, 
tavaly sikerült vele egy hosszabbat beszélgetni, aminek nagyon örülök, mert 
bátran állíthatom, hogy nem csak egy jó pedagógusra leltem benne, hanem 
egy jó barátra is.”



NégyszemközT / élméNy 

Az élménypedagógia fogalma még a 
mai napig félreértésekhez vezet, ugyan-
is gyakran keverik az élményközpontú 
tanítás fogalmával. Persze, a kettő nem 
áll egymástól távol: élménypedagógia 
nincs élményközpontúság nélkül, de 
az élménypedagógiai folyamatok egyes 
alapfeltételeinek nem feltétlenül kell 
megjelenniük az élményközpontú ta-
nításban. 

Mind az élménypedagógiai foglalko-
zásoknak, mind az élményközpontú ta-
nításnak az alapja az élmény, ami már a 
megnevezésből is egyszerűen kikövet-
keztethető. Mit nevezünk élménynek? 
Mi számíthat az iskolai környezetben 
vagy a tanítás során élménynek?

Az egyes impressziók hatása egyé-
nenként változó, mégis összesítve kije-
lenthetjük, hogy minden olyan újszerű 
inger, mely érzékszerveikre és agyukra 
is hatást gyakorol, ami nem megszo-
kott feladatot, illetve kihívást jelent, az 
valamiféle élményt okoz a diákoknak 
is az iskolai környezetben. Az osztály-
lyal vagy csoporttal való közös munka, 
a kollektív igyekezet, a megfelelő meg-
oldások keresése, az alternatív lehe-
tőségek közös próbálgatása szintén az 
élmények egyik forrása lehet. Bizonyos 
közösségekben már az is a meglepetés 
erejével hathat, ha a tanárok kíváncsiak 
a diák véleményére és azt el is fogadják.

Ezért ahhoz, hogy hatásos élmény-
alapú órát, akár szakkört tudjunk tar-
tani, fontos szempont, hogy bizonyos 
szinten ismerjük azokat a diákokat, 
akik a célcsoportját alkotják a terve-
zett foglalkozásoknak, folyamatoknak. 
Mindenképpen előnyünk származhat 
abból, hogyha tudjuk, mi az, ami új-
szerűen hathat az adott osztály, csoport 
életében. Ezenfelül azért is kedvező ez, 
mert akkor személyre szabott célokat is 
meg tudunk fogalmazni, ezzel is növel-
ve a tanulás hatékonyságának valószí-
nűségét.

De mégis mi az, ami a két fogalmat, 
az élménypedagógiát és az élmény-
központú tanítást megkülönbözteti 
egymástól? Hogy ezt meg tudjuk ha-
tározni, alaposabban vizsgáljuk meg az 

kaszmáN-saróka liliáNa

az élméNypeDagógia kulisszái 
mögé TekiNTve (1. rész)
Az élménypedAgógiA 
és Az élményközpontúság mezsgyéjén

élmény, illetve az élménypedagógia és 
élményközpontú tanítás fogalmát.

Az élmény  
és A flow fogAlmA
Ingerek, impressziók és élmények. Ru-
tinjainkat és mindennapi teendőinket 
áthatják az élmények, legyen szó po-
zitív vagy negatív élményekről. Talán 
nem erős kifejezés, ha azt mondom, 
hogy a 21. század az élmények és a 
katarzist okozó tevékenységek keresé-
sének jegyében kezdi el arra biztatni 
az embereket, hogy olyan munkát és 
foglalkozást keressenek, amit szeret-
nek és élveznek. De az ilyen fajta jóér-
zés vagy boldogság keresése nem mai 
találmány.

Időszámításunk előtt a 4. században 
Arisztotelész, a görög tudós és filozófus 
tanulmányozta a legfőbb jó, a boldog-
ság jelentését. A Nikomakhoszi Etika c. 
könyvében – melyet halála után adtak 
ki tanítványai – fogalmazza meg, hogy 
minden gondolkodó belátja, az ember 
számára a legfelsőbb jó egy és ugyanaz, 
és „ami az elnevezést illeti, ebben jófor-
mán mindenki egyetért: boldogságnak 
nevezi a nagy tömeg éppúgy, mint a 
műveltek.” Viszont a boldogság defini-
álásában már nem értenek egyet azok a 
gondolkodók, akiknek műveit vizsgálta 
Arisztotelész, ezért életformák szerint 
próbálta megtalálni, mit jelenthet egyes 
embereknek a boldogság.

Azon pozitív érzelmek, melyeket a 
boldogsághoz kapcsolunk, egyénen-
ként eltérőek lehetnek, de az egyeteme-
sen mindenkire érvényes, hogy ezen 
érzelmek katalizátora egy cselekvés, egy 
folyamat, egy inger, impresszió is lehet. 
Ezt a boldogságérzést vizsgálja évek óta 
az erdélyi származású Csíkszentmihályi 
Mihály.

Csíkszentmihályi negyedszázados 
kutatásai és tanulmányai alapján arra 
jutott, hogy amikor cselekedeteinket 
tudatosan irányítva, átszellemülve, idő-
érzékünket elvesztve munkálkodunk 
valamin – legyen szó zenélésről, játék-
ról, hivatásunk végzéséről –, olyannyira 
feloldódunk annak élményében, hogy 

adat, akkor jött a legtöbb ellenkezés 
a szülők részéről. Amikor terheljük 
a gyereket, az a baj, hogy a szülőket 
terheljük. Amíg a pedagógus együtt 
tud dolgozni a gyerekkel, azzal sem-
mi baj nincs, amikor ebbe a szülő is 
be akar avatkozni, akkor lesz baj. 

 Mivel telnek a versenyszervezésen 
kívül az órarend nélküli napjaid?

 Két éve kántorkodom, orgonázom 
a templomban, ez utóbbit még ma is 
tanulom. Olvasás mindig van az éle-
temben, a tanítókórus is elég sok idő-
met elveszi: kottákat írok, fénymáso-
lok, és 1983 óta vezetem a krónikát.

 Úgy hallottam, hogy a már meg-
jelent önálló köteteid után megint 
lapul valami a fiókban…

 Igen (mondja szerényen nevetve), 
egy oral history jellegű kortörténettel 
foglalkozom egy különleges család 
szemüvegén keresztül. 

 Két éve nyugdíjas vagy. Nem hi-
ányzik az iskola?

 A tanítás maga nem hiányzik. A 
gyerekek igen. A matematika sem 
hiányzik, mert a versenyen keresztül 
tartom a kapcsolatot a kollégákkal is. 
Hívtak még tanítani, de három indo-
kom is van, hogy miért nem megyek. 
Először: a rengeteg bürokrácia! Az-
tán egyre rosszabb a szülők hozzáál-
lása, amin én nem tudok változtatni. 
A harmadik indokom pedig a leg-
nevetségesebb: megszoktam, hogy 
mindennap nyolckor kelek.

 Köszönöm a beszélgetést! 



élméNy 

a tevékenységet minden más feltétel 
nélkül folytatni szeretnénk. Ezt a típusú 
élményt nevezte meg Csíkszentmihályi 
a tökéletes élménynek, és a jelenséget 
magát flow-nak, vagyis áramlatnak. 
(Csíkszentmihályi 2010)

Csíkszentmihályi Flow c. munkájá-
nak A figyelem mint pszichikai ener-
gia c. fejezetében részletesen taglalja a 
figyelem működésének mikéntjét. A 
figyelmünk egyik főbb feladata megha-
tározni, hogy mi lesz az, ami tudatunk-
ban feltűnik, mi az, ami onnan kiszo-
rul. Mivelhogy a figyelemnek emellett 
olyan további feladatokat is el kell vé-
geznie, mint az emlékezés, gondolko-
dás, érzés és döntéshozatal, ezért érde-
mes a figyelemre úgy gondolunk, mint 
pszichés energiára. (Csíkszentmihályi 
2010) A figyelem felett kontrollunk 
van, és rajtunk múlik, hogyan fektetjük 
be ezt a forrást, mely Csíkszentmihályi 
szerint a legfontosabb eszközünk az él-
mények minőségének javításában. 

Vajon miért játszik nagy szerepet a 
figyelem, az összpontosítás a tökéletes 
élmény elérésében? „Életünk legszebb 
élményei nem passzív, befogadó, el-
lazult állapotban érnek bennünket 
– noha az ilyenek is lehetnek élveze-
tesek, ha keményen megdolgoztunk 
értük. A legszebb pillanatok általában 
akkor következnek be, amikor vala-
ki testi vagy szellemi teljesítményét 
megfeszített akarattal a végletekig fo-
kozza, hogy véghezvigyen valamilyen 
nehéz, de fontos feladatot. A tökéletes 
élmény tehát olyasvalami, ami nem 
csak úgy megtörténik velünk, hanem 
inkább mi hozzuk szándékosan létre.” 
(Csíkszentmihályi 2010) Mindemellett 
ha a figyelmünk egy meghatározott te-
rületre vagy meghatározható célokra 
irányul, a tudatos cselekvés elménket 

rendezetté teszi, hisz gondolataink, 
szándékaink mellett az összes érzék-
szervünk ugyanarra a tevékenységre 
irányul.

Viszont a tökéletes élmény elősegí-
téséért céljaink, elhatározottságunk 
és összpontosításunk mellett továb-
bi feltételek bebiztosításával tudunk 
tenni, ez persze nem jelenti azt, hogy 
egyes tényezők nem alakulhatnak ki 
akaratunkon kívül, környezetünkből 
adódóan. Csíkszentmihályi kutatócso-
portja nyolc alapvető elem jelenlétét 
figyelte meg a kutatások során; a felso-
rolt elemek azok, melyek egyes öröm-
teli élményekről való elbeszélésekben 
legtöbbször előfordultak. A kutatás 
eredményeként arra jutottak, hogy a 
nyolc elem közül akár már egy jelenléte 
mellett is megjelenhet az örömteli tevé-
kenység és élmény:
1. A tevékenység elvégzése alatt össz-
pontosításra képes az egyén.
2. Az egyén a tevékenység során tisztá-
ban van a tevékenység világos céljaival.
3. A tevékenység elvégzésére valós 
esély adódik a körülményeket tekintve, 
avagy a cél elérhető, teljesíthető.
4. A tevékenység közben azonnali visz-
szacsatolást, visszajelzést kap az egyén.
5. Saját elhatározásból cselekszik az 
ember, erőlködés nélkül, elkötelezett-
séggel, elhivatottsággal, akár a minden-
napi aggodalmakat is félretéve.
6. A saját cselekedet és tevékenységet az 
egyén képes kontrollálni.
7. Megszűnik a léttel való foglalkozás, 
paradox módon azonban az áramlatél-
mény után az énérzés még erősebben 
tér vissza.
8. Az egyén időérzékelése megváltozik. 
(Csíkszentmihályi 2010)

Ezen elemek elősegítésével az öröm 
olyan mély érzése is kialakulhat adott 

tevékenységek során, melyet megta-
pasztalva „az illető azt érzi, minden 
fáradságot megér pusztán az, hogy átél-
heti.”  (Csíkszentmihályi 2010)

Ezekre odafigyelve olyan örömteli 
élményeket élhetünk át, melyek meg-
közelítik a tökéletes élmény, avagy az 
áramlatélmény jelenségét, ezért tanár-
ként is igyekezhetünk megteremteni 
azt a környezetet, melyben a diákok is 
elérhetik ezt az állapotot.

Csíkszentmihályi példaként az olva-
sást is az örömteli tevékenységek közé 
sorolja. Ha a fenti elemeket megvizsgál-
juk, beláthatjuk, hogy az olvasás igényli 
a figyelem összpontosítását, s mind-
amellett, hogy a célja is világos az egyén 
számára, ismerni kell az írott nyelv sza-
bályait. „Az olvasáshoz szükséges felké-
szültség nem csak az írni-olvasni tudást 
foglalja magában, de azt a képességet 
is, hogy a szavakat képekké alakítsuk.” 
(Csíkszentmihályi 2010) Ezenfelül az 
olvasmány történelmi és kulturális 
környezetének felismerése, az olvasot-
tak értékelése és bírálata, a különböző 
olvasati lehetőségek felfedezése, a befo-
gadóvá való alakulás olyan képességek, 
melyeknek aktivizálása már kihívást je-
lent. A tökéletes élmény egyik központi 
eleme, hogy fontosságát, tartalmát ön-
magában hordozza.

Legyen szó élménypedagógiai foglal-
kozásról vagy élményközpontú tanítás-
ról, mindkét esetben érvényesül az él-
mény Csíkszentmihályi-féle felfogása.

Az élménypedAgógiA 
fogAlmA
Az élménypedagógia minden esetben 
egy közvetlen élményt,   egy tapasz-
talatot használ fel alapként a tanulás-
hoz. Matthew D. Liddle „cselekedve/
tevékenykedve tanulásként” jegyzi a 
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fogalom értelmét: „A tanulásnak olyan 
aktív formája ez, amely a résztvevők 
közvetlen tapasztalatát elsődleges in-
formációforrásként használja a tanulási 
folyamatban. Szöges ellentéte az elő-
adásokon vagy olvasmányokon alapuló 
hagyományos tanulási módszereknek, 
hiszen ott mások élményein alapul a 
megszerzett tudás. Az élménypedagó-
gia a tapasztalati tanulás egyik markáns 
irányzata.” (Liddle 2008) Ezek alap-
ján még elmondható, hogy a tanulás 
hatékonyságának fokozása olyan ta-
pasztalatokon és élményeken keresztül 
történik, melyeket a diák, a fiatal saját 
maga él át. (Fehér-Lappints 2002) Így a 
szubjektív élmények összevetésével és 
rendszerbe illesztésével, a tapasztala-
tokra reflektálva egy olyan tanulás jön 
létre az élménypedagógiai gyakorla-
tokon keresztül, mely során mindenki 
fejlődése biztosítva van.

Ugyanis az élménypedagógiai alap-
elvek olyan játékokban és gyakorla-
tokban érvényesülnek, melyekben a 
tapasztalatszerzés, érzelmek átélése, az 
egyén csapatban való működése, a kihí-
vás keresése a meghatározó.  A játékok 
célja, hogy a résztvevő kicsit kizökken-
jen komfortzónájából, addig szokatlan 
feladatot kelljen megoldania. Az él-
ménypedagógia módszereivel létreho-
zott mesterséges és egyben biztonságos 
helyzet az, amely a valós problémameg-
oldás alapjául szolgálhat. A feladatok, 
problémák megoldása során a hatást 
a társas együttműködés hatványozza 
meg, így az egyéni tanulást a csoportos 
tanulás is kibővíti.

Az élménypedagógiai gyakorlatok 
eredményességét az irányzat alapel-
vei biztosítják. Ezen alapelvek más 
alternatív pedagógiák eszmeiségében 
is fellelhetőek; ezért az innovatív ok-

tatási elméletek és módszerek iránt 
nyitott tanároknak nem ismeretlen az 
élménypedagógiai foglalkozások egy-
egy vezérelve. Az élménypedagógia 
irányzata egy olyan újfajta tanítási és 
tanulási módszert kínál a mai taná-
roknak, melynek elsajátításához saját 
tapasztalatokon keresztül lehet eljutni. 

Az élményközpontú 
tAnítás fogAlmA
Az elmúlt egy-másfél évszázadban 
több hullámban is komoly kihívások 
elé került a hagyományos tanítási pa-
radigma. Miután az iskolarendszerű 
oktatás tömegessé vált, a tanulmányok 
és szakképzések átstrukturálódtak, el-
terjedt a felnőttkori tanulás, átalakult 
az informatika és a hírközlés, a gazda-
ság, a tudomány és a technika fejlődé-
se még inkább felgyorsult; szükség volt 
arra, hogy a pedagógia tudománya és 
gyakorlata új módszerekkel és eszkö-
zökkel frissüljön fel. 

Bár a 20. századi reformpedagógiai 
irányzatok szellemi vezetői több szem-
pontból is igyekeztek újragondolni az 
oktatás rendszerét, az újszerű iskola- és 
oktatási modelleket elenyésző számú is-
kola vette át – akár világviszonylatban, 
akár csak európai viszonylatban vizsgá-
lódunk. 

Napjainkra viszont az a jellemző, 
hogy a hagyományos oktatás eszköz-
tára alternatív módszerekkel bővül. 
Ennek köszönhetően egyre gyakoribb, 
hogy a diák egy-egy hagyományos órán 
már nem passzív befogadója az ismere-
teknek, de szükség van aktív bekapcso-
lódásra is. Így jutunk el az élményköz-
pontúság fogalmához.

Az élményt jelentő feladatoknak 
motiválónak kell lennie ahhoz, hogy 
az élményközpontú tanítás és tanulás 

megtörténjen. A kíváncsiság felkeltésé-
re nagyon hasznosnak bizonyul a 21. 
században a gazdag audio-vizuális for-
rásanyagok használata, az e-learning 
legújabb lehetőségeinek a kihasználása, 
viszont a technikai berendezésektől el-
tekintve is fel lehet kelteni a diák érdek-
lődését. Gyakorlat szintjén olyan felada-
tokat érdemes előkészítenie a tanárnak:

 melyekkel törekszik a tanulók érzelmi 
és értelmi aktivizálására,

 melyekben a diákoknak lehetőségük 
van a kommunikációra, esetleg érvelés-
re, vitára,

 melyekben alkalom adódik a pers-
pektívaváltásra, a kritikai attitűdök for-
málására,

 melyekben addig ismeretlen típusú 
feladvánnyal, problémával találkoznak 
a fiatalok,

 melynek elvégzéséhez maga a feladat 
adja a diáknak a motivációt.

A fentiekben felsorolt jellemzők 
listáját még lehetne bővíteni, hisz az 
élményközpontú tanítás lehetőségei-
nek határát csak a tanár kreativitása és 
nyitottsága határozza meg. Így láthat-
juk, hogy az élményközpontú tanítás 
fogalma leginkább egy olyan attitűdöt 
és tanítási módot jelöl, mely szabadon 
inspirálódhat bármilyen tanítási irány-
zatból, ezért a módszer- és eszköztár az 
élményszerű tanulás célját tekintve sza-
badon variálható.
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Versről többféle értelemben beszélhe-
tünk. A szó hétköznapi jelentésében 
versek özöne áraszt el minket. Kötött 
ritmusú szövegformával, a „rímcsen-
getés” figyelemfelhívó erejét kihaszná-
ló hatáskeltő eszközökkel gyakran él a 
reklámipar, ilyenképpen verses szöveg-
tenger vesz körül bennünket. Ennek a 
szövegtengernek a jelentőségét nem 
volna szabad lebecsülni. Tapasztalattá 
teszi az akusztikum hatáskeltő erejét, 
jelentésteremtő szerepét, megnyitja és 
érzékenyebbé teszi a fület a vershal-
lásra (következésképpen a versértés-
re), és az ’ilyet én is tudok’ élményéből 
születő szövegalkotási próbálkozások 
fejlesztik a kreatív nyelvhasználatot. A 
versfaragás gyakorlatát valaha tanítot-
ták az iskolákban; ma is jól tennénk, ha 
kihasználnánk a verses forma előnyeit 
a produktív és receptív nyelvhasználat 
fejlesztésében egyaránt.

Versről a továbbiakban azonban 
esztétikai szövegként beszélünk, leszű-
kítve a kört a lírai természetű szöve-
gekre; mert ennek a szövegcsoportnak 

g.	gődény	andrea

kisiskolások versélméNye

az értése, élvezése és hiánya jelenti az 
egyik legnagyobb problémát napja-
inkban. A vers szót jelen esetben tehát 
abban a 20.  sz. folyamán kialakult, ha 
úgy teszik, műfaji értelemben használ-
juk, amely a hagyományos műfajok (és 
műnemek) felbomlásának folyama-
tában jelent meg, és vált a (műfajilag 
nem mindig egyértelműsíthető) lírai 
természetű (jellemzően rövid terjedel-
mű) verses szövegek jelölőjévé. Erről a 
szövegcsoportról azért érdemes külön 
beszélni, mert egészen más megközelí-
tést kíván, mint a többi. 

A mindennApi veRsélmény
Az óvoda-iskola átmenet idején, azaz 
az iskola első két évfolyamán különö-
sen fontos a mindennapi versélmény 
biztosítása, hisz tanítványaink ekkor 
még ritkán képesek élményszerűen 
olvasni maguknak, magukban. A vers 
különben is hangzásélmény, tehát még 
az olvasni tudó ember is csak akkor él-
vezi a maga teljességében a versszöve-
get, ha hallja. Ez a hallás belső hallás a 

gyakorlott versolvasónál; de ahogy ah-
hoz is igen fejlett belső hallás kell, hogy 
a kottaolvasás maga élvezetet nyújtson 
(és ha nyújt is, mégsem elégszünk meg 
a zeneművek kottából olvasásával), a 
vershallgatás is megelőzi a versolvasás 
élményét… Ezért nagyon fontos a taní-
tó mindennapi versolvasó, versmondó 
gyakorlata, a versek tanítványaikkal 
való mondogatása, az akusztikus él-
mény biztosítása, élménytechnikák és 
kreatív-produktív versalkotó gyakor-
latok alkalmazása.1 Mindez azonban 
nem helyettesítheti a vers értelmezését. 
Az értelmezés azonban nem azonos 
azzal az intellektuális megközelítés-
sel élő verselemzési gyakorlattal, ami 
a pedagógiai praxist jellemzi, ha ver-
sekkel foglalkozik. (Tudható, hogy az 
intellektuális versmegközelítés a kis-
iskolásokat inkább eltávolítja a versek 
világától, mint közelebb viszi.) Értel-
mezés az is, ha illusztrálják a gyerekek 
a verset, lerajzolják a belső képeket, 
amelyeket létesít bennük a szöveg; ha 
ritmus- vagy dallamkísérletet találnak 
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ki hozzá, színekkel jelölik a szövegolva-
sás, -hallgatás során bennük keletkező 
érzéseket, s azt, hogy milyen hangulatú 
számukra az adott szövegrész; dráma-
pedagógiai módszerekkel megjeleníte-
nek egy-egy szövegelemet; vagy egész 
egyszerűen csak beszélnek arról, ho-
gyan értik, értelmezik ők a szöveget, 
mit jelent számukra, megfogalmazzák 
a rájuk tett hatást, nyomoznak ennek 
oka után. Sajnos, nagyon ritkán talál-
kozunk az iskolákban az ilyen befoga-
dói elvű versfeldolgozással, az olvasót a 
verssel folytatott párbeszédre ösztönző 
tanítói magatartással, olvasói válaszra 
inspiráló kérdésekkel, feladatokkal az 
olvasókönyvekben, munkafüzetekben.2 
A tanítók versfeldolgozáskor gyakran 
megfeledkeznek arról az evidenciáról, 
hogy a kisiskolásoknál mindenkor a 
személyes élményből, tapasztalatból 
célszerű kiindulni. Egyrészt fölöslege-
sen elvesztegetett időnek vélik az ezek 
felidézését célzó beszélgetést. Holott 
a szövegvilágok és olvasói életvilágok 
élményszerű kapcsolódását az ilyen 
beszélgetések alapozzák meg. Az is 
nagyon fontos volna, hogy ne csak né-
hány tanulónak legyen alkalma ilyen-
kor megnyilatkoznia, hanem mindenki 
„rákényszerüljön” és lehetőséget kap-
jon személyes élményei, tapasztalatai 
mozgósítására, ill. lehetősége legyen 
azok megosztására. Ez pedig legin-
kább a kooperatív technikák előnyben 
részesítésével oldható meg. Ez nem je-
lenti azt – amitől nagyon sokan félnek 
–, hogy a pedagógus kimarad ezekből 
a beszélgetésekből, nem értesül tanít-
ványai élményeiről, tapasztalatairól. 
Egyrészt módjában áll körbejárni és 
belehallgatni ezekbe a beszélgetésekbe, 
másrészt remek beszédfejlesztési eljárás 
a csoportokban elhangzottak összefog-
laltatása; ill. vannak olyan technikák 
(asszociatív írás, fürtábra stb.), amelyek 
az írásos rögzítés által később és mások 
számára is lehetővé teszik a megosztott 
élmények felidézését.3 

Másrészt, ha beszéltetik is a tanítók 
a tanítványaikat személyes élmények-
ről, tapasztalatokról a szövegbefoga-
dást előkészítő tíz-tizenöt percben, az 
értelmi előkészítést jellemzően a szerző 
életrajzi adatainak közlésével, főbb mű-
veinek címszerű megismertetésével – a 
szöveg irodalomtörténeti kontextusba 
helyezésével oldják meg. Természete-
sen van és lehet szerepe egy-egy szöveg 
értelmezésében az irodalomtörténeti 
háttérnek is, hiszen minden szöveg, így 
vagy úgy, magán viseli keletkezésének 
körülményeit, a kor és az alkotó (kö-

zösség) jellegadó sajátságait; de kisisko-
lásokkal nem érdemes olyan szövegeket 
feldolgozni, amelyeknek megértésé-
hez az irodalomtörténeti és -elméleti 
háttér feltérképezése szükséges. Ennél 
a korosztálynál az irodalomhoz való 
személyes és élményszerű viszony ki-
alakítása élvez preferenciát, a személyes 
és élmény jellegű kapcsolat a szöveggel; 
valamint fontos az irodalom élő voltá-
nak mindennapi tapasztalata. Éppen 
ezért hasznosítsuk az iskolai praxisban 
az olyan igényes irodalmat kínáló gyer-
mekfolyóiratokat, mint a Csodaceruza 
vagy a Szitakötő, valamint a kortárs iro-
dalom nagysikerű lexikonát, a Navigá-
tort. Az órán olvastassunk minél gyak-
rabban kortárs irodalmat, mutassuk 
meg a szerző fényképét, számoljuk ki a 
gyerekekkel, kivel lenne az író/költő kb. 
egyidős a családban; ha van olyan (rö-
vid) nyilatkozata az alkotónak, amely-
ben a gyermekekhez való viszonyáról, 
a gyermekekkel való kapcsolatáról vall, 
olvas(tas)suk el a gyerekekkel. A szö-
vegbefogadás előkészítésében ezek a 
tevékenységek sokkal lényegesebbek, 
mint az életrajzi adatok hagyományos 
közlése. 

kAmARA könyvkiállítás
Jó módja a szerző és életműve irán-
ti érdeklődés felkeltésének a ’kamara 
könyvkiállítás’ a terem egyik sarkában, 
amely állhat a tanító által összegyűjtött 
(akár az iskolai) könyvtárból behozott 
könyvekből, kiadványokból, a szerző 
gyerekeknek szóló műveiből; de külö-
nös értéke van a gyerekek által beho-
zott műveknek, akár az otthoni könyv-
tárból, akár könyvtári kölcsönzésből 
származnak, bármilyen hordozón 
jelennek is meg. (Könyvről és könyv-
tárról abban a tág értelemben beszé-
lünk itt, amit a mai kor kínál – a papír 
alapú kiadványoktól a hangoskönyvig, 
elektromos könyvolvasókig bármi be-
letartozhat.) A gyerekek által behozott 
kötetek, anyagok különös értékét az 
adja egyrészt, hogy kortárs csoporton 
belüli tapasztalattá teszik a könyvvásár-
lás tényét, az irodalom- és versolvasás 
még meglévő gyakorlatát, az irodalom 
korszerű hordozókon való megjelené-
sét. Másrészt egy ilyen kamarakiállítás 
egy folyamat állomásává teszi az órán 
feldolgozott szöveggel való foglala-
tosságot azzal, hogy a gyerekek leg-
később az előző órán értesülnek róla, 
kivel, mivel foglalkoznak a következő 
olvasásórán, s (nem kötelező) felada-
tul kapják a szerző gyerekeknek szóló 
műveinek keresgélését, gyűjtögetését, 

s behozatalukat az iskolába. Lényeges 
az is, hogy kiállított, ám kézbe fogha-
tó, nézegethető, olvasgatható tárgyként 
szembesülnek a művekkel az órán és az 
óra után. (Jó esetben már otthon is la-
pozgatják, olvasgatják.) Ha pedig nem 
elégszünk meg azzal, hogy csak beho-
zassuk ezeket a kiadványokat a gyere-
kekkel, hanem lehetőséget adunk arra, 
hogy beszéljenek a szerzővel, szövegek-
kel kapcsolatos (olvasmány)élménye-
ikről (ha vannak ilyenek), még többet 
tettünk a szövegbefogadás értelmi-
érzelmi-hangulati előkészítéséért az 
adott óra kontextusában, hosszú távon 
pedig tanítványaink (vers)olvasóvá vá-
lásáért.

megzenésítés
Tévhit a szöveggel való ismerkedést il-
letően, hogy remek módja a megzené-
sített változat meghallgatása. Az igaz, 
hogy az igényes zenés feldolgozásokat 
jól lehet használni, és jóval gyakrab-
ban kéne hasznosítani a versek meg-
szerettetésének folyamatában; de nem 
mindegy, hogy a feldolgozás meneté-
ben hova helyezzük őket. Ne az értel-
mezési folyamat elején hasznosítjuk 
ezeket, hiszen minden megzenésítés 
egyfajta értelmezés, és mint ilyen, gátja 
lehet az önálló olvasat létrehozásának. 
Viszont bátran élhetünk a szintetizálás 
fázisában meghallgatásukkal, a külön-
böző feldolgozások összehasonlítá-
sával, a saját (megértés)élményekkel 
való összevetésükkel. Ám a szöveggel 
való megismerkedés maga tanítói fel-
olvasással történjen. És bár a felolvasás 
minden szépirodalmi szövegnél fontos 
volna, a verseknél kitüntetett szerepe 
van az akusztikumnak a szöveghatás-
ban és a jelentésteremtésben játszott 
szerepe okán. A teljes szöveg megisme-
rése előtt azonban érdemes a verssel ún. 
kreatív-produktív gyakorlatokat végez-
ni. Hogy a szöveggel való ismerkedés 
sajátos módjának tekintjük-e ezeket, 
vagy a szövegbefogadás előkészítésének 
tartjuk, mindegy is. Az a fontos, hogy 
minél többször és változatosan éljünk 
velük. Megkaphatják pld. verssorok-
ra vagy versszakokra vágva a szöveget 
a gyerekek, hogy abból versalkotással 
próbálkozzanak (páros vagy csoport-
munkában); kaphatnak ’foghíjas’ szö-
veget, amiből rímeket vagy jellemző 
képeket töröltünk, s nekik kell teljessé 
tenni a verset. Érdemes blueteckkel 
csomagolópapíron rögzíteni a létrejött 
szövegeket, hogy mindenki számára 
reflektálhatók legyenek. Ezeknél a gya-
korlatoknál nem az a cél, és nem is lehet 
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feladat, hogy az eredeti szöveg jöjjön 
létre; a lényeg, hogy elvileg lehetséges 
szöveg keletkezzen. A létrejövő varián-
sok mindig izgalmasak önmagukban 
is; azért meg különösképpen, mert ta-
pasztalattá teszik a (vers)gondolkodás 
alternativitását, a potenciálisan jó meg-
oldások sokféleségét.4 Amikor pedig 
megfigyeltetjük a variánsok jelentés- és 
hatásbeli eltéréseit, egy-egy szó, kife-
jezés, hangzáselem szövegalkotásban, 
szöveghatásban, jelentéslétesítésben 
játszott szerepét – forma, funkció és 
tartalom mélyreható összefüggéseit 
tapasztaltatjuk meg tanítványainkkal, 
aminek nem kis szerepe van abban, 
hogy az irodalomról majdan irodalom-
szerűen gondolkozzanak, ami az iskolai 
(latens) tanulásnak (is) nagyon fontos 
feladata volna. A fenti és a hozzájuk 
hasonló gyakorlatok azonban nemcsak 
a kreatív-produktív nyelvhasználat él-
ményével és az irodalmi nyelvhaszná-
lati módról szerzett tapasztalatokkal 
gazdagítják tanítványainkat, hanem a 
szokásosnál sokkal mélyebb és inten-
zívebb (motiváltabb) odafigyelést tesz-
nek lehetővé az eredeti szöveggel való 
ismerkedéskor, ill. a globális megértés 
biztosítását célzó beszélgetéskor, de az 
értelmezés egész folyamatában is. 

vizuAlizálás
A verssel való ismerkedésnek ritkán 
alkalmazott, pedig a líra természeté-
nek egyik leginkább megfelelő módja a 

szöveg csukott szemmel való meghall-
gatása. A vizuális ingerek kizárása saját 
belső világa felé fordítja a befogadót, ill. 
megkönnyíti a belső képalkotást, ami 
minden irodalmi megértés alapja. A 
képekben beszélő líra hallgatása (mert 
a gyerekeknek kínált változata jellem-
zően ilyen) kifejezetten inspirálja a bel-
ső képteremtő folyamatok beindulását, 
ily módon (ki)fejleszti azt az emberi 
képességet, amely leginkább áldozatául 
esett képfogyasztásra szocializálódott 
életvezetésünknek. Mivel ez a képesség 
egészen tizenkét éves korig kifejleszt-
hető, az első hat évfolyamon kitüntetett 
szerepe van a fantázifejlesztésnek; a bel-
ső képek külsővé tételét célzó tevékeny-
ségek pedig hozzájárulnak az értelme-
ző kompetenciák és a közlő képesség 
fejlődéséhez is. Ennek érdekében be-
széltessük tanítványainkat a szöveg-
hallgatással bennük létrejövő képekről, 
ill. rajzoltassuk le ezeket. Jó módja lehet 
ez az elsődleges megértésről való visz-
szajelzésnek; és mennyivel informatí-
vabb, mint az ilyenkor leggyakrabban 
elhangzó kérdések: miről szólt a vers, 
hogy tetszett (netán: miért). Még ha 
azon túltesszük is magunkat, hogy ezek 
a kérdések a kötelező tetszést sugallják, 
ily módon pedig a pedagógussal való 
egyetértésre, és nem önálló gondol-
kodásra ösztönöznek (pedig miért ne 
volna szabad külön- és ellenvéleményt 
bejelenteni); arról hajlamosak vagyunk 
megfeledkezni, hogy az értékelő véle-

mény artikulált megfogalmazása még 
felnőttek számára is nagyon nehéz, 
különösen, ha indoklást is várunk (mi-
ért / nem tetszett). Érdemesebb tehát 
abból kiindulni, milyen gondolatokat, 
érzéseket, hangulatot ébreszt bennünk 
a szöveg, milyen képeket létesít, s erről 
rajzoltatni, beszéltetni a gyerekeket. 
Az érzések, hangulat megfogalmazása 
történhet színezéssel, ilyenkor a szöveg 
újraolvasását és azt kérjük a gyerekek-
től, hogy a szöveg mellett, a margón 
színekkel jelöljék, milyen érzést vált ki 
bennük egy-egy szövegrész – a kiala-
kuló színskála pedig vizuális nyelven a 
szöveghatásról, de már az értelmezésről 
is beszél… 

Az első években különös jelentősé-
gük van a szöveghatás és a belső képek 
vizuális megfogalmazásának, hiszen 
a képi gondolkodás és kifejező képes-
ség előtte jár a verbálisnak. A fáziské-
sés miatt a vizuális közlés, ill. az arról 
való beszélgetés összekötő kapocs lehet 
a két terület összehangolásában, ill. a 
transzferhatás révén hozzájárulhat a 
fáziskésében lévő terület fejlődéséhez. 
Ha ezeket a rajzokat (netán a színská-
lával értelmezett szövegeket) csomago-
lópapíron rögzítve rendszeresen kihe-
lyezzük a terem különböző pontjain, 
a gyerekek számára izgalmassá, mert 
személyessé váló teremdekoráción túl 
megintcsak a szöveghatás és értelme-
zés sokféleségét, alternativitását tesz-
szük tapasztalattá, s olyan értelmező 
beszédszituációk potenciális létrejöttét 
támogatjuk, ami egyáltalán nem elha-
nyagolható komponens az irodalomról 
való beszéd képességének fejlesztési fo-
lyamatában.

A szöveg vizualitása más szempont-
ból is szerepet játszik az értelmezésben 
– vagy kellene, hogy játsszon. A vers 
külső megjelenésével, tipográfiájával, 
tördelésével, versszakolásával azonban 
még a legelszántabb és legképzettebb 
„versfeldolgozók” is ritkán foglalkoz-
nak; vagy ha igen, akkor leginkább az 
adatszerű ténymegállapításban merül 
ki a vizsgálódás: hány versszakból áll a 
szöveg, hány sorosak a strófák, mennyi 
a sorok szótagszáma… – hogy mindez 
miért lehet vajon így, ritkán kerül szó-
ba. Miért így rendezi el a költő a szö-
vegét, mit jelent ez az elrendezettség a 
jelentés szempontjából? Hogy hat ránk, 
mi a szerepe a jelentésteremtésben? Egy 
szöveg mindig üzen a vizuális rende-
zettségével. A tipográfia nagy szerepet 
játszik abban, ha nem is tudatosítjuk 
magunkban, hogy versként vagy pró-
zaként azonosítjuk-e a szöveget; ám azt 
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is fontos felfedeztetni tanítványainkkal, 
hogy attól még a vers vers marad, ha 
megbontjuk a sorok eredeti elrendezé-
sét, s prózaként tördeljük be, nyomtat-
juk ki. Érdemes eljátszani így a szöve-
gekkel, kipróbálni, kihallják-e a ritmus 
lüktetését, s ha vannak, a rímeket, a 
prózaként tördelt szövegben. Vagy épp 
fordítva: mi történik a prózával, ha 
verssorokra tördeljük? Vers lesz-e belő-
le, s ha igen: milyen? Ezek a „formajáté-
kok” jól fejlesztik a formaérzék(enység)
et, vershallást, így a versértést is. 

Ha az értelmezésben kevés szerep jut 
a szövegek vizuális rendezettségének, 
még kevesebb szerep jut az olvasóköny-
vekben, így az iskolai praxisban a kép-
verseknek – azoknak a szövegeknek, 
amelyek hangsúlyozottan és láthatóan 
összekapcsolják a verbális és vizuális 
közlést a jelentésképzésben, éppen a ha-
gyományos versképtől való eltérésük-
kel, a jelentésre utaló vizuális rendezett-
ségükkel. Pedig a gyerekversek is élnek 
az európai irodalmi hagyományban az 
ókori görög kalligrammákkal megho-
nosodott gyakorlattal. Hogy csak egy 
nagyon egyszerű példát hozzunk a 
legutóbbi irodalomból, ilyen Lackfi Já-
nos Foghistóriája, amelynek beszélője 
egy fogváltó kisgyerek, s a versszakok 
elrendezése egy foghíjas fogsor kép-
zetét kelti. De minek foglalkozzunk 
képversekkel, ha az olvasókönyvekben 
alig-alig fordulnak elő? Miért fontos, 
hogy vigyünk be ilyeneket az órára, 
s megtanítsuk vizuálisan is észlelni a 
verbális közléseket? Ennek egyik oka a 
vizualitás fent említett kitüntetett szere-
pe kisiskoláskorban, különösen az óvo-
da–iskola átmenet idején. A vizuális 
gondolkodás, kifejezés gyorsabb ütemű 
fejlődését nem csak percepciós, hanem 
a produkciós vonatkozásban is érde-
mes kihasználni. Szívesen és rendkívül 
ötletesen alkotnak képverset a gyerekek 
akár hagyományosan tördelt vers kép-
pé alakításával, akár „nyersanyagként” 
megkapott nyelvi anyag képszerűen 
versszerű elrendezésével, képversként 
való megszövegezésével. Ezek a transz-
formációs és kreatív játékok jól fejlesz-
tik az esztétikai érzékenységet; és azzal, 
hogy a vizualitásból indulnak ki vagy 
ahhoz térnek vissza, a képfogyasztással 
szocializálódott nemzedékek számára 
ismerős nyelvet beszélnek. Ám nagy 
különbség a készen kapott képekkel 
szemben, hogy ezúttal nem fogyasztják 
a képet, hanem teremtik…5 További 
fontos hozadéka lehet a vizuális forma-
észlelés, -alkotás fejlesztésének a verbá-
lis közlések értelmezési folyamatában 

annak a 19. századi hagyományokban 
gyökerező befogadási kultúrának az 
átírása, amely a mai napig nem tette 
lehetővé valójában az avantgárd integ-
rációját a magyar irodalomban. Van 
ugyan egy szelete a magyar irodalom-
nak is, amely az avantgárdot integrálta 
és integrálja; de éppen nem ez a szelet 
az, amit a kultúra-, irodalom- és vers-
fogyasztók többsége fogyaszt. Ez is az 
egyik oka annak, hogy a kortárs iroda-
lom, a kortárs kultúra alig-alig tud be-
törni az iskolai praxisba, így a kortárs 
gyermekvers is kimarad belőle – épp az 
a szövegkorpusz, amely alkalmas lehet-
ne a mai gyerekek irodalom iránti ér-
deklődésének felkeltésére – és így a kör 
bezárulni látszik… 

A veRsfeldolgozás 
dilemmái
Nagy gondja még az iskolai versfel-
dolgozásnak a líráról való autentikus 
beszéd. Ki beszél a versben? Ki látta a 
fekete hattyút, a lila fecskét, a lappan-
tyút? Ki szeretne gazdag lenni, egyszer 
libasültet enni? A költő? Nemes Nagy 
Ágnes? A kis József Attila? A költő 
kiskorában? Mi történik a versben? És 
mi a cselekménye? Van és lehet cselek-
ménye egyáltalán? Ezek a kérdések és 
az ehhez hasonló dilemmák az iroda-
lom- és lírafogalom problémáiról árul-
kodnak. A szerzőnek a vers beszélőjé-
vel való azonosítása az irodalom fikciós 
szövegként kezelésének praktikus hi-
ányával függ össze, különösen az én-
szövegek értelmezése jelent gondot eb-
ben a vonatkozásban. Márpedig a líra 
beszédmódjára meglehetősen jellemző 
az énközpontúság, amit hajlamosak 
vagyunk szerzői beszédként azonosíta-
ni. Diákjaink majdani irodalomfogal-
mának autenticitása múlik azon, hogy 
kérdéseinkkel, közléseinkkel latensen 
ne ássuk alá az irodalomról irodalom-
ként való gondolkodás lehetőségét, 
azzal például, hogy életrajzi közlésként 
vesszük az én-közléseket. Éppen ezért 
nagyon fontos, hogy ne a szerzővel azo-
nosítsuk a vers E/1. személyű beszélőjét 
(se). A szöveghitelesítésnek ez a bevett 
poétikai eljárása arra a lélektani jelen-
ségre apellál, amelynek következtében 
a hétköznapokban is hitelesebbnek fo-
gadunk el egy történetet, ha a beszélő 
vele megtörtént esetként adja elő, vagy 
a szemtanú pozíciójából… 

A másik jellegzetes problémája a lí-
rafeldolgozásnak az epikapoétikai sa-
játságok érvényesítése a »líraversen«. 
Cselekményt és fő/szereplőt kerestet a 
versben az ilyen beszéd, holott a lírai 

természetű szövegekben epikus moz-
zanatokról beszélhetünk ugyan (és az 
olvasókönyvek szeretik is előnyben 
részesíteni ezt a fajta lírát)6, de cselek-
mény mint olyan nincs bennük. Bóbita 
sem főszereplője (legföljebb fő alakja) 
a versnek, és az őt körülvevő angya-
lok nem mellékszereplők… Sokan azt 
gondolják, kisiskolás korban nincs je-
lentősége annak, hogyan beszélünk és 
kérdezünk a líráról, holott latens tudást 
épít és olvasási stratégiát határoz meg a 
pedagógus beszéd- és kérdezésmódja. 
Sosem fogja élvezni és szeretni a lírát, 
aki epikai iránti elvárásokkal közelít 
felé… Pedig a vers már csak terjedel-
ménél fogva is alkalmas lehetne arra, 
hogy a rohanásban megfáradt ember 
egy-egy pillanatra belemerítkezve meg-
álljon és megpihenjen, majd feltöltődve 
tovább menjen…
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A gyermekjátékok között kiemel-
ten fontos helyet foglalnak el a népi 
gyermekjátékok, mivel ezek egy-egy 
tájegységre jellemzők. Írásomban 
Gágyor József Megy a gyűrű vándor-
útra című gyűjtéséből válogatva a 
mátyusföldi népi gyermekjátékokból 
készítettem egy csokorra valót. A ha-
gyományőrzésre fókuszáló foglalkozás 
témáját a lakodalmas játékok képezik, 
melyek egész napos programot tölte-
nek ki. 

ElőkészülEtEk
A lakodalmas játék szervezésekor ki-
választunk néhány mozzanatot, me-
lyekhez játékokat, mondókákat csato-
lunk Gágyor József gyűjtéséből. Ezeket 
a játékokat más témakörhöz kapcsoló-
dóan is meg lehet tanítani a gyerme-
kekkel, a lakodalmas foglalkozás lebo-
nyolítása előtti hetek folyamán. Így a 
„lakodalmas nap” előtt már a játékok, 
mondókák nagy része ismert lesz a 
gyerekek számára – az adott napon 
csak a Réce, ruca, vadliba mondóka, 
valamint a Szedem szép rózsáját játék 
kerül megtanításra –, és az élményt a 
sokféle ismeret egybegyűjtése, egymás 
mellé illesztése biztosítja majd.

A lakodalmas nap reggelén a pe-
dagógus feldíszítheti az osztályt, azt 

bús aNikó

máTyusfölDi 
lakoDalmas 
jáTékélméNy 
az óvoDábaN

sugallva, hogy ez a nap különleges 
lesz. A reggeli foglalkozás során akár 
közösen készíthetnek díszeket, példá-
ul krepp-papírból füzért, gyurmából 
pogácsát, kalácsot. Érdemes a segéd-
eszközöket is már reggel előkészíteni: 
pl. ritmushangszereket, a játékok közé 
csempészhetünk tollas kalapot, fáty-
lat, akár kis kelengyés ládikót, melybe 
terítőt, ruhát, ágyneműt teszünk, va-
lamint a tetejére elhelyezhetünk akár 
egy esküvői képet is, kis virágcsokrot. 
A termet úgy rendezzük el, hogy tágas 
helyünk legyen majd a körjátékokra. A 
lakodalomban táncolni is szoktak, így 
akár előkészíthetünk néhány dalt is, 
zenehallgatás céljából. 

A foglalkozás rögtön reggel elkez-
dődik. Mikor megérkeztek a gyerekek, 
elújságoljuk, hogy meghívást kaptunk 
egy lakodalomba. Megkérdezzük, 
volt-e már valaki esküvőn, lakoda-
lomban. Ha van ilyen, röviden elme-
séltetjük vele, hogy mikor volt, kinek a 
lakodalmában járt, hogy érezte magát, 
mi tetszett neki. Ha nem volt ilyen, mi 
mesélünk róla.

 
A foglAlkozás fő részE 
Az óvópedagógus előhozza a tollas 
kalapot és a fátylat, és megkérdezi a 
gyerekektől, vajon kik hordják ezt. 

A dal végén, az utolsó szó elhangzásakor, a kérő a körben állók közül valaki vállára teszi a kezét, és várja a királyné vála-
szát. Eközben a gyerekek már nem járnak körben. Ha a királyné elutasító választ ad – nem adom –, a körben álló gyerekek 
újra elindulnak és énekelnek.

A válaszra, hogy a menyasszony és a 
vőlegény, néhány fiú fejére ráteszi a 
kalapot, majd megkérdezi: Vajon ki a 
vőlegény? A lánykérés imitálására két 
játék közül választhatunk. A Hoppon 
maradt vőlegény (Gágyor, 1982, 283) 
játék elején a lányok és a fiúk egymás-
sal szembe felsorakoznak, és minden 
kislány kiválaszt magának egy-egy 
fiút. Ezután minden fiú az elé a lány 
elé áll, akiről feltételezi, hogy őt válasz-
totta ki magának. Szépen meghajol, és 
várja a kislány válaszát. Ha a lány nem 
őt választotta, nemet int a fejével, így a 
fiúnak más kislánynál kell próbálkoz-
nia. Ha viszont a kislány igent jelez, 
egymás kezét megfogva félreállnak 
a többitől. A játék addig folytatódik, 
míg mindenki megtalálja a párját. 
Páratlan számú játékos esetén a pár 
nélkül maradt gyermek a hoppon ma-
radt vőlegény vagy a hoppon maradt 
menyasszony. A másik lehetőség a Já-
rok egyedül (Gágyor, 1982, 277–278) c. 
körjáték eljátszása. Ekkor az óvópeda-
gógus kiválaszt egy fiút, a fejére teszi a 
kalapot, felszólítja a gyerekeket, hogy 
álljanak körbe, és kiválaszt a lányok 
közül egy királynőt. A királynő a kör 
közepére áll, a kérő pedig a körön kí-
vül, a körben járó gyerekekkel ellenté-
tes irányban haladva énekeli a dalt. 
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A csúf szónál mindenki dobbant egyet a lábával. Ekkor a kérőnek egy másik játékos kezét kell megkérnie. Ha a királyné 
beleegyezik a lánykérésbe – odaadom –, az ének szövege így változik: „Ez kell nekem, ez, / Ezt szeretem, ezt, / Szép ő maga, 
szép ruhája, / Szép az ő járása.” Ekkor a kérő megfogja a kiválasztott játékos kezét, és most már ketten lesznek a körön 
kívül. Addig játsszák a játékot, míg mindenki a kérőhöz kerül, és a királyné egyedül marad. 

A foglalkozás során a legelső kislányra, akit a kérő kiválasztott, ráadjuk a menyasszonyi fátylat, és a vőlegénnyel együtt 
a sor elejére állítjuk. Majd azt mondjuk: „Már megkérte a vőlegény a menyasszony kezét, most már hívjuk el a lagziba az 
egész falut ezzel a mondókával (Gágyor, 1982, 83): 

„Réce, ruca, vadliba, / Jöjjenek a lagziba. / Kést, kanalat hozzanak, / Hogy éhen ne haljanak. / Ha jönnek, lesznek, / Ha 
hoznak, esznek.” A mondókát többször ismételjük, és kérjük a gyerekeket, hogy kapcsolódjanak be. Amikor már mondják 
velünk, dobot veszünk a kezünkbe, ütjük az alaplüktetést, és menetelni kezdünk, közben mondjuk a mondókát. Felszó-
lítjuk közben őket, hogy jó hangosan mondják, hogy még az is hallja, aki eddig nem hallotta. Ezután ritmushangszereket 
adunk a kezükbe – ritmuspálcát, kanalat, cintányért, triangulumot – és megkérjük őket, hogy velünk együtt zenéljenek, 
közben pedig jó hangosan mondják el a hírt mindenkinek. 

A menetelés után megállunk, megpihenünk, majd felvezetjük a következő tevékenységet, mégpedig a lakodalmas ké-
szülődést, főzést – hiszen a lakodalomban elengedhetetlen az evés-ivás. Erre két játékot is felhasználhatunk: a Süssünk, 
süssünk valamit (Gágyor, 1982, 360), illetve a Rece, rece, pogácsa (Gágyor, 1982, 352) című játékot. A játékokat tervez-
hetjük úgy, hogy ezután kerüljön sor a tízóraira. A Süssünk, süssünk valamit játékban a gyerekek kört alkotnak, és a dalt 
énekelve körbejárnak.
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A tízórai részeként megkóstoljuk az előkészített pogácsát, hiszen a szakács is megkóstolja, mit fognak a vendégek enni. 
Ezután tovább folytatjuk a játékot, mégpedig a gyűrű keresésével. Felhívjuk a gyerekek figyelmét arra, hogy bizony egy 
nagyon fontos tárgy még hiányzik az esküvőhöz, mégpedig a gyűrű. A gyűrűkeresésre kiválasztott játék a Megy a gyű-
rű vándorútra (Gágyor, 1982, 179), melynek elején kiszámolóval kiválasztunk egy „búbikát” és egy „asszonyt”: „Ákom-
bákom, / te leszel a párom, / Ha nem leszel az enyém, / El is megyek én!” (Gágyor, 1982, 241).  A búbika a többiektől kicsit 
távolabb félremegy. A játékosok eközben sort alkotva leguggolnak, és mindegyikük összekulcsolja a kezét. Az asszony 
a gyűrűt két tenyere közé rejti, és ő is összekulcsolja, majd a kezével minden játékos kezét megérinti, és éneklés közben 
valakinek a kezébe csempészi a gyűrűt. A dal végén elkiáltják magukat: „Jöhet a búbika, megsült a hurka!” A búbika a 
guggoló gyerekek közül rámutat egyre, és azt mondja: „Ettől kérem...”, majd egy másikra mutat és folytatja: „...ez adja ki.” 
Ha a búbika eltalálta, kinél van a gyűrű, szerepet cserélnek. Ha nem, még van két próbálkozása. Ha harmadszorra sem 
sikerült eltalálnia, a többiek „levágják a búbika fejét”, amely úgy történik, hogy körülállják a játékost, majd mindannyian 
gyengéden a nyakán ide-oda huzigálják a kezüket. 

Az ének végén a gyerekek párokba állnak, és mindenki egyet fordul a párjával. A Rece-rece, pogácsa játék során ugyanígy 
körben járva énekelnek, majd a dal végén mindannyian leguggolnak. 
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Miután felöltözködtünk és felsorakoz-
tunk, újra elmondjuk a tanult Réce, 
ruca, vadliba című mondókánkat. A 
mondóka mondása közben kivonulunk 
az udvarra, és virágot szedünk. Figyel-
meztetjük a gyerekeket, hogy jó hosszú 
szárú virágot szedjenek, hogy szép le-
gyen a koszorú. Mikor sok virág össze-
gyűlt, leguggolunk a földre, és megta-
nítjuk nekik, hogyan kell virágkoszorút 
fonni. Mikor elkészült már néhány ko-
szorú, körbeállunk. Elmondjuk, hogy 
a koszorúslány kiválasztásának is kü-
lönleges folyamata van, ugyanis csak az 
lehet koszorúslány, aki nagyon szépen 
el tudja mondani a nevét, és felettébb 
ügyes is. Hogy ezt megállapítsuk, egy új 
játékot fogunk tanulni. A játékot, mivel 
több dallamból áll, előbb elénekeljük. 
Előbb az első dallamot, amit megismé-
telünk közösen többször, majd pedig a 
körben álló dallamát. 

Végül elmondjuk a kiválasztott felada-
tát is. Akit a körben álló kiválaszt, és 
felszólítja, hogy mutatkozzon be, az 
bemutatkozik: Engem hívnak…, majd 
azt mondja a többi: karmoljon meg a 
cica! Ekkor beugrik a kör közepére, és 
megpróbálja, mint a cica, megkarmol-
ni a körben állót. A körben állónak el 
kell ugornia előle. Ha a „cica” ügyes 
volt, és sikerült őt megkarmolnia, ko-
szorúslány lesz, megtarthatja a koszo-
rút, és visszaáll a körbe. 

A játékot annyiszor játsszuk el, ahány 
koszorú készült – természetesen úgy 

A játékot addig játsszuk, míg valaki meg nem találja a gyűrűt. A gyűrűt a kelengyés ládából kivett kispárnára helyezzük, 
majd elmondjuk, hogy még koszorúslányokat kell választanunk, melyet az udvaron fogunk megtenni, mivel ahhoz ko-
szorút kell fonnunk. 

számoljuk ki, hogy minden kislánynak 
jusson egy. A fiúk is velünk játszanak, 
őket küldjük be a kör közepére. Miu-
tán kiválasztottuk a koszorúslányokat, 
visszatérünk az osztályba, és kezdetét 
veszi a lakodalom. Mielőtt azonban 
táncolni kezdenénk, felvesszük a szép 
ruhát. Imitáljuk az öltözködés mene-
tét: képzeletben felhúzzuk a nadrágot, 
szoknyát, begomboljuk az ingünket, 
a lányok felkötik a kendőjüket, és újra 
elmondjuk a már ismétlődő mondó-
kát. Ezután halkan elindítjuk a zenét, 
a reggel kiválasztott menyasszonyra 
és vőlegényre visszatesszük a fátylat és 
a kalapot, majd megkérjük őket, hogy 
táncoljanak. Ezután a többi gyerekkel 
eljátsszuk a Hoppon maradt vőlegény 
című játékot. Sorba áll mindenki, és 
elkezdődik a játék. Amikor mindenki 
megtalálta a párját, közösen táncolunk 
a zenére. A lakodalmi tánc után előhoz-
zuk újra a kelengyés ládát, és elmesél-
jük, hogy ez valamikor régen arra szol-
gált, hogy ebbe gyűjtsék a menyasszony 
kelengyéjét, tehát a fontos dolgait. Volt 
benne szép terítő, ágynemű, néha még 
akár valamilyen konyhai tárgy is. Ezzel 
indították útnak a szülők a menyasz-
szonyt a vőlegényhez. Így most mi is 
útnak indulunk, mindannyian hazaté-
rünk a lakodalomból, levetjük a szép 
ruhát – elmutogatjuk a levetkőzés fo-
lyamatát –, és visszajövünk az oviba, 
hogy elmesélhessük aztán a többiek-
nek, hogy milyen jó volt nekünk ma 
délelőtt, hiszen lakodalomban jártunk. 

záRás
A délelőtti foglalkozás során játékból já-
tékba léptünk, így nagyon mozgalmas, 
sok energiát igénylő délelőttön vagyunk 
túl. A gyermekeket az egész nap folya-
mán motiváljuk, dicsérjük, ha azt látjuk, 
hogy már nem tudnak annyira figyelni 
ránk, kicsit hagyjuk őket megpihenni. 
Ilyenkor beszélgetünk velük, figyelembe 
vesszük az igényeiket, ha valamelyik já-
tékból több ismétlést kérnek vagy netán 
kevesebbet. Az egyéni értékelés a fog-
lalkozás közben történik, folyamatosan 
javítjuk a keletkező hibákat a szöveg-
mondás és a dallam elsajátításának te-
rén, hogy semmi se rögzüljön hibásan. 
A foglalkozás során komplex fejlesztés 
zajlik – minden érzékszerv fejlődik. Fő-
ként az artikulációra, a hangok helyes 
kiejtésére helyezzük a hangsúlyt, a zenei 
tevékenység során pedig a ritmusérzék 
fejlesztését helyezzük előtérbe. A ko-
szorúfonás során a finommotorikára 
helyezzük a hangsúlyt, a menetelés 
közben pedig a helyes lábemelést tart-
juk szemmel, megpróbáljuk kiszűrni az 
esetleges problémákat. Az új játékok so-
rán pedig a szöveg és a dallam memori-
zálása a fő cél. A pedagógiai célok mel-
lett pedig természetesen arra figyelünk, 
hogy a gyermekek jól érezzék magukat 
a foglalkozás közben, élvezettel, öröm-
mel kapcsolódjanak be a játékba.

felHAsznált iRodAlom
 Gágyor József: Megy a gyűrű vándorútra I, 

Bratislava, Madách, 1982. 
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működés zavara, a gyenge centrális ko-
herencia, valamint a mentális állapotok 
olvasásának zavara (Ozonoff, 1994, 
Lurija nyomán; Frith, 1989; Baron-
Cohen, Leslie, Frith, 1985).

HogyAn sEgítHEtjük Az Autis-
tA tAnulót pedAgógusként?

Az autista gyermekek számára az 
óvoda és az alsó tagozat viszonylagos 
kiszámíthatósága (kevesebb pedagó-
gus, egyetlen terem, több mozgás, bé-
kés kuckó, szabályozott szabadidő) még 
biztonságos terepet jelent, és ijesztő 
lehet a felső tagozat hirtelen váltása, 
a több szaktanár, a gyakori tanterem-
váltás, az elvontabbá váló tananyag-
tartalom, valamint a növekvő követel-
mények. Hogyan tudjuk segíteni tehát 
tanítványainkat a számukra kaotikus 
helyzetekben való eligazodásban?

 Az oktatási intézményben biztosítani 
kell az „érthető, strukturált, fizikailag 
és érzelmileg is biztonságos tereket, az 
egyéni fejlesztésre alkalmas helyiséget 
és a megfelelő fejlesztőeszközöket és 
taneszközöket.” (Őszi, 2016, 7) A tanuló 
számára nyújtott támogatásnak kétféle 
módja lehetséges, egyrészt az őt körül-
vevő környezet, a fizikai tér megváltoz-
tatása, másrészt a személyes megküzdé-
si stratégiák kiépítése. Ez utóbbi lassú, 
időigényes folyamat, miközben zajlik, 
számos külső segítséget adhatunk: ve-
gyük figyelembe az ülésrend kialakítá-
sánál tanítványunk igényeit, alakítsunk 

Az autizmus spektrumzavar olyan 
pervazív – az egész személyiséget érin-
tő – fejlődési zavar, amelyben három 
területen (a kölcsönös kommunikáció 
és társas viselkedés, a rugalmas gondol-
kodás és viselkedésszervezés, az ingerek 
eltérő észlelése és feldolgozása) figyel-
hető meg minőségi károsodás. Pusztán 
biológiai jegyek alapján nem állítható 
fel a diagnózis, kimondásához a visel-
kedés precíz, szakember által végzett 
gondos megfigyelése és elemzése szük-
séges, melyet megnehezít, hogy „[a]z 
erős és következetes azonosságok elle-
nére nincs egyetlen viselkedés, egyetlen 
tünet sem, amely mindig jelen van, sem 
olyan, amely kizárná az autizmus diag-
nózisát.” (Csepregi et al, 2011, 13) Jelen-
legi ismereteink szerint az állapot válto-
zatos tünetekben nyilvánul meg, egész 
életen át tart és minden értelmi szinten 
előfordulhat. Nemzetközi epidemio-
lógiai vizsgálatok alapján előfordulási 
gyakorisága meghaladja az 1%-ot. 

 Az érintett gyermekeknél gyakran 
megfigyelhető a változásokkal szembe-
ni erős ellenállás, a rituálékhoz, vala-
mint bizonyos tárgyakhoz való merev 
ragaszkodás, a szokatlan dolgok iránti 
érdeklődés, a megszokott tevékenysé-
gek megváltozására dühkitöréssel való 
reagálás. A kapcsolatteremtés, a saját ér-
zelmek felismerése és kifejezése, mások 
reakcióinak értelmezése kihívást jelent. 

 Az autista tanulók egyéni igényeire 
szabott ellátás komoly erőpróba elé ál-

lítja a közoktatás szereplőit. A gyógype-
dagógiai intézmények szegregált formá-
ban működő csoportjai nem kínálnak 
optimális megoldást minden autizmus 
spektrumzavarral diagnosztizált tanu-
ló számára, a többségi intézmények-
ben megvalósuló integrált nevelésük 
során pedig gyakran hiányoznak az 
autizmusspecifikus fejlesztés alapvető 
feltételei, eszközei, tájékozottság vagy 
idő hiányában elmarad az iskola dolgo-
zóinak és tanulóinak felkészítése, érzé-
kenyítése az akadálymentes környezet 
megteremtése érdekében, pedig „az 
autizmussal élő tanulók esetében az is-
kolai tananyagban való megfelelő, vagy 
akár kiváló előrehaladás önmagában 
legtöbbször nem elegendő a felnőttko-
ri önállóság megalapozásához, ahhoz 
mindenképpen szükséges az autizmus-
ból fakadó nehézségek kompenzálása 
is.” (Őszi, 2016) 

 Ha csupán az autista tanuló viselke-
déséből próbálunk következtetéseket le-
vonni, ha nem vesszük figyelembe az ál-
lapotából adódó nehézségeit, pontatlan 
jelentést tulajdoníthatunk az általunk 
megfigyelt magatartásnak, ám a felszín 
alá tekintve esélyünk lehet feltárni, mi 
váltotta ki a környezet számára zavaró 
viselkedést. Az általunk problémásnak 
ítélt helyzetek hátterében többnyire 
olyan okok állnak, amelyek megfejtésé-
hez három, a múlt század ’80-as és ’90-
es éveiben leírt pszichológiai elméletet 
hívhatunk segítségül, ezek: a végrehajtó 

lőrinczy	barbara	eSzter
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ki olyan kis zugot, ahová túlterhelődése 
esetén elvonulhat (nyugi-szoba, nyugi-
sarok), kössünk vele kompromisszumo-
kat: „Ha ügyesen csendben vagy, utána 
olvasgathatod a Garfield magazint1”. 

 A tanuló fejlesztésének egyénre sza-
bottnak kell lennie: „Nem támogatha-
tó valamely standard tanterv követése, 
hiszen minden egyes autizmussal élő 
tanuló egyéni készségszintjének és ta-
nulási stílusának megfelelően tanul. 
Nincs sok értelme olyan (...) készségek 
és viselkedések tanításának, melyek 
nem járulnak hozzá az autizmussal élő 
egyén szociális kapcsolatteremtéssel, 
általánosítással és megértéssel kapcso-
latos nehézségeinek kompenzálásához.” 
(Mesibov et al, 2008) „Az egyéni fejlesz-
tési tervnek a felnőttkori életben szük-
séges kulcsterületekre kell fókuszálnia, 
így az önkiszolgálásra és önellátásra, 
a spontán kommunikációra, a mun-
kavégzésre, a szabadidőre, a közösségi 
életre és a felnőttkorban is funkcionális 
akadémikus készségekre.” (Mesibov et 
al, 2008) Az önállóság területén minél 
magasabb szint elérése az egyik leg-
fontosabb cél kell, hogy legyen. Ennek 
érdekében szükséges lehet a tananyag 
– főként a lexikális ismeretek – csök-
kentése, a tudatos szelektálás, annál 
is inkább, mert számos olyan dolgot, 
amelyet neurotipikus tanítványaink 
ösztönösen, spontán módon, automa-
tikusan, utánzás útján sajátítanak el, az 
autista tanulók számára szisztematiku-

san kell megtanítani. Ezáltal túlságosan 
megterhelőek lehetnek számukra a kö-
vetelmények. Tudnunk kell azt is, hogy 
számukra a társas közegben történő ta-
nulás már önmagában is kimerítő lehet.

 Az autista tanulók tudásának nö-
velése a szociális területen kiemelten 
fontos feladat, számukra az íratlan sza-
bályok követése, a kortársakkal való 
interakciók komoly kihívást jelente-
nek. Segítségül hívhatunk előre megírt 
szociális történeteket, szituációkat (ld.: 
Gosztonyi-Szaffner). A mintaként be-
mutatott helyzetek tanulmányozását 
követően a pedagógus maga is írhat 
hasonlókat, pl. az ünnepségeken való 
részvétel megkönnyítésére a társas sza-
bályokat le is rajzolhatja. Már néhány 
héttel a kérdéses esemény megvalósu-
lása előtt érdemes elkezdeni a felkészü-
lést, lehetőleg gyógypedagógus segítsé-
gével. 

 A szülői házzal való folyamatos 
együttműködés is könnyebbé teheti a 
tanuló mindennapjait, a családtagok 
jelezhetik, mi okozza gyermekük életé-
ben aktuálisan a legnagyobb nehézsé-
get, mely magatartásformák kirívóak, 
így a pedagógus mérlegelheti, milyen 
tartalmak kapjanak aktuálisan priori-
tást az oktatás-nevelés folyamatában. A 
rangsor megállapításakor azzal kell kez-
denünk, ami a gyermek viselkedésében 
a legzavaróbb a környezete számára, 
illetve, ami leginkább megnehezíti az 
adott pillanatban a tanuló életét.

 Mivel a verbális instrukciók értel-
mezése akadályokba ütközhet, nem 
mondhatunk le a vizuális megsegítés 
lehetőségeiről sem. „Az idővel kap-
csolatos kifejezések tanítására, azok 
megértésének ellenőrzésére különösen 
nagy szükség van, mivel elvont, szoci-
ális megértést is megkívánó jelentéstar-
talmakat hordoznak.” (Horvát et al) Az 
idő és a tér strukturálását szemléletessé 
teszik a napirendi kártyák, a folyamat-
ábrák, a leírások. A szülők bevonásával 
Énkönyvet is készíthetünk a gyermek 
személyes adataival, külső és belső tu-
lajdonságaival, kedvelt és kevésbé sze-
retett tevékenységeinek, élményeinek 
megnevezésével. Ha várhatóan új osz-
tályteremmel, pedagógussal kell meg-
ismerkednie a tanulónak, készíthetünk 
fotókat, amelyeket előre megmutatha-
tunk beszélgetést kezdeményezve, és 
biztosíthatunk lehetőséget a helyszínek 
nyugodt körülmények között történő 
előzetes bejárására is.

 A strukturálatlan idő eltöltése, a sza-
badidő megtervezése, a bizonytalan 
ideig tartó várakozás rendkívül nehéz 
perceket okoz az autista tanuló számára. 
Szorongással töltheti el, ha nem tudja, 
mire és mennyi ideig kell várakoznia. A 
várakozás időtartama alatt és a tanórák 
közti szünetekben egyaránt problémát 
okoz számára megterveznie, mit csinál-
jon. Saját tevékenységének megszerve-
zése autizmusából adódóan kudarcba 
fulladhat. Várakozáskor frusztrációja 



peDagógia

csökkentése érdekében alkalmazzunk 
felhúzható időmérő eszközt, amelyen a 
színes körcikk fokozatos eltűnése vizu-
álisan is jelzi az idő múlását. Konkreti-
záljuk a viselkedést arra vonatkozóan, 
mit tesz az, aki éppen várakozik. Végül 
adjunk vonzó jutalmat, megerősítést, ha 
a megadott időtartamot problémamen-
tesen sikerült eltölteni, „ha jól fogyott el 
az idő”. Mint mindenben, itt is lényeges 
a fokozatosság, csak lassan növeljük az 
időtartamot, ne várjunk el egyszerre túl 
sokat! 

 Arra is oda kell figyelnünk, mivel töl-
ti el az idejét a tanuló reggel 8 óra előtt, 
illetve a tanórák közti szünetekben. A 
hasznos időtöltést segítheti a választó-
tábla, amelyet nemcsak papíron, hanem 
digitális eszközön is felkínálhatunk, pl.: 
„Fél 8 és 8 óra között ehetek / (itt sze-
repelhet az étel fotója is), ihatok / olvas-
hatok / beszélgethetek a barátommal”, 
stb.  Előfordulhat, hogy a sorrendet is 
meg kell határoznunk, pl.: „1. mosdó, 2. 
ivás, 3. a tolltartó padra helyezése”, stb. 
A kiemelkedő empátiás készséggel ren-
delkező tanulók közül kortárs segítőt 
választhatunk, akit megbízhatunk azzal, 
hogy segítse társát a szünetek eltöltésé-
ben. A vizuális megsegítéssel komoly vi-
selkedési problémáknak vehetjük elejét.

 A feladatok kiadásánál használjunk 
kulcsszavakat, rövid mondatokat, keve-
set és lassan beszéljünk! Vetítsük előre, 
mennyi időt vesz majd igénybe a fel-
adat. Ha szükséges, hagyjunk több időt 
a megoldásra. Választható tevékenysé-
gek helyett inkább konkrét utasításokat 
adjunk, pl. „Rajzolj bármit, amit szeret-
nél!” helyett „Rajzolj egy autót a piros és 
a kék színek felhasználásával!”

 Amikor az egész osztályra vonatkozó 
utasításokat mondunk, az autista tanu-
lót szólítsuk meg külön a keresztnevén. 
Figyelmének irányítására használha-
tunk nonverbális jelzéseket is. Arra is 
adhatunk lehetőséget, hogy jelezze, ha 
túlságosan elfáradt, már megterhelő 
számára a tananyagra való odafigyelés: 
pl. kitehet ilyen esetben egy piros ko-
rongot jelzésként a padra, vagy kimehet 
a teremből egy ingerekben szegényebb 
helyre. Ha úgy érezzük, megterhelő szá-

mára, ne várjuk el a szemkontaktust, 
nem biztos, hogy egyszerre tud figyelni 
a beszédünkre is, és arra is, hogy köz-
ben a szemünkbe is nézzen.

 A házi feladatok megírása az  extrém 
stresszforrások listáját bővítheti, egy-
részt, mert a tanuló az iskolában autiz-
musából adódóan eleve túlterhelődik, 
másrészt az utasítások megértésének 
nehézsége miatt abban sem lehetünk 
biztosak, hogy pontosan érti, mit kell 
csinálnia. Megkérhetjük egy osztálytár-
sát, hogy mindkettőjük számára írja fel 
a leckét vagy mi magunk az elektroni-
kus naplóban is közzétehetjük naponta 
az otthonra kiadott feladatokat, akár a 
megoldásban segítséget nyújtó instruk-
ciókkal együtt. Ha azt észleljük, hogy 
tanítványunk kimerült, csökkenthetjük 
a házi feladat mennyiségét.

 Külön érdemes kitérnünk arra, hogy 
a többi tanórától eltér a testnevelés óra 
felépítése, zajosabb is lehet, ez pedig 
félelemmel töltheti el az autista gyer-
meket. Az új játékok, tevékenységek 
ijesztőek lehetnek, bénítóan hathatnak, 
ezért érdemes ezekre a helyzetekre, sza-
bályokra előre felkészíteni a tanulót, le-
hetőleg gyógypedagógus bevonásával. 
Indokolt esetben a fokozatos beszok-
tatással hosszú távon nagyobb sikert 
érhetünk el, ilyenkor érdemes eleinte 
csak néhány perccel kezdeni a testne-
velésórával való ismerkedést. Az átöltö-
zést megkönnyítheti egy folyamatábra, 
melyen pontról pontra szerepelnek az 
egyes lépések, a szóban adott sürgető 
instrukciók ugyanis megakaszthatják a 
tanulót tevékenységében.

 Az autista tanulókkal való foglalko-
zás során fontos, hogy apró lépésekben 
haladjunk, és mindig vegyük figyelem-
be a gyermek egyéni igényeit! Első he-
lyen kell szerepelnie annak a szempont-
nak, hogy amire megtanítjuk a tanulót, 
az segíti-e majd a mindennapi életét 
akár az iskolai évek során, akár később, 
felnőttkorában. 

felHAsznált iRodAlom
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A 21. század a digitalizáció és ro- 
botizáció korszaka lesz, amely megvál- 
toztatja az életmódunkat. Az okos- 
telefonok után jönnek az önvezérelt 
okosautók. A robottechnológia és az 
internet forradalmasítja a közlekedést, 
a gyártást, a raktározást és áruszállí-
tást stb. A Tesla vezére olyan autógyá-
rat épít, ahol az autókat robotok fogják 
gyártani, emberi beavatkozás nélkül. Az 
Adidas sportszergyártó cég szintén tel-
jesen automatizált gyárban gondolko-
dik. Megjelentek az első repülő autók, a 
drónok háztól házig szállítják a csoma-
gokat. Egy teljesen új világ küszöbén ál-
lunk. Ha nem akarunk a vesztesei lenni, 
akkor az oktatásügynek mindenképpen 
reagálnia kell ezekre a kihívásokra, és a 
jövő generációját fel kell készíteni a vár-
ható következményekre.

Az egyes technológiák, főleg az infor-
mációs technológia (high-technology) 
innovációjának gyors üteme lényege-
sen megnöveli a termelés produktivitá-
sát és minőségét. Ezzel összefüggésben 
csökken az igény az alacsonyan kép-
zett munkaerő iránt, nehezebben lehet 
prognosztizálni az egyes foglalkozások 
kapcsán az ismeretekkel és jártassá-
gokkal szemben támasztott igények 
alakulását, s mindezek következtében 
– a jövőbeni foglalkozás szempontjából 
– teljesen értelmetlenné, hatástalan-
ná válik a nagyon szűk specializációra 
való felkészülés. Tíz év alatt a napjaink-

alberT sáNDor

a TaNíTás/TaNulás 
újraérTelmezése

ban alkalmazott technológiáknak meg-
közelítőleg 80%-a elavul, miközben ez 
alatt a 10 év alatt még mindig dolgozik 
kb. 80%-a azoknak az alkalmazottak-
nak, akik képesítésüket 10-40 évvel 
korábban szerezték. Az EU-ban évente 
kb. 10 millió (7%) munkahely szűnik 
meg, és megközelítőleg ugyanennyi 
munkahelyet hoznak létre. Egy év alatt 
átlagosan minden hatodik alkalmazott 
(kb. 17%) változtat munkahelyet, és 
minden nyolcadik (12,5%) teljesen más 
munkát vállal. 

Az egész életre szóló foglalkozások 
lényegében kihalnak. Ezért az egész 
életre szóló foglalkozás követelményei 
helyett sokkal időszerűbb az egész élet-
re szóló foglalkoztathatóság kérdése – 
vagyis foglalkoztatható lesz-e az adott 
egyén a munkaerőpiac különböző hely-
zeteiben és feltételei között, ill. életének 
különböző fázisaiban. Újra kell tehát 
értelmezni a tanítás/tanulás folyamatát, 
mert:
a) rendkívüli mértékben felértékelő-
dött a tudás szerepe, ezért (is) komoly 
figyelmet kell szentelni a  tanulás taní-
tásának. A hatékony tanulás elsajátítása 
az egész életen át tartó tanulás egyik 
kulcskérdése,
b) a digitális technika robbanásszerű 
fejlődésének következtében óriási mér-
tékben megnőtt az információ mennyi-
sége, ezért a diákoknak el kell sajátítani 
a hozzáférhető információk kezelését, 

ellenőrzését és hasznosítását. Újfajta 
készségeket és képességeket igényel a 
digitális eszközök (számítógép, mobil-
telefon, tévé, videó, DVD-lejátszó stb.) 
kezelése is,
c) egyre nagyobb teret nyer az 
e-learning (elektronikai tanulás). Az 
e-tanulás minden olyan technikát ma-
gába foglal, amelyekkel a tanulók in-
formációkat gyűjtenek az interneten 
keresztül, mégpedig azért, hogy vala-
mit megtanuljanak, elsajátítsanak. Az 
e-tanulást a tanulók szabad döntése 
jellemzi. A tanuló maga dönti el, hogy 
mikor, mit és mennyi időt szán az in-
ternet segítségével begyűjtött informá-
ciók beszerzésére és feldolgozására. Az 
egyének tudása naprakész lehet, hiszen 
az információkat elmenthetik, újrake-
reshetik, frissíthetik stb.

A tanítás helyett a tanulásra, a tan-
anyag helyett a gyerek személyiségfej-
lesztésére kell összpontosítani. A  21. 
század iskolájában a  tanuláson van 
a  hangsúly. A  tanítási óra főszereplő-
je a diák, aki egyéni program alapján, 
saját tempója és saját tevékenysége ál-
tal szerzi meg az ismereteket. Az elért 
eredményekért is a diák saját maga fe-
lel. A tanár a diák önálló tanulásának 
megszervezésében segít, abban, hogy 
mit kell megtanulnia és hol találja meg 
a szükséges információkat. Motiválja a 
diákot, és segít a felmerülő problémák 
leküzdésében. Abból kell kiindulnunk, 
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Miért is indítottuk el ezt a  rovatot? – 
tehetnék fel a kérdést. A válasz nagyon 
egyszerű lehet: példaként szolgálnak 
azok a személyiségek, híres pedagógu-
sok, akik valamilyen formában nemzet- 
és közösségalakító szerepet töltöttek be 
a  múltban. Célunk, hogy emléküket 
megőrizzük, minél szélesebb réteg-
gel megismertessük, ezáltal is erősítve 
a  jelen társadalom pedagógusait, hogy 
igenis érdemes jól dolgozni, hisz mi is, 
Önök is nemzedék- és társadalomfor-
máló szerepet töltenek be.

Egy olyan személyiséggel kezdem 
szeptemberi rovatunkat, akit ugyan 
nem sorolhatunk a nagy pedagógusok 
közé, de mégis meg kell emlékezni róla: 
Ez az ember nem más, mint báró vásá-
rosnaményi Eötvös József (1813. szept-
ember 3.–1871.február 2.), aki nemcsak 
az 1848-as Batthyány-kormánynak, 
hanem később az 1867-es Andrássy 
-kormány vallás- és közoktatásügyi 
minisztere is volt. A  nemesi Magyar-
országon a liberalizmus, a demokrácia, 
a polgárosodás harcosa akart lenni, sa-
ját magával szemben támasztott igénye, 
hogy példamutató legyen embertársai 
számára. Hosszútávú külföldi tartóz-
kodása idején tett megfigyelései alapján 
határozta el, hogy Magyarországot a le-
hető leggyorsabban fel kell zárkóztatni 
a fejlett társadalmak színvonalára, s en-
nek az alapja az egész oktatási rendszer 
átfogó alakítása. Báró Eötvös Józsefet 
a népoktatási törvény kidolgozásáért és 
bevezetésért tartjuk kiváló oktatáspoli-
tikusnak. 

Bokelberg Ernő igaz, hogy Hanno-
verben született 1839. szeptember 9-én, 
mégis a magyar testnevelés egyik úttö-
rőjének számít, aki pedagógusi minő-
ségben tevékenykedett Pesten és Szege-
den egyaránt. Az ő nevéhez fűződik az 
első ifjúsági tornaverseny megszerve-
zése, sőt, kivette részét a magyarorszá-
gi tűzoltás és mentőszolgálat megala-
kításából is. Neki köszönhetjük, hogy 

hogy minden gyerek tehetséges vala-
miben, és azt fejlesszük! A tudás át-
adása helyett a készségfejlesztésre kell 
nagyobb hangsúlyt fektetni. Figyelem-
be kell venni azt is, hogy a diák nagyon 
sokféle módon juthat hozzá az infor-
mációkhoz. Az iskola, ill. a pedagógus 
már nem az egyetlen és nem feltétlenül 
a legfőbb információforrás, ezért az is-
kolában a hangsúlyt az információk 
kezelésére kell helyezni. 

Ismeretek nélkül természetesen 
nem lehet képességeket fejleszteni, a 
problémát viszont az ismeretek gyors 
változása és óriási méretű növekedése 
jelenti, ezért ügyelni kell az arányokra, 
arra hogy maradjon idő a képességek 
fejlesztésére is. „Nem a hagyományos 
kultúra maga és nem ennek a közve-
títése okozza az iskola problémáit, ha-
nem az a mód, ahogyan ma működik, 
ahogyan az oktatás feldarabolja, disz-
ciplínákra bontja az amúgy is holisz-
tikus, egységes emberi tudást. S ami 
a legfőbb baj, hogy olyan lényegtelen 
elemekre helyezi a hangsúlyt, amelye-
ket könnyű visszakérdezni a diáktól, 
úgy hogy megtiltjuk nekik a kooperá-
ciót” – véli Fischer György1. Tudato-
sítani kell azt is, hogy a hagyományos 
iskolában megszerzett és az iskolai 
tartalomhoz kötött tudás csak ismerős 
(iskolai) környezetben hasznosítható, 
ezért a tanulók úgy érzik, hogy az is-
kolában tanultaknak kevés hasznát ve-
szik a mindennapok feladatainak meg-
oldásában. Ezt igazolják a nemzetközi 
(pl. PISA) felmérések eredményei, de 
az egyetemekről és vállalatoktól kapott 
visszajelzések is. 

A korszerű iskolának tehát nemcsak 
az a feladata, hogy a tantervekbe foglalt 

kész ismereteket adja át a tanulóknak. 
A tananyag közvetítése és memorizál-
tatása mellett személyiségfejlesztés-
sel is foglalkoznia kellene. Az iskolák 
tevékenységének középpontjában a 
gondolkodás fejlesztése, gondolkodási 
stratégiák kialakítása, az elméleti tu-
dás gyakorlatba való beágyazása kell 
legyen. Olyan kompetenciák elsajátít-
tatására kell törekednie, amelyeket a 
tanuló az iskola elhagyása után csak 
sokkal körülményesebben tudna meg-
szerezni. Ilyenek pl. az állampolgári 
ismeretek, kommunikációs készségek, 
idegen nyelvtudás, egészségkultúra, 
informatikai ismeretek és informatikai 
kultúra (együtt élni és együtt fejlőd-
ni az informatikával), másokkal való 
együttműködés, kritikus látásmód, 
kreativitás, csapatmunka, empátia, 
a másság elfogadása, rugalmasság, a 
tudás önálló megszerzése, divergens 
gondolkodás, problémák elemzése és 
megoldása stb. A jövőben az iskolának 
abban lesz meghatározó szerepe, hogy 
az emberek az információs és kommu-
nikációs technikát milyen szinten és 
mire fogják használni…

Ha az oktatás képes lesz áttörést 
hozni abban, hogy nemcsak tudást, 
hanem kultúrát közvetít, személyisé-
get formál és visszatalál eredeti szo-
cializációs funkciójához, akkor az 
emberek széles köre értelmesebben, 
hatékonyabban fog élni azokkal a le-
hetőségekkel, amelyeket az informáci-
ós társadalom nyújt2.

jegyzetek
1 Baráth: Releváns tudás a 21. Században 
(www.epa.oszk.hu)
2 Pataki, M.: Releváns tudás a 21. században. 
www.epa.oszk.hu
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a magyar torna műnyelvének szakszó-
tárát megszerkesztésre került. A torná-
zás versenyszabályai című munka szin-
tén az ő alkotása. Budapesten hunyt el 
1891. november 17-én.

Deme Károly tanár, pedagógiai író 
az erdélyi Rónaszéken született 1857. 
szeptember 13-án. Az Osztrák–Magyar 
Monarchia számos helységében taní-
tott, többek között Aranyosmaróton és 
Alsókubinban is. Alsókubinban meg-
alapította a  Bars Vármegyei Általános 
Tanító Egyesületet, amely a  legelsőnek 
számított az ilyen típusú egyesületek 
között. Az Egységes Nemzeti Közok-
tatás c. hetilapot 1897 és 1902 között 
szerkesztette. Számos iskolai tanköny-
vet írt, nagyon jelentős a módszertani 
tevékenysége is. 1920 után Pápán élt 
nagyon mostoha körülmények között, 
majd 1926. február 14-én itt is halt meg.

Szintén Erdélyben, az Arad megyei 
Magyarpécskán született Mester János 
1879. szeptember 15-én, akiben filo-
zófust, pedagógust, egyetemi tanárt és 
pápai prelátust tisztelhetünk. Teológiai 
tanárkodása után a szegedi egyetem fi-
lozófiai tanszékének volt a professzora. 
Pszichológiai tanulmányokat is foly-
tatott, Pierre Janet és Freud lélektani 
megfigyelései, eredményei nagyon ér-
dekelték, s erről egy tanulmánykötetet 
is megjelentetett 1929-ben, Psychológiai 
tanulmányok címmel. Neveléstörté-
neti könyve Az olasz nevelés a XIX. és 
XX. században címmel 1936-ban, A ta-
nulás lélektana pedig 1941-ben jelent 
meg. Solymáron hunyt el 1954. június 
1-én.

A magyar pedagógiatörténet nagyon 
jelentős alakja a  Székelyudvarhelyen 
1840. szeptember 29-én született Fel-
méri Lajos. Budapesti egyetemi tanul-
mányai befejezése után 1866-ban ang-
liai és skóciai tanulmányúton vett részt, 
ezután pedig németországi – jénai, 
heidelbergi és tübingeni – egyeteme-
ken hallgatott előadásokat. Hazatérése 

után a  sárospataki főiskolán tanított, 
majd az 1872-ben alapított kolozsvári 
egyetem bölcsészeti karának lett a pe-
dagógia professzora. 1879-ben állami 
megbízásból ismét angliai tanulmány-
úton vett részt, ahol az angol közoktatás 
rendszerét vette górcső alá. Az iskolázás 
jelene Angolországban c. munkájának 
egyik fejezete a testnevelés kérdésével 
foglalkozik. Íme, néhány gondolat A 
physikai nevelés, játék, athletika, kézi-
munka című fejezetből: „Az angolok 
a férfias időtöltést és játékot századok 
óta nemcsak illőnek, hanem szüksé-
gesnek is tartották. Tapasztalásból ta-
nulták meg, hogy a kereskedősegéd, ki 
naponta néhány órát testgyakorlatokra 
szentel, kétszerte több munkát végez és 
sokszorta több erkölcsi erőt bír kifejez-
ni, s hogy az a tanuló, ki a nappalnak 
csak egy részét tölti a könyvek mellett 
s más részét üdítő játékra használja, 
sokkal gyorsabban halad, mint aki 
egész nap a könyvek mellett penésze-
dik. Kiszámították, hogy az atletikai 
gyakorlatok által előhozott erő megfe-
lel a nemzet egyhatoda által produkált 
munkának…” Hasonlítsuk csak össze 
a mai kisdiákok súlyosan nehéz táská-
ját és a rengeteg házi feladatot ezekkel 
a gondolatokkal. Felméri már abban az 
időben arról ír, hogy mennyire fontos 
a testmozgás, a játék. De mikor a mo-
dern kor gyermeke több időt tölt a négy 
fal között és készül a következő iskolai 
napra, hol van idő arra, hogy legalább 
3–4 órát sportolhasson, játszhasson, le-
vegőn legyen, vagy netán csak sétáljon? 
„A játék és munka olyforma viszony-
ban vannak a tanulókkal, mint légzés-
ben a be- és kilehelés. A játéktér födet-
len iskola, a játék a tanulóknak iskolán 
kívüli élete (out-door life), melyet szint-
úgy szabályoznak az íratlan (szokás) és 
írott törvények, mint az iskolai munkát. 
Akárhány szülő van, ki midőn Etonba 
vagy Harrowba viszi fiát, mindenek-
előtt a játéktért veszi szemügyre.” Sokan 

nem tudják, hogy 1879-ben Felméri fi-
gyelt fel először egy – akkor még angol 
– sportra: a labdarúgásra. „A cricket 
után mindjárt a kirugólabda (football) 
következik, mert ez is a legnagyobb 
mértékben fejleszti az életben leghasz-
nosabb szellemi tulajdonságokat: a bá-
torságot, hidegvérűséget, önzetlenséget 
és lélekjelenlétet. E játékban is igen sok 
az észi elem. Tekintélyes orvosok állí-
tása szerint a kitűnő footballjátékosok 
inkább boldogulnak az életbe, mint a 
könyvbúvó (bookish) és az iskolai juta-
lomnyertes ifjak (prizemen).” 

Hetente olvashatunk az újságban a 
verekedésekről, az iskolák körüli és is-
kolán belüli erőszakos cselekedetekről, 
a fiatalok által elkövetett bűncselek-
ményekről. Íme, milyen megfigyelést 
tett Felméri a 140 évvel ezelőtti angliai 
helyzetről: „Ha a játék nincs kellően 
organizálva, a legnagyobb rendetlensé-
gek fordulhatnak elő az iskolában.”... „A 
rendszeres testgyakorlatokkal együtt 
megszűnt minden lázadás és rendetlen-
ség.” Meglepő? Igen, ha arra gondolunk, 
hogy napjainkban óriási anyagi befekte-
tésekkel próbálják a fiatalok körében a 
drogozást, a verekedéseket visszafogni. 
Felméri reformjai megváltoztatták a 
testgyakorlatok oktatását, munkásságá-
nak eredményeként megjelent az iskolai 
testgyakorlatok között az atlétika, télen 
a korcsolyázás, népszerűek lettek a ki-
rándulások különböző formái, illetve 
megjelentek az iskolai játszó társaságok. 
Rendszeresen küldték külföldi tanul-
mányutakra a tornatanítókat. Felméri 
Lajos fiatalon, vérmérgezésben hunyt 
el 1894. május 22-én, kevéssel azután, 
hogy az egyetem rektorává választották. 
Korai halála számos tervét, megkezdett 
munkáját félbeszakította. A kolozsvári 
Házsongárdi temetőben nyugszik.

foRRás:
 mek.oszk.hu, www.fszek.hu, mtdaportal.
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TeszTelés

Bevezetés
2018. április 16-a és 27-e között kap-
csolódott be Szlovákia a PISA-felmérés 
legutóbbi ciklusába. A mérésben meg-
közelítőleg 387 alapiskola és középisko-
la 7600 tizenöt éves tanulója vett részt 
(web 1). Az esemény kapcsán az aláb-
biakban jellemzem a PISA-felmérést, 
aminek célja feltérképezni, hogy a ti-
zenöt éves diákok milyen képességek-
kel rendelkeznek a mindennapi életben 
való boldoguláshoz. 

 A  PISA az OECD, vagyis a  Gaz-
dasági Együttműködési és Fejlesztési 
Szervezet egyik legnagyobb szabású 
felmérése, amely a Programme for In-
ternational Student Assessment (Nem-
zetközi Tanulói Teljesítménymérés 
Programja) elnevezésből jött létre az 
1990-es évek végén. Ez a felmérés a ti-
zenöt éves diákok képességeit tesztel-
te eleinte három tudományterületen: 
matematikából, szövegértésből és ter-
mészettudományból. A felmérések há-
roméves ciklusokban valósulnak meg, 
és mindegyik tesztelésben az imént 
említett három területből az egyik tesz-
telésére nagyobb hangsúlyt fektetnek, 
mint a  többi tudományterületére (Ba-
lázsi et al. 2010: 11). A három fő tudo-
mányterületen kívül a diákok képessé-
geit tesztelik minden ciklusban további 
más területekből is, mérik pl. a pénz-
ügyi ismereteiket, problémamegoldási 
képességüket. Az OECD-tagállamokon 
kívül partnerországok is részt vesznek 

kázmér klára
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a PISA-mérésben. Minden évben egyre 
több ország csatlakozik a felméréshez. 
A tesztelés első évében, 2000-ben 32 
tagállam és 11 partnerország vett részt 
a mérésben, ezzel szemben a 2018-as 
tesztelésben megközelítőleg több mint 
80 ország diákjai vettek részt. A PISA-
mérésbe eddig fél millió diák kapcso-
lódott be, ezek a diákok kb. 29 millió 
tizenöt éves tanulót reprezentáltak a 
mintában (web 2). Az alábbiakban a 
PISA módszertanát fogom jellemezni.

A pisA-felméRés módszeRtAnA
A mintaválasztás és a mérés lebonyolí-
tása – A felmérésben 15 év 3 hónapnál 
idősebb, de 16 év 2 hónapnál fiatalabb 
diákok vehetnek részt, akik az alap-
iskola hetedik vagy annál magasabb 
évfolyamában tanulnak. A követke-
ző kritérium az, hogy a diákoknak 
önállóan kell kitölteniük a teszteket, 
vagyis azok a tanulók, akik nem telje-
sítik ezt a követelményt, a tesztelésből 
kizárhatóak. A speciális nevelési és 
oktatási igényekkel rendelkező diá-
kok, akik tudnak önállóan dolgozni, 
a teszt kevésbé időigényes változatát 
kapják, vagyis az eredeti 2 óra helyett a 
tesztelés rövidebb, 1 órás változatában 
vesznek részt. A tesztelés anonim, és a 
tanulók nevei helyett számkódok sze-
repelnek (web 2). Több kritérium hatá-
rozza meg azt, hogy az adott országból 
részt vevő tanulók aránya reprezenta-
tív legyen. A diákok kiválasztása egy 

adatbázis segítségével történik, ami az 
adott ország összes iskoláját tartalmaz-
za, amelyikben tizenöt éves diákok ta-
nulnak. Ezeknek a követelményeknek 
megfelelő iskoláknak az adatbázisát 
Szlovákiában a CVTI SR2 szolgáltatja. 
Az iskola mintába történő kiválasztása 
reprezentatív. A kiválasztási folyamat 
két lépésben történik: az explicit és az 
implicit változók alapján. Az explicit 
változók közé tartoznak pl. az adott 
ország geográfiai tényezői, míg az imp-
licit tényezők közé tartozik pl. az iskola 
típusa, tanítási nyelve, stb. A mintából 
kizárhatóak egyes iskolák, pl. olyan 
esetekben, ha az iskola nehezen meg-
közelíthető helyen van, stb. (web 3). 

 A PISA-programot az OECD pári-
zsi titkársága felügyeli. A PISA főbb 
irányvonalait a PGB= PISA Governing 
Board (PISA Igazgatói Tanács) határoz-
za meg. Ezt a tanácsot az OECD-tagál-
lamok küldöttei és megfigyelői alkotják. 
A felmérés létrejöttéért az egyes részt 
vevő országok nemzeti projektvezetője 
és az általa irányított országos központ 
a felelős (Balázsi, 2010). Szlovákiában 
az Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási 
és Sportminisztérium feladata a PISA-
tesztelés lebonyolítása. A PISA szlová-
kiai koordinációs központja a NÚCEM 
(web 2).

 A kutatás eszközei – A PISA-
mérésben kétféle eszközt használnak 
a kutatók: teszteket és kérdőíveket. A 
tesztfeladatok tartalmi szempontból 
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nem kapcsolódnak a résztvevő orszá-
gok nemzeti tanterveihez. A teszteket 
két nyelven készítik el: angolul és fran-
ciául. Minden résztvevő ország lefor-
díttatja a teszteket a tesztelés nyelvére/
nyelveire. A PISA-felmérések eredetileg 
papíralapú tesztekkel és kérdőívekkel 
történtek, de 2015 óta a résztvevő or-
szágok többségében már elektronikus 
formában zajlik a tesztelés (web 2).  

 Ez a felmérés nemcsak a diákok ké-
pességeinek feltérképezését célozza 
meg az említett tudományterületek-
ből, hanem háttérkérdőívek segítsé-
gével olyan információkat tud meg az 
adatközlőkről, amelyek befolyásolhat-
ják a  diákok iskolai teljesítményét. Az 
ilyen háttérinformációk közé tartozik 
pl. a családi háttér, a  látogatott iskola 
klímája vagy a  tanulók egyéni jellem-
zői (nembeli különbségek, motiváltság 
vagy annak hiánya a tanulás és olvasás 
terén) (OECD 2004).  

 A következőkben a PISA-tesztek 
módszertanának a bemutatására helye-
zem a hangsúlyt. 

A pisA-tesztek módszeRtAnA
A tesztkészítők a szövegek kiválasztása-
kor nagy hangsúlyt fektetnek a  követ-
kezőkre:
I. médium: Min keresztül jelenik meg 
a szöveg?
II. környezet: Módosítható-e a szöveg az 
olvasó által?
III. formátum: Milyen formában jelenik 
meg a szöveg?
IV. típus: Mi a  szöveg célja? (Gonda 
2011)

Az imént felsorolt meghatározó té-
nyezőket a következő sajátosságok jel-
lemzik:

A szöveg és a médium – A médium 
szempontjából a megjelenési felület sze-
rint osztályozhatóak a szövegek, vagyis 
ez alapján megkülönböztethetünk pa-
píralapú szövegeket és digitális felületen 
megjelenő szövegeket. E két típus közti 
fő különbség az olvasás módjában van. 
A nyomtatott szövegek fő jellemzője, 
hogy azokat az olvasó többnyire lineá-
risan olvassa el (vannak kivételek, pl. az 
olvasó ugrálhat előre és hátra a szöveg-
ben). A tesztelésben szereplő digitális 
alapon megjelenő szövegek többnyire 
hipertextusok, amelyek az olvasótól 
nem feltétlenül a lineáris olvasást várják 
el. Fontos a navigációs eszközök jelen-
tősége a digitális szövegeken belül. Az 
olvasó a szövegnek csak egy kis részét 
látja egyszerre, a szövegben pedig gom-
bok, fülek által tud továbbhaladni. A 
digitális szövegek olvasásához az olva-

sónak ismernie kell ezeket a navigációs 
eszközöket (Balázsi 2010:27). 

A szöveg és a környezete – A környe-
zet kategória alapján csak a digitális szö-
vegek jellemezhetőek a 2009-es PISA 
tartalmi keretei alapján. Három csoport 
különböztethető meg a környezet kate-
góriában az alapján, hogy az olvasó tud-
ja-e befolyásolni a szöveget vagy nem. 
Ez a három csoport a következő:
 Szerzői alapú szövegek: ezek olyan 

internetes felületeken megjelenő szö-
vegek, amelyek módosításra nincs köz-
vetlen mód az adott webes felszínen 
keresztül. Pl. híroldalak, könyvtári ka-
talógusok.
 Üzenetalapú szövegek: ezek elsődleges 

célja nem az információ átadása, ha-
nem az, hogy kommunikációs eszköz-
ként funkcionáljanak. Az ilyen szöve-
gek közé tartoznak a blogok, fórumok, 
internetes űrlapok stb.
 Vegyes típusú szövegek: ezek olyan 

szövegek, amelyek az előző két csoport 
jellemzőit magukon hordozzák (Gonda 
2011).   

A  szöveg és a  formátum – A PISA-
tesztekben közölt szövegek a  forma 
alapján négyféle csoportba sorolhatók: 
lehetnek folyamatosak, nem folyamato-
sak, kevertek és többszörösek. A PISA-
tesztelésekben eleinte csak folyamatos 
és nem folyamatos szövegek szerepel-
tek, 2009 óta szerepelnek a tesztelésben 
kevert és többszörös típusú szövegek is. 
A  folyamatos szövegek bekezdésekbe 
tagolt mondatokból állnak, melyek al-
fejezeteket, fejezeteket vagy könyveket 
is alkothatnak. Folyamatos szövegek 
előfordulhatnak nyomtatott és digitális 
formában is. Nyomtatott szövegekhez 
a novellák, leírások, újságcikkek sorol-
hatók, míg a digitális szövegekhez a hír-
portálok szövegei, blogok tartoznak. 

A nem folyamatos szövegeket általá-
ban nem összefüggő mondatok alkot-
ják, hanem többnyire táblázatok, diag-
ramok, grafikonok. A nem folyamatos 
szövegekre is jellemző, hogy nyomta-
tott és digitális formában is megjelen-
hetnek. 

A  kevert típusú szövegek jellemző-
je, hogy a  folyamatos és a  nem folya-
matos szövegtípusok tulajdonságait 
hordozzák magukban. A  nyomtatott 
szövegeknél ilyen szövegek pl. a  ma-
gazinok, lexikonok szövegei. A PISA-
felmérések  digitális szövegeinél ide 
tartoznak a  weboldalak egy részének 
a szövegei.  

A negyedik kategóriába sorolhatóak 
a többszörös formátumú szövegek, me-
lyek több különálló szövegből állnak, 

de egy egységet alkotnak, pl. kirándu-
lástippek (Gonda 2011).

Szöveg és a típus – Ebbe a csoporto-
sításba tartoznak a szövegek a retorikai 
cél szerinti felosztás alapján. Ez alapján 
a következő szövegtípusokat különböz-
tetjük meg:
 leírás: pl. térképek, katalógusok,
 elbeszélés: pl. regény, életrajz,
 ismertetés: pl. definíció, esszé,
 érvelés: pl. filmkritika, hirdetés,
 útmutató: pl. használati utasítás, re-

cept,
 szövegaktus: pl. kérdőív, személyes le-

vél (Balázsi 2010: 29).

összegzés
Jelen írás a PISA-tesztek módszertanát 
mutatta be, részletezve a tesztek össze-
állításának kritériumait. A tizenöt éves 
diákok a PISA keretein belül világszer-
te megmutatják hároméves ciklusok-
ban, hogy milyen szövegértési képes-
ségekkel rendelkeznek. Ahogyan az a 
fentiekben is olvasható, a diákoknak 
többféle típusú szövegekkel és kérdéstí-
pusokkal kell megbirkózniuk, ami szá-
mukra néha a legegyszerűbb feladatok-
nál is problémát okoz. A szövegértési 
képességek megfelelő szintű birtoklása 
minden egyén számára kulcsfontossá-
gú kellene, hogy legyen, hiszen az emlí-
tett képességeket nemcsak az iskolában 
használjuk, hanem a mindennapi élet-
ben is, naponta többféle szöveget olva-
sunk és értelmezünk. 
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„Fut Bécs felé  Jellacsics, a gyáva, 
Seregének seregünk nyomába…”

(Petőfi Sándor: A vén zászlótartó)

A pákozdi diadal történelmünk egyik 
legfényesebb győzelmének számít. A 
magyar szabadságért vívott küzdelem 
nyitányaként is beharangozható csatát 
170 éve, 1848. szeptember 29-én vívták 
a Móga János vezette honvédcsapatok 
Jellasics (Jelačić) horvát bán határőr-ala-
kulatai ellen. Heroikus győzelem volt ez 
a kétszeres túlerőben levő ellenség ellen. 
Egyre inkább bebizonyosodott, hogy 
Bécs és Pest kiélezett küzdelmében majd 
a fegyverek mondják ki a végső szót.

1848. szeptember 11-én Jelačić átkelt 
a Dráván, s a visszavonuló magyar sereg 
nyomában megindult az ország köz-
pontja felé. Ugyanezen a napon beadta 
lemondását a Batthyány-kormány. Tá-
vozott a betegeskedő Széchenyi István, 
de lemondott Esterházy Pál külügymi-
niszter is. Nem mondott le viszont a 
belügyminiszter, Szemere Bertalan, aki 
ellenjegyezte volna a következő kor-
mány kinevezését. A Délvidéken szol-
gálatot teljesítő Mészáros Lázár had-
ügyminiszter ugyancsak hivatalában 
maradt. A végrehajtó hatalom gyakor-
lása Szemere és Kossuth kezébe szállt. A 
felálló Batthyány-kormányban szerepet 
kapott volna a mérsékeltebbeknek szá-
mító Eötvös József és Mészáros Lázár 
is. A leendő kormányelnök két feltételt 
szabott: állítsák meg a horvát előrenyo-
mulást, illetve kapjon az ország egymil-
liónyi kölcsönt, hogy ne kényszerüljön 
a papírpénz kibocsátására. A fokozódó 
politikai helyzetben mindeközben a 
Muraköz megszállását követően a hor-
vátok szeptember 14–15-én átkeltek a 

Murán is, és folytatták útjukat északke-
leti irányba. Az ügyeket egyedül intéző 
Batthyány miniszterelnök támogatá-
sára a Ház egy választmány (a későbbi 
Országos Honvédelmi Választmány, 
OHB) felállítását határozta el. Jelačić 
már a kezdetekkor a másik fél értésére 
adta, hogy nem a horvát–magyar ellen-
tétet érkezik megoldani, hanem császári 
(fekete-sárga) zászlók alatt hatol be Ma-
gyarországra. 

Ejtsünk néhány szót a bán seregéről 
is. Kijelenthetjük, hogy csak számban 
volt félelmetes, valójában csapatának 
felét használhatatlan, rabló népfölke-
lők alkották, akik kaszát és lándzsát 
ragadtak. Ugyan csatlakoztak hozzájuk 
a nem magyar jelzésű császári királyi 
lovas alakulatok is, valójában csak a lét-
számot növelték, érdemi hatékonyságot 
nem tudtak elérni. A horvát bán hu-
szárezrede így nagyon sokszor fohász-
ra kényszerült, valahányszor a magyar 
huszárokkal találta szembe magát. Nem 
véletlenül ragadt tehát rá az ezredeire a 
„Jézus-Mária huszárok” elnevezés, hi-
szen így fohászkodott, valahányszor far-
kasszemet nézett a magyar huszárokkal. 
Kerek perec kijelenthetjük, hogy a bán 
felkészületlenül támadt a magyarokra. 

A pákozdi Emlékmű 
AvAtásA 1951-Ben

Mielőtt azonban a csata kimenete-
lének ismertetésébe kezdenénk, szük-
séges körvonalaznunk a csata előtti 
politikai helyzetet. A király szeptember 
25-én érvénytelenítette Batthyány újabb 
miniszterelnöki megbízását, majd mi-
niszteri ellenjegyzés nélkül kinevezte 
Franz Philipp Lamberg (Lamberg Fe-
renc) tábornagyot a Magyarországon 

állomásozó hadsereg főparancsnokává. 
Batthyány abban reménykedett, hogy 
Lamberg meg fogja állítani a horvát bán 
seregét. A kinevezett fővezér azonban 
Pestre utazott, ahol szeptember 28-án 
a felbőszült tömeg áldozatául esett, 
mindeközben az országgyűlés Kossuth 
javaslatára törvénytelennek nyilvání-
totta küldetését. Ma már tudjuk, hogy 
Lamberg azért ment a fővárosba, mert 
Wessenberg osztrák miniszterelnök rá-
bízta, hogy kézbesítse a miniszterelnök-
nek a levelét, valamint Majláth György 
országbíró helytartói kinevezését, to-
vábbá az országgyűlés elnapolásáról 
rendelkező kéziratot. Miközben Jelačić 
fékezhetetlenül robogott seregével a fő-
város irányába, Batthyány lázasan mun-
kálkodott a hadsereg megerősítésén. 
A bevethető magyar sereg lélekszáma 
17 500 főre duzzadt. A sereg parancs-
nokságát Telekitől Móga János császári 
királyi altábornagy vette át. A sukorói 
református templomban összeülő ha-
ditanács is határozatot hozott: a magyar 
sereg nem folytatja a visszavonulást, és 
ha megtámadják, csatát áll. Másnap, 
szeptember 29-én a horvát bán megtá-
madta a Pákozdnál védőállást elfoglaló 
magyar sereget. A magyar jobbszárny 
Pákozdtól délre, Sukoró mellett, a bal-
szárny pedig a Velencei-tóra támasz-
kodva helyezkedett el. Jelačić a reggeli 
órákban indította el a támadását. A bán 
feltett szándéka volt, hogy a magyar se-
reg jobbszárnyát dél felé szorítsa, majd 
a magyarokat a Velencei-tóba sodorja. 
Rohamoszlopait azonban sorra verték 
vissza a magyar honvédek és önkéntes 
nemzetőrök, lovasságának támadása 
pedig összeomlott a frissen kiképzett 
magyar tüzérek pontos tüzében. Bátran 

aNgyal lászló

170	éve	történt	–	a	pákozdi	cSata
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hajDuNé lászló ziTa

Az AtlétikAi ugrások jEllEmzésE és szErEpük 
Az iskolAi testnevelés Alsó tAgozAtán

az aTléTikai ugrások 
az alsó TagozaTos 
iskolai TesTNevelésbeN (1. rész)

A különböző el-felugrások az ember 
természetes, a mindennapi életé-
ben is gyakran előforduló mozgásai 
közé tartoznak. Az atlétikai ugrások 
ügyességi versenyszámok, és látvá-
nyos végrehajtásuknak köszönhető-
en az atlétika kedvelt versenyszámai 
közé tartoznak. Az iskolai testneve-
lésnek szerves részei, valamint a kü-
lönböző sportágaknak képességfej-
lesztő, kiegészítő mozgásanyaga.

Az iskolai testnevelésben az ugrá-
sok elsődleges szerepe:
 az előkészítő és a rávezető gyakor-

latok elősegítik a szervezet sokoldalú 
fejlesztését;
 az ugrásokhoz szükséges kondicio-

nális és koordinációs képességek fej-
lesztésével alakítsuk ki az egy lábról 
végzett el-felugrásokat;
 az alsó tagozatos testnevelés okta-

tása során biztosítsuk a különböző 
játékos versengésekkel az ugrás adta 
sikerélményt;
 ismertessük meg az alsó tagoza-

tos iskolai testnevelésben az atléti-
ka tárgykörébe tartozó különböző 
ugró-szökdelő gyakorlatokat, majd 
ezekre módszeresen építve a távol-, 
magasugrás alaptechnikáinak (lépő 
távolugrás, átlépő magasugrás) kiala-
kítását.

Az atlétika alapmozgásai közül a 
testnevelési játékok egyik fő mozgás-
anyagát az ugrások képezik. Az ug-
rással, szökdeléssel összekötött játé-
kok az ugrókészség fejlesztését segítik 
elő. A játékos feladatok – elsősorban 
a sor- és váltóversenyeknél – akadá-
lyok beiktatásával fejlesztik a tanulók 
ruganyosságát, és észrevétlenül meg-
tanítják a tanulókat futás közben az 

akadályok, a magasságok leküzdésé-
re. Ezek a játékok a távol- és magas-
ugrás alapjainak elsajátítására adnak 
lehetőséget. Például: labda, zsámoly, 
pad, karika, kijelölt terület stb. aka-
dályok szökdeléssel, átugrással, sor- 
és váltóversenyek, ahol a tanulók az 
ugrókészség fejlesztése során életko-
ruknak megfelelő magasságot ugor-
nak át.

Az AtlétikAi ugRószámok 
felosztásA, csopoRtosításA
Az atlétikai ugrások a következő két 
nagy csoportot alkotják:
1. helyből, páros lábról végzett ug-
rások (ezek ma már nem tartoznak 
az atlétika hivatalos versenyszámai 
közé, jelenleg a felkészítés eszköze-
ként szerepelnek):
 helyből távolugrás,
 helyből hármasugrás,
 helyből ötösugrás,
 helyből magasugrás.

2. lendületszerzésből, egy lábról vég-
rehajtott ugrások:
 távolugrás,
 magasugrás,
 hármasugrás,
 rúdugrás.

Az iskolai testnevelés alsó tago-
zatán a lépő távolugrás és az átlépő 
magasugrás jelenik meg a tantervi 
anyagban.

Az AtlétikAi ugRások 
fő mozzAnAtAi
Az atlétikai ugrások célja, hogy mi-
nél távolabbra jusson el az ugró az 
elugrás helyétől, illetve a minél ma-
gasabbra helyezett léc felett sikere-
sen átjusson. E cél megvalósításához 

kijelenthetjük, hogy a magyar tüzér-
ség nagyobb űrméretű lövegekkel ren-
delkezett, s jobban lőtt, mint a horvát. 
Ennek hatására a bán elrendelte a visz-
szavonulást. Beszédes tény, hogy a bán 
Hartlieb-hadosztálya csak a csata után 
érkezett a helyszínre. A veszteségek is a 
horvát oldalra billentek: Jelačić mintegy 
száz főt, Móga hét halottat vesztett és 
37 katonája sebesült meg. A csata tehát 
dicső magyar győzelemmel zárult. A 
fentiek ismeretében már kijelenthetjük, 
hogy a bán nem mert mindent eldöntő 
csatára vállalkozni. Három nap fegy-
verszünetet kötött Mógával, majd Győr 
irányába vonult. A seregéből lemorzso-
lódott, de még mindig sarat álló Roth és 
Philippovich tábornokok 1848. október 
7-én Ozoránál adták be végleg a dereku-
kat az őt körülvevő magyar erők előtt. A 
Jelačić seregei ellen vívott harcok idején 
vált ismertté az egykori császári főhad-
nagyból a nemzetőrség őrnagyává lett 
Görgey Artúr neve, aki az idén éppen 
200 éve látta meg a napvilágot. A pá-
kozdi győzelemnek nemcsak katonai, 
hanem politikai jelentősége is volt. Nem 
rengetett meg birodalmakat, a háború 
végső kimeneteléről sem döntött, de a 
szabadságharc ügye függött tőle.

„…Pákozd a nemzeti haderő győzelme 
volt, amely sok nehézség közepette szer-
veződött, de amely a tizenkettedik órá-
ban megjelent a harcmezőn, és ott bátran 
megállta a helyét. A pákozdi győzelem a 
diadalmas honvédsereg első próbája volt, 
azé a hadseregé, amelyet 1849 tavaszán 
egész Európa csodált, amelyet csak két 
nagyhatalom együttes ereje tudott térd-
re kényszeríteni. Pákozd ezért fogalom, 
ezért tartozik a magyar történelem em-
lékezetes csatái közé.”
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azonban ismernünk kell az alábbiak-
ban felsorolásra kerülő fő mozzanato-
kat:
 a nekifutás vagy lendületszerzés sza-

kaszát;
 az el- felugrás szakaszát;
 a légmunka szakaszát;
 a talajfogás vagy talajra érkezés szaka-

szát. 

Az AtlétikAi ugRások 
oktAtásánAk ElőfEltétElE
Az ugrások oktatása során az általános 
iskola alsó tagozatától kezdve egészen a 
versenysportig lényegében azonos mo-
toros képességek fejlesztése szükséges:
 a motoros képességek fejlesztésénél az 

életkori sajátosságokat kell figyelembe 
venni;
 az alaptechnika oktatásánál ügyeljünk 

arra, hogy tanulóink a megfelelő képes-
ségekkel rendelkezzenek;
 az oktatás folyamán a gyakorlatok 

kiválasztásánál elsődleges szempont a 
gyakorlatok egymásra épülésének elve 
és az ennek megfelelően alkalmazható 
módszer megválasztása.

Az atlétikai ugrások végrehajtásához 
szükséges képességek és egyéb ténye-
zők:
 futógyorsaság és gyorsulási képesség;
 mozdulatgyorsaság,
 maximális és gyors erő;
 ügyesség mint mozgáskoordinációs 

képesség;

 lazaság, hajlékonyság;
 motiváció és egyéb akarati tényezők.

Az AtlétikAi ugRások 
oktAtásA
Ahhoz, hogy az iskolai tantervben elő-
írt atlétikai ugrások mozgásanyagának 
elsajátítását sikeresen tudjuk oktatni, 
előkészítő munkára van szükség. Az ál-
talános iskola alsó tagozatán az eszköz 
nélküli gyakorlatok alkalmazását ajánl-
juk, saját testsúllyal történő mozgá-
sokat: kúszást, mászást, társ hordását, 
cipelését stb.

Az atlétikai ugrások előkészítő gya-
korlatai egyrészt a szervezet általános 
és sokoldalú fejlesztését biztosítják, 
másrészt az izom- és ízületrendszer 
erősítésén és lazításán a test hajlékony-
ságának növelésével az el-, felugrások 
alapformáihoz szükséges mozgáskész-
ségek kialakulását készíthetjük elő a 
kisiskoláskorban. Különös figyelmet 
kell fordítani a törzs izomzatának (has-, 
hátizmok) és a csípőtájéki izmok meg-
felelő mértékű erősítésére; az ugrások 
előkészítő gyakorlatait a gimnasztika 
mozgásanyagából választhatjuk ki, elő-
segítve ezzel a törzsizomzatának erősí-
tését és az ízületi mozgékonyság hatás-
fokának növelését.

Az ugróerő növelését előkészítő 
szökdelő gyakorlatok:
 páros lábon, majd egy lábon végrehaj-

tott szökdelések helyben és haladással 

(az általános iskola alsó tagozatán az 
alapgyakorlatok közé tartozik);
 az előző gyakorlatok, de akadályokon 

(padon, zsámolyokon) keresztül;
 indiánszökdelés;
 váltott lábbal végrehajtott szökdelés, 

könnyített feltételek mellett.
A rávezető gyakorlatok összeállításá-

nál az alábbi szempontokat kell figye-
lembe venni:
 mindig a tanulók előképzettségére 

épüljön;
 a testnevelő tanár ismerjen sok ráve-

zető gyakorlatot, és rendelkezzen olyan 
szaktudással, amely során ki tudja vá-
lasztani az adott körülmények között az 
ugrás leglényegesebb vagy legnehezeb-
ben végrehajtható szakaszát;
 a testnevelő tanárnak tudnia kell az 

adott csoportnál vagy tanulóknál, mely 
gyakorlatok segítségével lehet eredmé-
nyes a mozgáshiba kijavítása.

Az ugrások jellegzetes rávezető gya-
korlatai:
 helyben, majd járás közben lábujj-

hegyre emelkedéssel térdlendítés a 
vízszintes felé, ügyelve a magas súly-
pontnyi helyzet kialakítására (karok a 
futómozgás karmunkájával megegye-
zően mozognak);
 indiánszökdelés erőteljes karlendítés-

sel, futómozgás karmunkájával meg-
egyezően;
 lassú futás közben felugrás a bal, majd 

a jobb lábról, leérkezés a lendítő lábra;
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 lassú futás közben felugrás egy lábról 
és egy felfüggesztett tárgy megérintése;
 lassú futás közben kézzel (vállal, fejjel) 

a magasra felfüggesztett tárgy megérin-
tése.

Az elsődleges cél ebben az esetben a 
tanuló képességfejlesztése, például: az 
indiánszökdelés változatai.

Az AtlétikAi ugRások 
kényszErítő HElyzEtEi, 
felAdAtAi és segítségAdás
A kényszerítő helyzeteket és a feladato-
kat, valamint a segítségadást az atlétikai 
ugrásoknál egyrészt az ugrás lénye-
gének megértésére és előkészítésének 
szempontjából, másrészt a hibajavítás-
nál a kedvező helyzet kialakításakor al-
kalmazzuk.

A kényszerítő helyzetek és a feladatok 
alkalmazása során az adott részmoz-
dulat helyes technikai végrehajtását 
kényszerítjük ki, például: az el-, felugrás 
végrehajtása felfüggesztett tárgy kézzel 
történő megérintésekor törekedni kell 
a boka-, térd- és csípőízületből történő 
teljes kinyúlásra, a meredek felugrásra.

A segítségadás az atlétikai ugrások-
nál közvetett módon történik, például: 
a távolugrásnál a nekifutás ritmusának 
kialakítása jelzéssel, tapssal.

Az alsó tagozatos iskolai testnevelés-
ben az előkészítő, a rávezető gyakorla-
tok és a kényszerítő helyzetek alkalma-
zása minden esetben módosul a tanulók 
előképzettségi szintjétől függően.

Az ugRóláB kiválAsztásA
A tanulók a biológiai érésük során nap 
mint nap végeznek ugró-szökdelő gya-
korlatokat, és az el-, felugrások alkal-
mával vélhetően egyenlő arányban tör-
ténik a bal, illetve jobb lábról az ugrás. 
A kisiskoláskorban a mozgástanulás 
kezdetén fontos a többszöri megfigye-
lés, hogy a testnevelő tanár minden ta-
nulónál tudatosítsa, melyik lába legyen 
az elugró láb.

Az ugróláb kiválasztásának speciális 
gyakorlatai:
 lassú futás közben jelre történő felug-

rások egy lábról, érkezés páros lábra, 
majd futás tovább az eddigi haladás irá-
nyába – ne határozzuk meg a tanulók-
nak, hogy melyik lábról hajtsák végre a 
felugrást; hagyjuk, hogy a tanulók vá-
lasszák ki az ugrólábat, általában arról 
fognak el-, felugrani, amelyikkel a gya-
korlatot egyszerűbben, természeteseb-
ben, könnyebben tudják végrehajtani;
 ua., mint az előző gyakorlat, de a jel-

re történő felugrás után a levegőben 

negyed-, fél- és egész fordulattal futás 
tovább, az eddigi haladási iránynak el-
lentétesen;
 a tanulók a magasugró léccel szemben 

álljanak fel merőlegesen, majd pár lépés 
nekifutás után egy lábról párosra törté-
nő érkezéssel igyekezzenek az alacsony 
magasságra (40-50 cm) feltett lécet át-
ugrani.

Az ugRások oktAtásánAk 
módszeRtAni szempontjAi 
Az iskolAi testnevelés Alsó 
tAgozAtán

Az ugrások oktatása során alkal-
mazhatók mindazok az ismeretközlési 
módszerek, amelyek a sportpedagógiai 
tanulmányokból ismertek. Az iskolai 
testnevelés alsó tagozatán a kisiskolás-
korban a mozgástanulás kezdetén az 
utánzás szerepe fontos az első ugrások 
kialakításában. Fontos a:
a) magyarázat: az előkészítő és rávezető 
gyakorlatok megfelelő szintű alkalma-
zása után, a szükséges szóbeli magyará-
zat, valamint a bemutatás után a teljes 
mozgássor végrehajtása.
b) bemutatás: bemutatás előtt hívjuk 
a fel a tanulók figyelmét, hogy melyik 
lesz az ugrólábuk; bemutatáskor az 
elsajátítandó technikának megfelelő 
mozgást mutassuk be, szem előtt tartva 
a tanulók előképzettségi szintjét.

A bemutatás mint ismeretközlés a 
kisiskoláskorban nagy jelentőséggel 
bír, a későbbiekben az ismeretátadás 
céljának megfelelően szükséges az is-
meretközlési módszereket változtatni, 
alkalmazni.

Az atlétikai ugrások oktatása szem-
pontjából az „egész-rész-egész” mód-
szer alkalmazását tartjuk a legmegfele-
lőbbnek.

Az iskolai testnevelés alsó tagozatán 
az ugrások oktatásának kezdeti szaka-
szában a koncentrikus (körben bővü-
lő) és a lineáris (egyfolytában haladó) 
oktatási folyamat, valamint a globális 
(teljes egész) és a parciális (részekre 
bontott) oktatási módszer egyaránt al-
kalmazható. Például az átlépő magas-
ugrás oktatásánál a koncentrikus okta-
tás a célszerű: kezdetben az első feladat, 
hogy a tanulók az ugróláb kiválasztását 
követően, néhány lépés nekifutás után 
egy lábról felugorva átjussanak az adott 
magasságon. A lécvétel technikája, a 
helyes és eredményes kivitelezése még 
háttérbe szorul. A tanulók ismeretei-
nek koncentrikus bővítése során egyre 
tökéletesebbé lehet tenni a magasugrás 
átlépő technikáját, például könnyített, 

alacsony magasságon történő ugrások 
esetén vagy a lépő távolugrás techniká-
ja során az oktatásnál nehezített meg-
határozott helyről történő elugrások 
(60 cm-es elugró sáv) végrehajtásakor. 
Az iskolai testnevelés oktatási mód-
szerei közül a kezdőknél, az alsó tago-
zaton, feltétlenül a globális módszer 
alkalmazása a legcélszerűbb.

Az ugRások gyAkoRi 
mozgásHiBái és jAvításA

Az iskolai testnevelésben az ugrások 
során előforduló mozgáshibák elemzé-
se előtt szót kell említeni arról, hogy a 
testnevelő tanár honnan? és mit figyel-
jen? a mozgás végrehajtása során, ezért 
célszerű, ha az ugrás helyétől 5–10 m 
távolságra helyezkedik el. A sikeres 
mozgáshibák javítására a testnevelő ta-
nár több síkból (oldalról, szemből, há-
tulról) figyelje meg a tanulók mozgását.
Gyakran előforduló hibák:
 a nekifutás alacsony súlypontnyi hely-

zetben történik;
 a nekifutás során megtörik a lendület 

az el-, felugrás során;
 elmarad a teljes kinyúlás a boka-, csí-

pő-, térdízületben az el-, felugrás pilla-
natában;
 a törzs helyzete túlzottan előre, illetve 

hátra dől a nekifutás és az el-, felugrás 
szakaszaiban;
 az el-, felugrás nem a nekifutás síkjá-

ban történik, a törzsnek felesleges kité-
rése van.

Az általános iskola alsó tagozatán 
olyan gyakorlatot kell végeztetni a ta-
nulókkal, amelyek az adott hibát a leg-
könnyebben és a legeredményesebben 
szünteti meg. A hiba felismerése önma-
gában nem elég, elsősorban a hiba okát 
kell megfigyelni és az előidéző okot/
okokat kell megszüntetni a hibajavítás 
során. A testnevelő tanári munka folya-
mán kiemelkedően fontos feladat a hiba 
okának megszüntetése, mert ebben az 
életkori szakaszban, ha a mozgássor 
beidegződése helytelenül történik a ta-
nulók mozgásos cselekvésében, akkor a 
hiba kijavítása nagy energia-ráfordítás-
sal, kényszerítő helyzetek alkalmazásá-
val történhet meg, amely hosszú időbeli 
folyamatot von maga után azért, hogy 
a helyes technikai végrehajtást elsajátít-
sák a tanulók.

felHAsznált iRodAlom:
 Hajduné László Zita (2014): Az atlétika moz-

gásanyagának oktatása kisiskoláskorban. Szak-
módszertani kézikönyv 6-10 éves gyermekek 
képzéséhez. Virágmandula Kft., Pécs. 
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A nyelvtanulást általában a tanítási és 
tanulási módszerek (technikák, straté-
giák) szempontjából szokás megközelí-
teni, de ritkán merül fel a videojátékok 
kontextusában, annak ellenére, hogy 
jelentős potenciál rejlik bennük. Mivel 
a videojátékok elsődleges funkciója a 
szórakoztatás, nem meglepő, hogy a 
túlzásba vitt játékkal szemben a legtöbb 
felnőttnek negatív előítéletei vannak. 
Ennek ellenére, rengeteg gyerek, tiné-
dzser és felnőtt is (!) rendszeresen ját-
szik videojátékokkal mindenféle plat-
formon (okostelefon, tablet, konzol, 
számítógép stb.). Az interneten hiteles 
források százaiból tudhatjuk meg, hogy 
a videojátékoknak rengeteg hátrá-
nya (pl. addiktívak, rontják a – valós, 
nem virtuális – társas kapcsolatokat), 
ugyanakkor sok előnye is van (fejlesz-
tik a kognitív készségek nagy csoport-
ját, javítják a figyelmet és a memóriát). 
Minden videojátékokkal foglalkozó ku-
tatásnál a szerzők hangsúlyozzák, hogy 
az előnyök kiaknázása és a hátrányok 
kiküszöbölése csakis akkor érhető el, ha 
mindvégig ellenőrzésünk alatt tartjuk a 
játékidőt.

 Nagyon ritkán találkozunk a számí-
tógépes játékok azon előnyével, amely 
legalább olyan jelentős, mint bármelyik 
kognitív készség fejlesztése: a nyelv-
tanulás. Ennek oka talán az, hogy a 
legtöbb videojátékokkal kapcsolatos 
kutatást angol nyelvterületen végzik, és 
mivel a legtöbb nálunk is elterjedt vide-
ojáték angol nyelvű, a kutatókban eleve 
nem merül fel a kérdés ebben a formá-
ban. Amennyiben teljesül az egyszerű 
alapfeltétel, hogy az adott számítógépes 
játék nyelve nem egyezik az anyanyel-
vünkkel, a válasz egyértelműen igen – 
a számítógépes játékok kimondottan 
hasznosak lehetnek egy idegen nyelv 
elsajátításának folyamatában. A kulcs-
szó a lehetnek. 

Egy autóversenyzős vagy épp egy tör-
ténet nélküli first-person shooter (belső 
nézetű lövöldözős) játékból keveset ta-
nulhatunk, már ami az idegen nyelvet 
illeti. Teljesen más a helyzet azon játé-
kokkal, amelyek komplex történettel 
rendelkeznek. Ezek általában a szerep- 
és kalandjátékok (bár a műfajkevere-
dés miatt ez nem feltétlenül szabály). A 
narratívára azért van szükség, mert így 
garantáltan hallani és olvasni fogjuk az 
idegen nyelvet egy nyelvileg gazdag és 

zolczer	péter viDeojáTékok és NyelvTaNulás

koherens környezetben (múlt, jelen és 
jövő idő, dialógusok, színes szókészlet). 
A legtöbb mai videojátékban a történet 
egy részét passzív módon tudjuk követ-
ni lényegében számítógépes grafikával 
(CGI) létrehozott videobejátszások for-
májában, míg az aktív részben mi ma-
gunk irányítjuk a játék menetét. Felada-
tokat, küldetéseket, célokat teljesítünk, 
miközben haladunk előre a történet-
ben. Ahhoz, hogy a videojátékok pasz-
szív részét is felhasználjuk nyelvtanulás-
ra, kapcsoljuk be a játék beállításaiban a 
játék nyelvével megegyező feliratot, így 
elősegítjük a szavak hangalakjának rög-
zülését (bizonyos játékok esetén még 
különböző nyelvjárásbeli formákban 
is – pl. egy alternatív középkori fantasy 
világban, ahol különböző népek az an-
gol különböző nyelvjárásain beszélnek). 
Egy adott küldetés teljesítése általában 
különböző feltételekhez kötött. Ahhoz, 
hogy a játékban előre tudjunk lépni – és 
nem szeretnénk mindent a véletlensze-
rű próbálkozásokra bízni –, elenged-
hetetlen, hogy tisztában legyünk azzal, 
mit is kell csinálnunk. Ezen a ponton 
lényegében tudatos nyelvtanulás törté-
nik, hiszen a küldetés megértésének leg-
egyszerűbb és leggyorsabb módja az, ha 
megpróbálunk következtetni a kontex-
tusból, figyelünk a vizuális jelekre, illet-
ve az ismeretlen szavakat lefordítjuk pl. 
egy online szótár segítségével. Ha nem 
szeretnénk, hogy a jövőben egy adott 
szó vagy kifejezés ugyanilyen módon 
megszakítsa a játékélményünket, érde-
mes a kikeresett szavakat, kifejezéseket 
egy jegyzetfüzetben vezetni. 

Ahhoz, hogy a videojátékok játszása 
közben nyelvet is tanuljunk, elenged-
hetetlen, hogy az adott idegen nyelvet 
más formában (iskolai vagy autodidak-
ta) módon is aktívan tanuljuk. Mivel 
az angol nyelv tanulása szinte általános 
velejárója az iskolának, kézenfekvőnek 
tűnik kihasználni a gyerekek videojáté-
kok iránti lelkesedését ilyen szempont-
ból is. Tudva azt, hogy a gyerek játék 
közben is tanul, a szülő valószínűleg 
kevésbé tekinti majd a videojátékozást 
csupán elpazarolt időnek. Ugyanakkor 
szeretném felhívni nyelvtanár kollégá-
im figyelmét arra, hogy ez a potenciál 
nyelvoktatóként is a kihasználásunkra 
vár. Elég, ha például a projektmódszert 
alkalmazva kiadunk egy egyéni vagy 
akár kiscsoportos projektfeladatot, 
melyben az aktuálisan játszott játékból 
kivont új szavakra, illetve a tanórákon 
átvett kifejezésekre és/vagy nyelvtani 
szerkezetekre kérünk példákat írásban, 
szóban vagy akár drámapedagógiai sze-
repjáték formájában is. 

Röviden összegezve: ha szeretnénk, 
hogy videojáték játszása közben nyel-
vet is tanuljunk, figyeljünk arra, hogy a 
választott játék rendelkezzen komplex 
történettel, legyen benne lehetőségünk 
a felirat bekapcsolására, a nyelvet más 
formában is aktívan tanuljuk, játék 
közben – vagy ha épp nem szeretnénk 
megszakítani a játékélményt –, játék 
után rendszeresen készítsünk jegyze-
teket, ezzel is egyre beljebb tolva az új 
szavakat, kifejezéseket és szerkezeteket 
a hosszú távú memóriánkba. Játékra 
fel!
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A századelőn egy csallóközi paraszthá-
zában egy lepattant zománcú fazékban 
éppen a vasárnapi ebéd rotyog. A gye-
rekek már türelmetlenül várják, hogy 
végre hús kerüljön az asztalra. Amikor 
az étel elkészül és az ima is elhangzik, 
mindenki jó nagy adagot szed magá-
nak a gőzölgő cserebogárlevesből. 

Ez a kevéssé ismert, ám valós élet-
helyzet jól mutatja, hogy az em-
ber általi rovarfogyasztás, azaz az 
antropoentomofágia hazánktól sem 
volt idegen, bár kétségkívül inkább a 
szükség hozta, mintsem a kulináris él-
vezetek keresése. 

Az európai kultúrkörben a rovarfo-
gyasztással szembeni averzió a meg-
határozó, azt leginkább a primitív 
népcsoportok sajátjának tekintjük.1 
Ezenfelül a rovarok úgynevezett pa-
togén undort váltanak ki az európai 
emberek többségéből.2 Ez a jelenség 
jól látható a közvéleménykutatások 
eredményeiből is, ahol a rovaralapú 

kovácS	barnabáS rovarok 
–	a	kárpát-medence	
legújabb	ínyencSége?

termékek elfogadottságának jelentős 
növekedése tapasztalható, ha nem fel-
ismerhető a rovar eredetű rész3. 

Mindeközben a világ más részein 
a rovarok széles körben, napi rend-
szerességgel fogyasztott tradicionális 
élelmiszernek számítanak. Afrikában, 
Közép- és Dél-Amerikában, illetve 
Ázsiában is előszeretettel fogyasztanak 
rovarokból készített fogásokat. Ilyen a 
mexikói chapulines, azaz a szöcske, 
melyet serpenyőben, lime lében ké-
szítenek fokhagymával, sóval, illetve 
egy csipetnyi chilivel ízesítve. Ugyanitt 
igazán kedveltek a hangyatojások is, 
melyekért begyűjtőik akár jelentős csí-
péseket is hajlandók vállalni. 

Thaiföldön sem kell sokáig keresgél-
nünk, ha épp rovarcsemegére vágyunk. 
Bátran választhatunk az utcai árusok-
nál kapható olajban sült rovarok széles 
választékából. Kínában előszeretettel 
fogyasztják (sok minden egyéb mel-
lett) a selyemhernyó lárváját és bábja-

it. Ausztráliában az elmúlt pár évben 
jelentősen megnőtt az érdeklődés egy 
sivatagi édesség iránt. Az eddig csak 
az őslakosok csemegéjének számító 
mézesbödön hangya (Camponotus 
inflatus), mely egyes dolgozói potro-
hukban szőlőszem nagyságú nektár-
cseppet halmoznak fel, mára a mo-
dern gasztronómia alapanyagai közt is 
számon tartott különlegesség. 

Azonban sokakban felmerülhet a 
kérdés, hogy európaiként miért érde-
mes a rovarfogyasztással foglalkoz-
nunk. A válasz a népességi trendek 
alakulásában keresendő. Nem csak 
a 2050-re prognosztizált emberi popu-
láció nagyságáról van szó, mely elérhe-
ti a 9,7 milliárdot, de annak eloszlásá-
ról is. Míg egyes előrejelzések szerint 
2020-ban a teljes populáció 55,6%-át 
fogja képezni a városi lakosság, addig 
2050-re ez az arány 64,9%-ra is nőhet.4 
Jól látható tehát, hogy szükséges egy 
hely- és erőforrás-takarékos élelmezési 
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Amikor a Magyar Rovartani Társaság 
és a Magyar Természetrajzi Múzeum 
három rovart: a közönséges keringő-
bogarat Gyrinus substiratust, a tavi 
molnárpoloskát Gerris lucustrist és 
az óriás szitakötőt Anax imperatort a 
2018-as év rovarának jelölte, nem lehe-
tett vitás, hogy az utóbbi fogja a legtöbb 
szavazatot kapni. Igaz, hogy mindhá-
rom jelölt vízhez kötött, de nehéz fel-
tételezni, hogy a keringő bogarakat és 
a molnárpoloskákat is úgy ismernék a 
természetjáró, rovarokat kedvelő em-
berek, mint a szitakötőket. Nem kell a 
víz közelébe se mennünk, hogy észre-
vegyük őket, mert néha megjelennek 
a városi parkok és a nem túl forgalmas 
utcák felett is, azaz mindenütt, ahol 
zsákmányra lelhetnek. Ezzel elárultam, 
hogy repülő rovarokkal táplálkozó, leg-
vérmesebb ragadozó rovarok, és ráadá-
sul még szépek is.

Nem tartom titokban azt sem, hogy 
valamikor régen, pontosabban a múlt 
század hatvanas éveinek közepén be-
hatóbban foglalkoztam velük, mert 
kedves tanárom, Öllös Árpád azt a 
nem éppen igénytelen feladatot osztot-
ta rám, hogy a szitakötőkről írjam meg 
a diplomamunkámat. Kora tavasztól 
késő őszig, néha hajnaltól napnyug-
táig jártam értük Muzsla határának 
vizenyős rétjeit, kanális- és tópartjait. 
Több száz példányt gyűjtöttem össze, 
de mindössze csak 16 fajt sikerült kö-
zülük azonosítanom. Jóllehet, több is 
volt, amit sikerült begyűjtenem, meg-
fognom, csak akkor még a magyar 
szakirodalomnak annyira szűkében 
voltunk, hogy a fajok közti árnyala-
ti különbségeket segítség nélkül nem 
tudtam megállapítani. Sajnos Öllös 
tanár úr (később barátságába fogadott) 
közben elment Nyitráról, ezért nem 
volt kivel konzultálnom. Szerencsére 

alternatívát keresnünk, mely akár ur-
banizált környezetben is fenntartható. 
Éppen ezekre a kihívásokra kínálnak 
kiváló megoldást a rovarok.

Az ENSZ Élelmezési és Mezőgaz-
dasági Világszervezetének (FAO) 
2013-as jelentéséből kiderül, hogy a 
rovarok lényeges tenyésztési, gazdasá-
gossági és ökológiai paraméterekben 
is hajóhosszal vezetik a „versenyt” a 
többi gazdasági állattal szemben. A 
jelentés a következő érveket hozza fel 
fogyasztásuk és tartásuk mellett:
 Kiváló takarmányhasznosulással ne-

velhetők. Míg 1 kg marhahús előállí-
tásához átlagosan 10 kg takarmányra 
van szükség, addig 1 kg tücsök előállí-
tásához mindösszesen 1,7 kg-ra.
 Tenyészthetőek az eddig kihaszná-

latlan szerves hulladék felhasználásá-
val, így csökkentve a környezetszeny-
nyezést, illetve gazdasági értéket adva 
a hulladéknak.
 A tradicionális állattartással szem-

ben kevesebb üvegházhatású gázt és 
ammóniát bocsátanak ki.
 Vízigényük szignifikánsan kisebb, 

mint a szarvasmarhatenyésztésé.
 Mivel gerinctelen élőlényekről van 

szó, alacsony kockázatot jelentenek 
az állatról emberre terjedő fertőzések 
átadásában.5

Ha azonban a fentiek alapján felis-
mertük a rovarok jelenleg még kihasz-
nálatlan gazdasági jelentőségét, a kö-
vetkező előttünk álló kérdés, hogy mit 
tehetünk elfogadottságuk növelése ér-
dekében. Az elsődleges célunk a pato-
gén félelem áttörése kell legyen. Ehhez 
ki kell hangsúlyozni a rovarok pozitív 
szerepét, nem csak a globális ökoszisz-
téma, de maga az ember számára is. 
Rengeteg olyan tudományterület van, 
mely már felismerte a rovarokban rejlő 
potenciált. Ilyen például az orvostu-
domány, mely például terápiás célokra 
selymes döglegyek (Lucilia sericata) 
steril körülmények között felnevelt 
lárváit használja fel – jellemzően dia-
beteszes betegeknél – az elhalt emberi 
szövetek eltávolítására, ezzel lehetővé 
téve az amputáció elkerülését. A terá-
pia ezenkívül segíti a sebgyógyulást, és 
antimikrobiális hatással is bír.6 

 Óriási potenciál rejlik a biológiai 
hulladék rovarok által történő feldol-
gozásában is. A legígéretesebbnek a 
fekete katonalégy (Hermetia illucens) 
mutatkozik7, mely lárvái szerves hulla-
dékon nevelhetők, majd a belőlük ké-
szített fehérjegazdag őrlemény takar-
mányként hasznosítható; ez a jövőben 
akár a hallisztet is kiválthatja.

 A Kárpát-medencében is történtek 
előrelépések a témában. Mind közül 
a legjelentősebb a 2018. február 23-án 
Budapesten megrendezett I. Magyar 
Rovaripari Konferencia volt, melyen 
az előadók igényes tudományossággal 
járták körül a problematikát. Az ér-
deklődők számából következtetve akár 
optimisták is lehetünk a jövőre nézve. 
Mindezek után már csak egy kérdés 
maradt. Hány észérv képes megdönte-
ni a kulturális averzió Bábel tornyát?
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a	Szitakötők

így is boldogultam, tán azért, mert e 
rovarokat már gyerekkoromban meg-
kedveltem. Libapásztorként olykor 
órák hosszat gyönyörködtem bennük a 
nyáradi kanálisparton. Főleg a ragyogó 
színű, karcsú szitakötőkben. Már ak-
kor észrevettem, hogy milyen sokfélék, 
és mennyire szeretnek játszadozni. E 
kitérő után ideje, hogy érdekesebb dol-
gokra tereljem a szót.

A szitakötők Odonata rendjébe – 
egyes tankönyvírók szerint – ma közel 
4 ezer ismert faj tartozik, mások a fa-
jok számát 6 ezer körülire becsülik. Az 
entomológián (rovartanon) belül külön 
tudományág, az odonatológia foglalko-
zik velük. Az első magyar odonatalógus 
Kohaut Rezső volt, aki Magyarországi 
szitakötő-félék természetrajza címen 
1896-ban adta ki első magyar nyelven 
írt tanulmánykötetét, melyben a szak-
emberek szerint sok érdekes megneve-
zés található. A szitakötő szó azonban 
népi „lelemény”, némelyek szerint e 
rovar szitára hasonlító szárnyerezeté-
ből ered, de melyik repülni tudó rovaré 
nem ilyen? Én találóbbnak tartom azt, 
hogy a szita mozgatásából ered a meg-
nevezése. Aki látta, hogy a régi falusi 
asszonyok két tenyerük között hogyan 
paskolják a lisztes szitájukat, biztosan 
egyetértenek velem.

A szitakötők rendjébe két alrend 
tartozik: az egyenlőszárnyúak vagy 
kis szitakötők (Zygoptera) és az egyen-
lőtlen szárnyúak, a nagy szitakötők 
(Anisoptera). Természetes, hogy vala-
mennyi fajt nem kezdem el felsorolni, 
még azokat sem, amelyek Európában 
élnek. Ezek fajszáma 134, ebből Kö-
zép-Európában 84 faj él, Magyarország 
területén 64. Mindezt figyelembe véve 
nem is kevés az, amit annak idején 
Muzslán sikerült begyűjtenem. Kettő 
kivételével. Az egyik az óriás szitakö-

tő, Anax imperátor, másik a nagy acsa, 
Aeshna grandis volt. Meg kell valla-
nom, akkor én e kettőt egynek véltem, 
azért is, mert csak röptükben láttam 
őket egy-egy pillanatra. Elfogni, bár-
mennyire igyekeztem, egy példányt 
sem sikerült. Mentségemre szolgál-
jon, a rendelkezésemre álló irodalom 
is egynek tüntette fel őket, óriás acsa 
néven. Ám ez már csak kimondottan a 
velük foglalkozó kutatóknak szól, nem 
szőrszálhasogatás. Azonban annyit 
mindenképpen tudni illik, főképpen 
a biológia szakosoknak, hogy a szita-
kötő a Föld egyik legősibb szárazföldi 
ízeltlábúja, pontosabban rovara, már 
300 millió évvel ezelőtt a karbon kor-
ban megjelentek, s a virágkorát 200 
millió évvel, a perm korszakban élte. A 
Meganeura mony szárnyfesztávolsága 
elérte a 70 cm-t, míg az Anax imperá-
toré 10-12 cm. Teste, mint általában a 
rovaroknak, három részre tagolódik: 
fejre, torra és potrohra. A fejen van a 
két hatalmas mozaikszem, az erős rá-
gószerv (mandibula) és a két rövidke 
csáp. Mi sem természetesebb, hogy a 
szitakötők kitűnően látnak, viszont 
nem hallanak, így csak vizuális és me-
chanikai ingerekre reagálnak. A toruk 
három összenőtt szelvényből áll, rajtuk 
alul a hat ízelt láb, fölül a két pár gazda-
gon erezett szárny, majd következik a 
hosszú, tíz szelvényből álló potroh. 

És most lássuk az evolúció egyik 
ámulatba ejtő csodáját, a szitakötők 
szaporodásának módját! Az ismeret-
terjesztő filmek tele vannak minden-
féle állatok hímjeinek a párosodás jo-
gáért vívott élet-halál harcaival. Nem 
meglepő, hogy a szitakötők hímjei 
is védik a saját territóriumukat. Bár 
a nőstényeik nem termelnek mesz-
sziről érzékelhető nemi hormonokat, 
feromonokat, mint például a lepkék, 

a genetikailag összeillő párok mégis 
egymásra találnak. Egy kis ideig ugyan 
kergetőznek, míg végül a hímnek sike-
rül a potroha végén levő fogószerveivel 
megragadni a nőstény torát. Mulatsá-
gos látvány, ahogy tandemként együtt 
száguldanak a levegőben. (Mellesleg 
a zygoptera hímek a nőstény előtorát, 
az anisopterák a nyakszirtjét ragadják 
meg.) Ezután dönti el a nőstény, hogy 
hajlandó-e párosodni a hímmel vagy 
sem. Ha igen, a potrohát előre görbíti, 
s a kilencedik potrohszelvényét a hím 
második potrohszelvényéhez tapasztja, 
ahol az ivarszerveik vannak. Ezt neve-
zik szívalakú ölelkezésnek. Ezt követő-
en történik meg az, ami a szitakötők-
nél egyedüli jelenség. Mielőtt a hím 
megtermékenyítené a nőstényt, párzó 
szervének erre alkalmas nyúlványá-
val eltávolítja a nőstény ivarszervéből 
az előző párzásból származó ivarsej-
teket. Így biztosítja, hogy az utódok 
kizárólag tőle származzanak. Ez még 
nem minden. Arra is vigyáz, hogy a 
„párja” az ő jelenlétében rakja le a pe-
téket, fajonként eltérő módon. Vannak 
fajok, melyek vízbe bukva, felhasítják 
egy-egy ott élő növény bőrszövetét, és 
az így nyert hasadékba rakják a peté-
iket, mások a víz aljára. A szitakötők 
kezdettől fogva édesvizekben fejlőd-
nek ki. A zygopterák lárvái egy évig, 
az anisopteráké két hónaptól négy évig 
fejlődnek ki, miközben akár tizenöt 
alkalommal is „ruhát cserélnek”, azaz 
vedlenek, majd végül imágóként veszik 
birtokukba a levegőt. Mind a lárvák, 
mind az ivarérett rovarok vérmes raga-
dozók, de nekik is megszámlálhatatlan 
ellenségük van. Tehát fontos, mond-
hatnánk nélkülözhetetlen szerepet töl-
tenek be a táplálék hálózatban. És így 
megy ez már, mint említettem, csekély 
300 millió esztendeje.
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A Selye János Egyetem Magyar Nyelv 
és Irodalom Tanszéke mellett működő 
Variológiai Kutatócsoport immár má-
sodik kötete is kiadásra került, amely 
a 7. nemzetközi tankönyvkutató szim-
pózium tanulmányait tartalmazza. A 
Variológiai Kutatócsoport elsődleges 
célja az elemző nyelvészeti, didaktikai 
szakirodalmak körének bővítése, ezáltal 
pedig a szlovákiai magyar oktatásügy 
helyzetének alakítása, színvonalának 
emelése, különös tekintettel a magyar 
nyelv és irodalom tantárgy oktatására 
és a tanítás–tanulás folyamatában al-
kalmazott tankönyvek minőségi válto-
zására. 

A könyvben helyet kap néhány lé-
nyeges információ a múlt század má-
sodik felének hazai oktatáspolitikai 
helyzetéről. A II. világháborút követően 
jelentős társadalmi, politikai, gazda-
sági változások történtek, ismételten 
megújult a csehszlovák államhatalom, 
amely béklyók közé szorította a magyar 
kisebbséget és oktatást. Az oktatáspo-
litikai helyzet alakulásáról és az erre 
vonatkozó statisztikai adatokról Simon 
Szabolcs tanulmánya számol be. Az 
írás záró része napjaink eredményeiről, 
ill. megoldásra váró gondjairól tudósít. 
Az Állami Pedagógiai Intézet munka-
társa, Ledneczky Gyöngyi a szlovákiai 
magyar tankönyvpolitika egyes szeg-
menseivel foglalkozik. A szerző bete-
kintést nyújt az egyes kerettantervek 
(kiemelten a magyar tannyelvű alapis-
kolák szemszögéből fontos kerettanter-
vek) sajátságaiba, jellemzőibe, valamint 
egyéb pedagógiai dokumentumokba, 
ill. a tankönyvkiadás problémáiba, a 
szlovákiai magyar tannyelvű iskolák 
tankönyvellátottságába. Nyilvánvaló, 
hogy a nemzeti kisebbséghez tartozó 

tanulókat ugyanúgy megilletik az anya-
nyelvükön kibocsátott tankönyvek és 
munkafüzetek, mint a többségi nemzet-
hez tartozó tanulókat. 

A kötetben számos tanulmány sze-
repel, amelyekben közös az elemző 
szándék. A tankönyvi szövegek adek-
vátságát, minőségét taglalják a tanulá-
si folyamat szempontjából, ezenkívül 
fontos aspektusuk a helyesírás-tanítás 
fejlesztése különféle módon, digitális 
szövegekkel és a tankönyvi szövegek 
által egyaránt. Hasonlóan közös vonása 
a tanulmányoknak a beszédkészség és 
az anyanyelvi kommunikáció fejlesz-
tése. Sokan talán nem is gondolnák, 
hogy a tankönyvek megfelelő módon 
történő alkalmazásával nem csupán az 
olvasásfejlesztés és a szövegértés-fej-
lesztés kompetenciaterületei lehetnek 
érintettek. A tankönyvi szövegek kreatív 
és interaktív feldolgozása című tanul-
mányban Antalné Szabó Ágnes többek 
között a beszédfejlesztésre, a hallásér-
tés-fejlesztésre, a szókincsfejlesztésre és 
a stílusfejlesztésre is figyelmet fordít. A 
szerző arra a megállapításra jut, hogy 
elvileg bármilyen funkciójú szöveg fel-
használható didaktikai céllal a tanórán, 
de fontos, hogy feldolgozását a pedagó-
gus értő módon vezesse a tanulókkal. 
Így kihasználja akár a régebbi tanköny-
vi szövegben rejlő fejlesztési lehetősége-
ket. 

Jelentős szerep illeti a helyesírás-ta-
nítás tárgykörét, mivel ez a kérdés isko-
láinkban tartós problémának bizonyul, 
ugyanakkor a helyesírás elsajátításának 
legfőbb színtere az iskola. Nemcsak pe-
dagógusként, hanem szülőként is aján-
lott tisztában lenni a helyesírás-tanítás 
céljaival, módszereivel, összetevőivel, 
valamint az egyes helyesírási tananya-

gok és gyakorlatok elméleti hátterével. 
Ez azonban önmagában még nem ele-
gendő az eredményes helyesíráskészség 
fejlesztéséhez. A fiatalabb korosztályok 
már a tömegkommunikációs eszközök 
aktív felhasználótáborát gazdagítják, az 
általuk „fogyasztott” tartalmak azonban 
olykor helyesírási szempontból alkal-
matlannak bizonyulhatnak vagy egye-
nesen kontraproduktívak. A Variológiai 
Kutatócsoport tevékenysége emellett 
kiterjed a digitális szövegekkel történő 
helyesírás-tanítás tárgykörének felmé-
réseire, sőt a néhány konkrét, humoros 
feladattal történő szemléltetésre is. 

Úgy vélem, hogy a beszédkészség és 
az anyanyelvi kommunikációs kompe-
tenciák fejlesztése több szempontból is 
összefüggnek. A Lőrincz Julianna által 
górcső alá vett tankönyvi feladatok és 
ezek instrukciói meghatározóak a ta-
nulók beszédkészség-fejlesztésében. 
Egy jó feladat elsődlegesen a motiválás 
funkcióját hivatott biztosítani, kognitív 
erőfeszítésre ösztönzi a tanulókat, emel-
lett illeszkedik a tantervi követelmé-
nyekhez. Segíti a megértést és rögzítést, 
ez azonban önmagában még nem elég-
séges, fontos a tanulók egyéni vélemé-
nyeinek, szemléleteinek megfogalma-
zása és közlése is, a beszédtevékenység 
gyakorlása. A tanulmányok sorában jó 
néhány foglalkozik az anyanyelvi kom-
munikáció kérdéskörével, fejleszthető-
ségével és annak konkrét lehetőségeivel. 
A kommunikációs készség fejlesztése, 
különös tekintettel az anyanyelvi kom-
munikációra, már a kisgyermekkorban 
elkezdődik. Domonkosi Ágnes a mesék 
felhasználhatóságát hangsúlyozza tan-
könyvi szövegek formájában, ami a me-
sék műfaji sajátosságaival indokolható. 
A gyermek a mesék elemeit képes saját 

verbók boglárka a TaNköNyvkuTaTás 
szakmai, móDszerTaNi kérDései
A vARiológiAi kutAtócsopoRt 
7. nemzetközi tAnkönyvkutAtó 
szimpóziumánAk tAnulmányAi
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Ahogy külsőleg nincs két egyforma kis-
gyermek, úgy fejlettségi szintjük sem 
egyforma, kisebb-nagyobb eltéréseket 
tapasztalhatunk köztük. Az iskolába 
lépés fontos mérföldkő egy család éle-
tében. Ahhoz, hogy pontos képet kap-
junk, vajon mehet-e gyermek iskolába, 
elég érett, fejlett-e, nagyon jól kell is-
mernünk a gyermeket.  

A lehetséges tanulási kudarcok elke-
rülése érdekében kiemelten fontos sze-
repet tölt be az első osztályosok életében 
az alapkészségek megalapozása. Min-
den gyermek önálló személyiség, önál-
ló érési, fejlődési ütemmel rendelkezik. 
Van, akinek nagyon jó a ritmusérzéke, 
van, akinek nagyon jó az emlékezete, 
és egyszeri hallás után képes vissza-
mondani a  verset, vagy fejben tartani 
az egyes autómárkákat, van, aki nagyon 
ügyes a mozgásban, sőt van, aki már ol-
vasni is tud. Annyi azért biztos, ritkán 
esik meg, hogy egy gyereknél minden 
terület egyformán erős legyen, így min-
den kisgyermeknek másfajta fejlesztési 
szükségletei vannak. Napjainkban egy-
re többet hallunk a viselkedészavaros, 
hiperaktív, tanulási zavarokkal küzdő 
gyerekekről. A pedagógusok feladata 
meg- és felismerni a gyermek képes-
ségeit ahhoz, hogy megfelelő fejlődést 
biztosítsanak. 

A Comenius Pedagógiai Intézet, va-
lamint a Somorja és Vidéke Kulturális 
Társulás szervezte június 2-i kisebbsé-
gi szakmai napon ezekkel a témákkal 
foglalkoztunk. A Comenius Pedagógiai 
Intézet a tavalyi évben indította útjá-

a gyermek megismerése – személyre szaboTT 
peDagógia segíTségével

A Selye János Gimnázium két évtizede 
részese a Deutsches Sprachdiplom – 
DSD német nyelvdiplomával végződő 
programnak, amely világszerte több 
mint negyven éve létezik. Diákjaink 
százai szereztek az évek során német fel-
ső-, ill. középfokú nyelvdiplomát, amely 
nagyszerű lehetőségekhez juttatta őket 
a továbbtanulás terén. Közülük többen 
Németországban, Ausztriában folytat-
ták tanulmányaikat, illetve az egyetemi 
évek alatt német részképzés formájában 
gyarapították nyelvi ismereteiket.

A DSD nyelvi diploma a továbbtanu-
lás mellett a munkapiac szempontjából 
is fontos, hiszen Németország Szlová-
kiának első számú gazdasági partnere, 

dsd – vonzó cél A gimnAzistáknAk

ra a kistérségi szakmai nap-sorozatát, 
amelynek célja a Felvidék egyes régiói 
magyar óvónőinek megszólítása, szak-
mai tapasztalatcseréje, párbeszédjének 
elindítása. Az egymástól való tanulás 
elvén keresztül hazai kolléganők vezeté-
sével járjuk körbe az egyes művelődési 
területek módszertani kérdéseit.

A somorjai régióban az első találko-
zónk a Nyelv és kommunikáció – beszéd- 
és hangészlelés fejlesztése óvodásoknál té-
mája volt, ahol Mgr. Tóth Szilvia (Gúta) 
és Mgr. Markovics Tímea (a Comenius 
Intézet munkatársa) tartott előadást. A 
találkozón 37 érdeklődő óvodapedagó-
gus, tanító, nevelő vett részt a DIFER 
– pedagógiai diagnosztika az óvodában 
és az iskolában, elemi alapkészségek fej-
lődése és fejlesztése 4-8 éves korban című 
szakmai továbbképzésen. Előadóink 
ismertették a  DIFER pedagógiai mód-
szertanát, rámutattak, milyen nagy 
hasznát tudjuk venni a  mindennapos 
munkákban, gyermekek segítésében. 
Sok gyakorlati kérdést boncolgattunk 
az egész napos továbbképzésen. Nagy 
köszönettel tartozunk előadóinknak, 
Bereznai Malvina gyógypedagógusnak 
(CPPPaP, Dunaszerdahely) és Marko-
vics Tímea óvodapedagógiai munka-
társnak (Comenius, PI Komárom), va-
lamint a  Somorja és Vidéke Kulturális 
Társulásnak a  továbbképzés helyszíné-
nek biztosításáért.

Zacharov Erika, a Duna utcai óvoda 
igazgatónője és a Somorja és Vidéke 

Kulturális Társulás elnöke

élete egyes szegmenseire vonatkoztatni, 
ami azért is fontos, mert a személyiségbe 
azok a tudáselemek épülnek be eredmé-
nyesen, amelyek már valamilyen meglé-
vő sémákhoz tudnak kapcsolódni. 

Napjainkban egyre több nyelvész és 
pedagógus figyel fel a nyelvjárások ta-
nításának az oktatási folyamatban be-
töltött pozitív szerepére, noha az egyes 
nyelvjárások régiói nem szerepelnek 
a földrajzi térképeken, és a nyelvjá-
rási szövegek sem részei a tankönyvi 
szövegeknek. A nyelvjárások konkrét 
megjelenése a tankönyvekben és a tan-
anyagban a kisebbségi magyar okta-
tásban nélkülözhetetlen lenne, de az 
anyaországi általános és középiskolák 
tanulóinak nemzeti identitását is erősít-
hetné és gazdagíthatná a nyelvi mellett. 
A nyelvjárástanítás gyakorlati kivitele-
zésére Danczi Annamária tesz néhány 
javaslatot, és hoz néhány példát, ezek 
több kompetenciaterületet is érintenek. 

Helykímélés miatt a kötet összes ta-
nulmányáról nem áll módomban is-
mertetést nyújtani. A fentebb bemuta-
tott írásokat személyes indíttatásom és 
érdeklődési köreim alapján emeltem ki. 
Az olvasót viszont arra ösztönzöm, hogy 
érdemes a kötetben bemutatott témákat, 
elemzéseket részletesebben megismerni 
és elolvasni. A tanítási-tanulási folya-
mat, a gyermeknevelés, a tankönyv-, fel-
adat- és tesztkészítés szerves alapját ké-
pezheti, ennek okán minden jelenlegi és 
jövőbeli pedagógus és szülő figyelmébe 
bátran ajánlom a könyvet. A nyelvészet-
tel foglalkozó kutatók és a nyelvi kérdé-
sek iránt érdeklődő laikusok figyelmét 
egyaránt felkeltheti, ezért érdemesnek 
tartom a kötet nyelvének adekvátságára, 
ugyanakkor érthetőségére és letisztult-
ságára felhívni a figyelmet. 

és több mint ötszáz német cég rendel-
kezik szlovák érdekeltséggel. A Német 
Szövetségi Köztársaság Művelődési 
Minisztereinek Konferenciája a DSD-
vel tanúsítja, hogy mindazok, akik si-
keresen letették ezt a vizsgát, magas jó 
beszélik a német nyelvet, ill. képesek 
arra, hogy német egyetemen folytassák 
tanulmányaikat.

Az idei tanévben 16 diákunk szerzett 
B1 szintű nyelvvizsgát, akik oklevelüket 
a  következő iskolaév elején vehetik át 
a  DSD-program országos koordináto-
rától.

Mindenkinek szívből gratulálnak 
felkészítő tanáraik: Szénássy Edit és 
Musitz Marietta. 

Szé



iskolahírek

A Zsigárdi Alapiskolában már évek óta hagyomány, hogy projekthetet szer-
vezünk tanulóinknak. Az iskola igazgatónője, Mgr. Žiaček Adrianna jóvol-
tából a 2017/18-as tanévben ennek megvalósítására június 19. és 22. között 
került sor. A projekthét témája a „Testi-lelki egészség” volt, amely az egész-
ségtudatos életre való nevelést célozta meg. 

A projekthetet június 19-én a FEMIT (Felvidéki Magyar Ifjúságért Társu-
lás) képviselője, Nagy Annamária pszichológus nyitotta meg, aki előadásá-
val a testi-lelki egészség fontosságára hívta fel tanulóink figyelmét. Ezután 
megkezdődött a projektek előkészítése és feldolgozása. Mindez osztályke-
retben, a pedagógusok irányítása alatt zajlott. Minden csoportban széleskö-
rűen járták körbe a témát a tanulók, ezáltal sok hasznos ismerettel gyarapo-
dott a tudásuk. A projektek bemutatására június 22-én került sor, amelyre 
meghívtuk a dunasápújfalui szlovák testvériskola diákjait is. A bemutatót 
Rőth Imre rendhagyó történelemórája előzte meg, melynek iskolánk ud-
vara szolgált helyszínéül, és amelyen falunk polgármestere, Baranyay Ala-
jos is megtisztelt bennünket jelenlétével. A gyerekek megismerkedhettek 
honfoglaló őseink életmódjával, harcmodorával, fegyvereivel, valamint a 
lovasíjászat alapjaival. A tartalmas és izgalmas óra után az iskola tornater-
mében bemutatásra kerültek a projekthét termékei, iskolánk tanulóinak 
munkái.

Az 1–4. évfolyamok tanulói zenés tornaórával kezdték a bemutatót, 
amivel a testmozgás fontosságára hívták fel a figyelmet, majd egészséges 
gyümölcsitallal kínálták iskolánk tanulóit, pedagógusait és vendégeit. Az 
ötödik osztályos tanulók táplálkozási piramist állítottak fel, amivel az egész-
séges táplálkozás fontosságát hangsúlyozták. A hatodikosok plakátot mu-
tattak be, amely az egészséges és egészségtelen ételeket, italokat ábrázolta. 
A hatodikos lányok kisfilmet vetítettek egy idős házaspárral készült riport-
ról, akik bevezettek bennünket a csíráztatás rejtelmeibe. A hetedik osztály 
tanulói meghívtak körünkbe egy mentőst, és kikérdezték őt a munkájáról 
és tapasztalatairól. Érdekes beszélgetés volt, a mentős főként az alkohol- és 
kábítószerfogyasztás veszélyeire hívta fel a gyerekek figyelmét. A nyolca-
dikosok kérdőívet készítettek, hogy felmérjék, milyen mértékben élnek 
egészséges életet a 7., 8. és 9. osztályos tanulók. A kérdőívek kiértékelése 
után hasznos tanácsokkal látták el iskolánk tanulóit. A kilencedikesek prezi 
előadásukkal az egészséges életmód nyolc alapelvére mutattak rá.

Általánosságban elmondható, hogy a projekthét sikeres volt, minden osz-
tály színvonalas, látványos termékeket hozott létre, melyek közül több alko-
tás is iskolánk folyosóit, termeit díszíti majd az elkövetkező hónapokban.   
Kitűzött céljainkat sikerült megvalósítani, tanulóink a hét során hasznos 
ismeretekkel gazdagodtak, változatos tevékenységeket végeztek, a közös já-
tékok és alkotások jól összecsiszolták a csoportok tagjait. A projektvezető-
ket és a segítőket is dicséret illeti a munkájukért.

Bízunk benne, hogy sikerült utat mutatnunk egy egészségesebb és boldo-
gabb élethez. Ne felejtsük: „Ép testben ép lélek!”

 Aleva Szilvia, pedagógus

pRojektHét A zsigáRdi AlApiskoláBAn

Az éneklés, az énekes játékok és egyéb 
zenei tevékenységek  komplex módon 
kapcsolódnak az óvodai élet minden-
napjaiba,  jelentős hatást gyakorolnak  
a gyermekek érzelmi, értelmi és  szo-
ciális képességeik fejlődésére. Számos 
tanulmány bizonyítja, hogy a  teljes 
személyiség kibontakoztatásához – de 
más területek együttes fejlődéséhez is 
– a zenei nevelésnek pótolhatatlan sze-
repe van. 

Ezeket a  tényeket figyelembe véve 
a  Nagyfödémesi Óvoda a  Comenius 
Pedagógiai Intézettel együttműködve 
2018. július 3-án kistérségi pedagógi-
ai továbbképzést szervezett Dó-Ré-MI 
zeneszínház – a relatív szolmizáció és 
hangszerhasználat alapjai az óvodában 
címmel, amelyen az óvónők bepillan-
tást nyerhettek különböző  zenei tevé-
kenységekbe; és a  ritmizálás, a  relatív 
szolmizálás, a  kottaolvasás, valamint  
a  hangszerhasználat óvodai módszer-
tanának saját élményű  bemutatása 
által pedig motivációt kaptak  a továb-
bi pedagógiai munkájukhoz.

A  nyolc órán át tartó továbbképzé-
sen az előadók, Berta Mónika, Kari-
ka Judit és Dudás Ildikó élményszerű 
és dinamikus előadásukkal teljesen 
elvarázsolták a  megjelent óvónőket, 
akik   nagy átéléssel és örömmel kap-
csolódtak be az éneklésbe, az együtt-
muzsikálásba  és az ezzel kapcsola-
tos  tevékenységekbe. 

Kodály Zoltán szavaival élve, mi-
szerint  „az óvodával, annak zenéjével 
foglalkozni nem mellékes kis peda-
gógiai kérdés, hanem országépítés“, 
megállapíthatjuk, hogy ez a  kistérségi 
pedagógiai továbbképzés jelentősen 
hozzájárult az óvópedagógusok  szak-
mai tudásának gyarapításához és ezál-
tal az óvodák oktató-nevelő munkájá-
nak minőségéhez is. 

PaedDr. Manó Ivett, 
nagyfödémesi óvoda

szakmai Továbbképzés 
a NagyföDémesi 
meseország óvoDábaN
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Az iskolaügyi minisztérium – hűen a sokéves hagyomá-
nyokhoz – ebben az évben is összeállította és eljuttatta 
a hatáskörébe tartozó intézményekhez az új tanévre vo-
natkozó pedagógiai és szervezési utasításokat. Ez a fontos 
dokumentum ebben az évben is csak szlovák nyelven áll 
az intézményvezetők rendelkezésére, tehát most sem si-
került maradéktalanul érvényesíteni a nemzetiségi isko-
lák egyik jogos igényét, vagyis a pedagógiai szempontból 
fontos dokumentumok kétnyelvűségét. Az intézmények 
vezetőinek ugyanis kötelezően át kell tanulmányozniuk 
az utasításokat, hiszen azokat be kell építeniük, appli-
kálniuk kell az általuk irányított intézmény tevékenysé-
gének, irányultságának éves programjába. Az utasítások 
teljes terjedelmükben megtalálhatók a minisztérium 
honlapján is, tehát minden iskolaigazgató, pedagógus, is-
kolafenntartó önkormányzat és egyéb érintett intézmény 
számára elérhetők. A 68 oldalnyi terjedelemre sikeredett 
dokumentum külön foglalkozik az egyes iskolatípusok és 
iskolai intézmények aktuális feladataival, a nevelés egyes 
részterületeivel, a nemzetiségi iskolák sajátos feladataival. 
Külön kitér a  pedagógusok szakmai továbbképzésének 
egész tárgykörére, a tankönyvek, iskolai nyomtatványok 
terén várható változásokra, sőt az oktató–nevelő munka 
hatékonyságát segítő iskolák közötti nemzetközi együtt-
működés lehetőségeire is. Az említett túlméretezett ter-
jedelem miatt lapunk ebben az évben sem vállalkozhat 
arra, hogy teljes terjedelmében közölje magyar nyelven 
e fontos dokumentumot, de fontosnak tartjuk, hogy ol-
vasóink és az érdeklődő szülők számára legalább a tanév 
szervezésével kapcsolatos általános tudnivalókat ismer-
tessük.

A dokumentumhoz az iskolaügyi miniszter írta az elő-
szót, és a jövőt illetően – szinte már hagyományosan – 
ebben a szövegben a sejtelmesen bizonytalan fogalmazás 
és a feltételes mód dominál. Határozott megfogalmazás 
lényegében csak az alap- és középiskolások extern teszte-
lésével kapcsolatban érezhető, hiszen a hivatal legfőbb ve-
zetője ettől a formától várja, hogy reális képet kapjunk az 
egész oktatási folyamat erős és gyenge oldalairól, az egyes 
iskolákban végzett munka minőségéről, tehát ebben a tan-
évben is folytatódik az alapiskola 5. és 9. évfolyamában 
a tanulók tesztelése, ill. a gimnáziumban az extern érett-
ségi vizsga. Külön bekezdésben foglalkozik a Nevelés és 
oktatás nemzeti programjával, melyről megállapítja, hogy 
ilyen döntő fontosságú dokumentumot nem lehet kizáró-
lag a hivatali zöld asztal mellett összeállítani. Fontosnak 
tartja a szakemberek, az iskolafenntartók, a pedagógusok 
kamarájának, szövetségének és szakszervezetének a bevo-
nását a program kidolgozásába. Félő tehát, hogy a rend-
szerszintű változás terén ebben a tanévben sem tesszük 
meg a szükséges kezdő lépéseket ahhoz a rendkívül fontos 
áttöréshez, amelyre iskoláink oly régóta várnak.

áltAlános tudnivAlók
A 2018/2019-es tanév hivatalosan 2018. szeptember 1-jén, 
kezdődik, ám az első tanítási nap szeptember 3-a (hétfő). 
Az első félév utolsó tanítási napja 2019. január 31. (csütör-
tök). A második félévben a tanítás 2019. február 4-én (hét-
főn) kezdődik és 2019. június 28-án (pénteken) végződik.

A 2018/2019-es tAnévRe 
tErvEzEtt tAnítási szünEtEk
Az előző tanévekhez hasonlóan az őszi, a karácsonyi, a hús-
véti és a tanév végét követő nyári szünet az ország minden 
kerületében azonos időpontban lesz. A tavaszi szünet tehát 
az egyetlen, amelynek az időpontja eltérő az egyes kerüle-
tekben.

 Az őszi szünet 2018. október 31. – november 2. között lesz. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. október 30. (kedd), 
a szünet utáni első tanítási nap 2018. november 5. (hétfő).

 A karácsonyi szünet időpontja: 2018. december 23. – 2019. 
január 7. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2018. december 
21. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. január 8. 
(kedd).

 A  félévi szünet ebben a tanévben is mindössze egyetlen 
tanítási nap: 2019. február 1. (péntek). A szünet előtti utolsó 
tanítási nap 2019. január 31. (csütörtök), a szünet utáni első 
tanítási nap 2019. február 4. (hétfő).

 A húsvéti szünet 2019. április 18-tól 2019. április 23-ig tart. 
A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. április 17. (szerda), a 
szünet utáni első tanítási nap 2019. április 24. (szerda).

 A tanév befejezését követő nyári szünet időpontja: 2019. 
július 1. – augusztus 31. A szünet előtti utolsó tanítási nap 
2019. június 28. (péntek), a 2019/2020-as új tanév első taní-
tási napja 2019. szeptember 2. (hétfő).

 A tavaszi szünet időpontjai az egyes térségekben:
 a Kassai és Eperjesi kerületben: 2019. február 18. – február 

22. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. február 15. (pén-
tek), a szünet utáni első tanítási nap 2019. február 25. (hétfő).

 a  Pozsonyi, Nyitrai és a  Nagyszombati kerületben: 2019. 
február 25. – március 1. A szünet előtti utolsó tanítási nap 
2019. február 22. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 
2019. március 4. (hétfő).

 a Besztercebányai, Zsolnai és a Trencséni kerületben: 2019. 
március 4. – március 8. A szünet előtti utolsó tanítási nap 
2019. március 1., a szünet utáni első tanítási nap 2019. már-
cius 11. (hétfő).

a 2018/2019-es TaNév peDagógiai és szervezési TuDNivalói
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Az AlApiskolák 5. osztályos tAnulóinAk 
tesztelése – t5–2018

Az 5. évfolyam tanulóinak tesztelésére az ország minden 
alapiskolájában 2018. november 21-én (szerdán) kerül sor. 
A tesztelés matematikából, szlovák nyelv és irodalomból és 
magyar nyelv és irodalomból történik. A tesztelés a mentá-
lisan sérült tanulókon kívül minden tanulóra vonatkozik. 
A tesztelés előkészítése és módszertani irányítása a Szab-
ványosított Mérések Nemzeti Intézetének (NÚCEM) a 
feladata, a lebonyolításért az iskola igazgatója felel, aki az 
objektivitás biztosítása érdekében a járási iskolaügyi szak-
osztályok felhatalmazása alapján más alapiskolák pedagó-
gusait kéri fel a lebonyolítás felügyelésére. A T5-2018-cal 
kapcsolatos további részletes információk a  http://www.
nucem.sk/sk/testovanie 5 oldalon találhatók.

Az AlApiskolA 9. osztályos tAnulóinAk 
oRszágos tesztelése – t9–2019

Az alapiskola kilencedikeseinek a tesztelése 2019. április 
3-án (szerda) és 4-én (csütörtök) történik. Április 3-án 
matematikából, szlovák nyelv és irodalomból, magyar 
nyelv és irodalomból, április 4-én pedig ukrán nyelv és 
irodalomból, szlovák nyelv és szlovák irodalomból ír-
nak tesztet a tanulók. Pótterminus: 2019. április 16. és 17. 
A  tesztelés előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos 
információk megegyeznek az 5. évfolyam tesztelésénél 
feltüntetett megjegyzésekkel. A módosított állami oktatási 
program bevezetésére vonatkozó harmonogrammal 
összhangban a szlovák nyelv és szlovák irodalom tantárgy 
tesztelése során felmérik a tanulók kommunikációs 
képességének a szintjét is – mégpedig a hallás utáni szöveg-
értés, az értő olvasás, valamint a nyelvi és irodalmi kom-
munikáció részterületein. A hallás utáni szövegértés során 
főként azt vizsgálja a teszt, hogy a tanuló milyen szinten 
képes megérteni a hallott szlovák nyelvű szöveget, és a 
hallott szövegből olyan információkat szerezni, amelyek 
felhasználásával válaszolni tud a további tesztkérdésekre, 
tehát ez a teszt hasonló az idegen nyelv ismeretének szint-

jét felmérő tesztekhez. További információk a kilencedikes 
tanulók tesztelésével kapcsolatban a http://www.nucem.sk/
sk/testovanie 9 oldalon találhatók. 

Az éRettségi vizsgák
Az extern érettségi vizsgák időpontjai:
 szlovák nyelv és irodalom, szlovák nyelv és szlovák iroda-

lom: 2019. március 12. (kedd),
 angol nyelv, francia nyelv, német nyelv, orosz nyelv, spa-

nyol nyelv, olasz nyelv: 2019. március 13. (szerda),
 matematika: 2019. március 14. (csütörtök),
 magyar nyelv és irodalom, ukrán nyelv és irodalom: 2019. 

március 15. (péntek).

Az extern vizsga pótterminusa és az intern vizsga írás-
beli részének terminusa 2019. március 9–12. Az egyes tan-
tárgyak pótterminusainak időpontját a SzMNI – NÚCEM 
legkésőbb 2019. március 26-ig ismerteti.

Az érettségi vizsga előkészítéséért, lebonyolításának 
módszertani irányításáért ugyancsak a SzMNI – NÚCEM 
felel, az ellenőrzés az Állami Tanfelügyelet feladata, a lebo-
nyolításáért pedig közvetlenül az adott középiskola igaz-
gatója a felelős. Az érettségi vizsgákra vonatkozó minden 
további információ a http://www.nucem.sk/sk/maturita 
oldalon található.

A nemzetiségi iskolákkAl 
kApcsolAtos utAsítások
Az iskolaügyi minisztérium ebben az évben is javasolja, 
hogy a magyar tanítási nyelvű alapiskola első évfolyamá-
ban a szabad – vagyis a diszponibilis – órákat mindenek-
előtt az anyanyelv, illetve a zenei nevelés heti óraszámának 
az emelésére használják fel, ezzel is segítve az anyanyelvnek 
a gyermek életkorának megfelelő szintű elsajátítását. Külön 
felhívja a nemzetiségi iskolák érintett pedagógusainak a fi-
gyelmét, hogy a szlovák nyelv tanításában következetesen 
alkalmazzák az idegen nyelvek tanításában bevált hatékony 
oktatási formákat és modelleket.
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az én Városom
könyvajánló

Varsónak nem szabadna léteznie. A máso-
dik világháború pusztításai nyomán a város 
megszűnt. Az első pusztítást akkor szenved-
te el, amikor 1939-ben elfoglalta a német 
hadsereg. 1943-ban a varsói gettólázadás le-
verése alatt a nácik a kis és nagy gettó terü-
letén található összes épületet fokozatosan 
porig rombolták. Az 1944-es varsói felkelés 
leverése után a németek terv szerint halad-
va, a legértékesebb, legrégibb házaktól kezd-
ve fokozatosan lőtték szét, robbantották fel a 
történelmi városközpontot. A szovjet hadse-
reg a Visztula másik partján hetekig tétlenül 
állva nézte végig a pusztítást. Bevonulásuk 
során már egy halott, lakatlan, szétporlott, 
kísérteties helyet foglaltak el. A maradék 
néhány százezer lakost ekkorra a németek 
koncentrációs táborokba hurcolták szét. Azt 
a néhány épületet, amely esetleg még ment-
hető lett volna, az ötvenes években az orosz 
főépítész tervei nyomán rombolták le.
Varsóban sétálva nem lehet nem gondolni 
arra a több száz, több ezer, több tízezer ha-
lottra, akiknek a teste, szenvedése ott lapul 
a föld alatt. Talán azért kövezik le olyan ke-
mény betonból Varsó utcáit, hogy ne süly-
lyedjünk le a puha, szétomló halottak közé. 
A város mai szintje némely helyen másfél 
méterrel az eredeti fölött húzódik, ugyanis 
képtelenség volt elhordani az irtózatos meny-
nyiségű romot. Ezért épült néhány új bérház 
dombokra, de ezek a dombok óriási temetők. 
A varsói gettó lerombolt falának nyomai 
pedig beleégtek a város földjébe. Ennyi 
szenvedést ember nem bír el, amennyi itt 
minden négyzetméterre jutott. Az éhen 
halt kisbabáját eszelősen, előre-hátra rin-
gató csontsovány nő, ahogy napokig ül az 
utca kövén. A félmeztelen gyerekek, akik-
ről lerongyolódott a ruha, és csillogó sze-
mükbe már beleköltözött a halál. Az utca 

két oldalán temetetlenül fekvő merev holt-
testek.
A városban német halálosztagok cirkáltak. 
Voltak napok, amikor szabad kezet kaptak 
a gyilkolásra, az utcán gyanútlan emberekre 
lőttek, lakásajtókat törtek be, és kiirtották 
a bent tartózkodó családot. A belvárosban 
egymást érik a táblák: ezen a helyen száz-
harminc lengyelt öltek meg a nácik, ezen a 
helyen ötszáztíz lengyelt öltek meg, ezen a 
helyen háromszázötven lengyelt öltek meg.
Nemcsak házak, egész utcák tűntek el. 
Robert Capa 1948 októberében készített 
fényképén a megdöbbentő semmit látjuk. 
A belváros egy részét festmények, fotók és 
filmfelvételek felhasználásával az 1950-es 
években rekonstruálták. Más részét Sztá-
lin-barokk stílusban építették újjá. Ennek 
leglátványosabb épülete a gyűlölt Pałac, a 
szovjet-orosz kolonializáció jelképe, amely 
a mordori Sauron álmot nem ismerő szeme-
ként uralkodik a városon. Michel Foucault, 
a 20. század meghatározó francia filozófu-
sa és irodalomtudósa 1957–58-ban nem 
messze az akkor még homokfehér palotától 
lakott – egyes források szerint híres hata-
lomelméletét ez az épület ihlette. De a vá-
ros legnagyobb része jellegtelen, a hetvenes 
évek szocialista realizmusának ötlettelen, 
depressziós betonépületeiből áll. Újabban 
hipermodern felhőkarcoló-negyed épült fel, 
amelyek a Pałacot bástyázzák körül. Elrejtik 
a világ, vagy legalábbis a város szeme elől. 
Repülőgépen utazom, mellettem turisták 
beszélgetnek, spanyol és angol lány. Varsó 
rém randa város. Alig van belvárosa, nincse-
nek régi épületei, Budapest belvárosa példá-
ul sokkal nagyobb és több a szép, régi ház. 
Budapest jobb hely. Szebb város. Ha az euró-
pai fővárosokat nézzük, Varsó a legrondább. 
Nincs igazuk.

az én Városom – Varsó

némeTh zolTán

Pénzes István: 
Helyesírási feladatok és tollbamondás-gyűjtemény
Szerkesztő: Kulcsár Ferenc
ISBN: 978-80-8062-397-5
Kiadás éve: 2010
Oldalszám: 135
Kiadó: Lilium Aurum

Kedves Olvasók!
Szíves figyelmükbe ajánljuk történelmi tematikájú könyveinket, melyeket most kedvezményes áron vásárolhatnak meg 
a Lilium Aurum Könyvkiadóban Dunaszerdahelyen. Könyveink a lilium@liliumaurum.sk címen meg is rendelhetők.

„Minden jó könyv gazdagítja a személyiséget.“ (Saulius Tomas Kondrotas, fordította Bojtár Endre) 

Kovács László – Simon Attila: 
A magyar nép története 1711-től 1918-ig
Szerkesztő: Kulcsár Ferenc
ISBN: 80-8062-296-5
Kiadás éve: 2006
Oldalszám: 63
Kiadó: Lilium Aurum

Eredeti ár: 10 euró
Kedvezményes ár: 6 euró

Kovács László – Simon Attila: 
A magyar nép története. A 20. század.
Szerkesztő: Kulcsár Ferenc
ISBN: 80-8062-296-5
Kiadás éve: 2006
Oldalszám: 59
Kiadó: Lilium Aurum

Eredeti ár: 10 euró
Kedvezményes ár: 6 euró

Könözsi Éva: 
Matematikai zsebszótár alapiskolások számára
Szerkesztő: Bodnár Gyula
ISBN: 978-80-8062-396-8
Kiadás éve: 2016
Oldalszám: 159
Kiadó: Lilium Aurum

Eredeti ár: 5 euró
Kedvezményes ár: 3 euró

Eredeti ár: 5 euró
Kedvezményes ár: 3 euró



XXVI. éVfolyam, 1. szám    

 szloVákIaI magyar pedagógusok
és szülők lapja

kaTedra
2018. szepTember

kodály zolTán alapIskola, dunaszerdahely

  Lőrinczy BarBara EsztEr: autista tanuLó 
 a töBBségi iskoLáBan: Mit tEhEt a pEdagógus?

  kázMér kLára: a 2018-as pisa-fELMérés szLovákiáBan
  angyaL LászLó: 170 évE történt – a pákozdi csata

a hónap téMája: éLMény
  kaszMán-saróka LiLiána: az éLMénypEdagógia 

  kuLisszái Mögé tEkintvE (1. rész)
   g. gődény andrEa: kisiskoLások vErséLMényE
  Bús anikó: MátyusföLdi LakodaLMas 

 játékéLMény az óvodáBan

Tanulóink munkái

Ünnepi műsor – Március 15. Iskolaszépítési akció 
– rajzkörösök munkája

Hagyományőrzés 
– tökfesztivál

Természetiskola 
– Magas-Tátra

Mesemondó délelőtt

Népmese rajzban – elsőseink munkái

Prágai kirándulás

Floorball csapatunk – a győztes csapat

A tánckar fellépése – Március 15.

Posztolj verset az utcára - április 11.
Interaktív foglalkozás - Ételed az életed

Nyári nemzetközi 
angol nyelvi tábor

Sítanfolyam

Természetiskola 
– Bélai-barlang


