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GÁSPÁR SÁMUEL ALAPISKOLA ÉS ÓVODA, CSICSÓ

Csicsón 1982-ben egy teljesen új épületben 
kapott helyet a helyi iskola, amely 2002-ben 
felvette a Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvo-
da nevet. Az iskolát nemcsak csicsói tanulók 
látogatják, hanem Füssről, Kolozsnémáról és 
Nagykesziről is járnak hozzánk gyerekek. 

Fő célunk, hogy az iskola tanulói az élet-
koruknak megfelelő ismeretekkel és készsé-
gekkel rendelkezzenek, legyenek kommu-
nikatívak, rugalmasak, kreatívak. Képesek 
legyenek az együttműködésre, csapatmun-
kára és felkészüljenek a gyakorlati életre.

Iskolánkban számos szakkör működik, 
bekapcsolódunk a különböző kulturális 
rendezvényekbe, Nofene néven saját szín-
játszó csoportunk is van. Az oktatási-ne-
velési alapvető feladatok ellátása mellett ta-
nulmányi kirándulásokat, természetiskolát, 
sítanfolyamot és egyéb, a tanulók érdeklődé-
sének megfelelő programokat szervezünk az 
intézményünket látogatók számára.

Ballagás az oviban
Gyereknap

Csicsói futás

Debreceni kirándulás
NOFENE – október 6.

Csónakázás

Vetélkedő

Tök jó buli

Tűzvédelem

Aranymosás

Gáspár Sámuel Focitorna

Egészségnap – Pilates
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Budapest. Napról napra más, ezerféle arcát 
mutatja a lakosok és átutazók mindegyiké-
nek. Szakadatlan folytonossággal tükrözi 
csaknem kétmillió lélek hangulatát, báját, 
dühét és közönségességét. Tárgyaló üzlet-
emberek, mindig késő diákok, kurjongató 
piaci árusok, kesergő koldulók, egykedvű 
villamosvezetők, mosolygó baristák, zsém-
belődő nyugdíjasok és érdeklődő turisták. 
Ez Budapest.

Gyerekként – a szürke hétköznapok sorát 
megtörve – valóságos ünnepnek számított, 
ha a magyar fővárosba látogattunk. A leg-
szebb ruháimat vettem fel, ámulva csodáltam 
az autóból minden egyes tovaúszó kirakatot, 
a Parlament tiszteletet parancsoló monu-
mentalitását, a vár szigorúan impozáns szi-
luettjét, a fényárban úszó körút sürgés-forgá-
sát. Minden egyes részlet elvarázsolt, ahogy 
a legtöbb látogatót általában. Évekig szent 
meggyőződésem volt, hogy mindezért a Sza-
badság-szobor a felelős: ahogy kitárja karjait 
Budapest felett, bűvkörébe von mindenkit, 
aki hagyja magát. Sokszor gondolkodtam 
ezen; akadt rá alkalmam, hisz két éve már a 
városban élek. Arra a következtetésre jutot-
tam, hogy a szobor csúf tréfát űz velünk. Ha 
eredményes napja van az embernek, gondol-
hatja, hogy a fölé magasodó, áldó karoknak 
köszönheti. Egy-egy hétfő katasztrofális ese-
ményei után ellenben magán érzi a szobor 
átható tekintetét, ahogy követi minden egyes 
lépését, végig a kiskörúton, ahogy provokálja 
a türelmetlen taxisofőrt, ahogy kisiklatja az 
öreg, sárga villamost, ahogy csendben ka-
carászva pirosra váltja az összes jelzőlámpát 
és önelégülten fi gyeli művét. Elszabadul az 
őrület. Ez is Budapest.

Talán megkérdezik, miért tartom mégis e 
várost a szívemhez legközelebb állónak, hisz 
írhattam volna Nyugat-Európa bármely gi-
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gászi metropoliszáról, vagy az eldugott me-
diterrán gyöngyszemek egyikéről, mégsem 
tettem. Az ok Budapest legjellegzetesebb vo-
násában rejlik, ami az örökös változékonyság 
és a mindent megőrző folytonosság különös 
hullámzása. Olyan, mint a víztömeg, mely 
kettészeli: minden másodpercben más, köz-
ben mégis ugyanaz. Budapest körülölel az 
állandó szirénaszóval, motorbőgéssel, az 
elektromos rollerek csattanásainak hangjá-
val; közben, ha betekintünk egy-egy ottho-
nos kávézó párás ablakán, látni vélhetjük azt 
a tintafoltot a kávécseppes terítőn, mit anno 
Illyés Gyula hagyott rajta. Az Erzsébet hí-
don átkelve a budai oldalra egyszerre látjuk 
a börtönébe zárt, felállványozott Lánchidat, 
daruk tömkelegét, a kék buszok rohanásba 
mosódó alakját, és azt a guggoló, cingár em-
berformát lent a folyam partján, aki épp egy 
úszó dinnyehéjat fi gyel nagy precizitással. 

Nyári koraestéken megelevenedik a rom-
kocsmák környéke, előkerülnek a kutyasé-
táltató panellakók, megtelik a rakpart, egy-
egy dorbézoló brit turistacsoport feje fölött 
félrelibbennek a gangos házak függönyei és 
riadt tekintetű gettó-lakók keresik védel-
mező Wallenbergjüket. Kimerült, maszkos 
egyetemisták gyülekezője, a Vas utcába in-
dulnak forradalmat keresni, a környező falak 
irányából ’56-os golyónyomok mint beesett 
szempárok fi gyelik őket kíváncsian. S ahol 
adventkor az óriásfenyőt húzzák fel, ahol 
sorra nyílnak az új vegán étkezdék és specia-
litásokat kínáló keleti kávézók, ott tanknyo-
mokat és vérfoltokat próbálunk betaposni a  
macskakövek közé, a Moszkva téren is, amit 
már rég nem így hívnak. Mindezt azonban 
csak akkor látja meg a szemlélődő, ha fi gyel-
mes. A hétköznapi, rohanó szempárok előtt 
rejtve maradnak az ezerarcú, vénséges Buda-
pest titkai.

ANDALGÁS VÁROSLIGET ÉS VÉRMEZŐ KÖZTÁÁÁÁÁ

OCSKAY LILLA

Kiadványunkat támogatta a Szlovák 
Köztársaság Kisebbségi Kulturális 

Alapja. 
Realizované s fi nančnou podporou 

Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.

AZ ÉN VÁROSOM

ACKERMANNÉ KELŐ KAMILLA, a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Karának oktatója, Kecskeméten 
él (kelo.kamilla@kre.hu); ALBERT SÁNDOR, a komáromi Felnőttképzési Intézet, Kht. Igazgatója, Kassán és Paton él 
(albert.sandor43@gmail.com); CSICSAY ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság korábbi elnöke, 
Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); FEHÉR ÁGOTA, a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Karának egye-
temi tanársegéde, Budapesten él (feherago@gmail.com); KŐNIG-GÖRÖGH DÓRA, a Károli Gáspár Református Egyetem 
Pedagógusképző Kara Pedagógiai Intézetének egyetemi adjunktusa (kgoroghdora@gmail.com); LIEBSCHER LÁSZLÓ, a 
Testnevelési Egyetem külső óraadó tanára (laszlo@liebscher.hu); MAJER ANNA, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsé-
gének pályázati koordinátora (majeranna.szmpsz@gmail.com); MONOKI STEFIK VERONIKA, PszichoFészek Magánren-
delő, gyermek- és ifj úsági, klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus, alkotó-fejlesztő és klinikai metamorphoses mesete-
rapeuta, képzésben lévő család- és párterapeuta, Budapesten és Perbetén él (stefi k.veronika@gmail.com); ÖKRÖS CSABA, 
a Testnevelési Egyetem Sportjáték Tanszékének tanszékvezetője, egyetemi docens, Budapesten él (okros.csaba@tf.hu); 
SZABARI ERIKA, a nagykőrösi Arany János Református Általános Iskola és Óvoda tanítónője, hittanoktatója, Nagykő-
rösön él (szabarierika@gmail.com); TAKÁCS FERENC, az ógyallai Szlovák Központi Csillagvizsgáló mechanikai-optikai 
műhelyének a vezetője, Madaron él (takiferi@azet.sk); THURÓCZY FLÓRA ANNA, a Bátor Tábor Alapítvány táborvezető-
helyettese, program manager, Nyitrán és Budapesten él (f.thuroczy@batortabor.hu); TÓTH BERNADETT, pszichológus a 
Bokréta lakásotthonoknál, Budapesten él (toth.bernadine@gmail.com); VINCZELLÉR KATALIN, a budapesti Veres Pálné 
Gimnázium magyar-média szakos tanára, illetve a HUBBY - Magyar Gyerekkönyv Fórum elnökségi tagja, Budapesten él 
(kvinczeller@gmail.com); VÖRÖS MÁRIA, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének alelnöke

KÖNYVAJÁNLÓ

Megrendelhető a 
marketing@liliumaurum.sk 

e-mail-címen vagy 
a kiadó postacímén 

(Lilium Aurum Lap- és Könyv-
kiadó, Galantská cesta 658/2F, 

929 01 Dunajská Streda; 
tel.: 00421 (0)903 724 781)

Csicsay Alajos: 
Útjelzők az élők
és élettelenek rengetegében
Kiadó: 
Vámbéry Polgári Társulás

Útjelzőkkel – mint útmutatókkal – ismeretlen helyeken barangolva, főként erdőkben, 
utak, úthálózatok mentén találkozhatunk. De mint utaltam rá, élőlények nemcsak er-
dőkben, mezőkön, vizekben élnek, ásványok sem csak a hegyekben fordulnak elő, ha-
nem bárhol, ahol járunk-kelünk. Lábunk alatt a talaj, fölöttünk és körülöttünk a leve-
gő, de talán még a világűr sem csupa szervetlen alkotóelemeknek az elegye. De ahhoz, 
hogy a rendszerek kisebb, nagyobb csoportjai és végül az egyedei között képesekké 
váljunk eligazodni, szükségünk van bizonyos irányjelzőkre. Ennél fogva választottam 
írásaim címéül az útjelzők szót. Ám, mivel a cikksorozatnak kiegészített, egymással 
szorosan összefüggő változatából egy kötetre való kézirat állt össze, kénytelen voltam 
bővebben értelmezni a célomat. Legyen hát a címük: ÚTJELZŐK az élők és az élette-
lenek rengetegében. Aki nem sajnálja rá az időt, fáradságot és elolvassa, remélem, nem 
fog csalódni benne. 

Csicsay Alajos

Ára: 10 €

Tisztelt Olvasók!

Szeretettel ajánljuk szíves fi gyelmükbe Csicsay Alajos Útjelzők az élők és élettelenek rengetegében című legújabb könyvét. A könyvet 
megvásárolhatják a Lilium Aurum Könyvkiadóban Dunaszerdahelyen vagy megrendelhetik a  marketing@liliumaurum.sk címen 
is.
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Nagyon hektikus évet hagytunk ma-
gunk mögött, és a 2022-es esztendő 
sem lesz sétagalopp. Erről gondoskod-
nak a politikusaink és a koronajárvány. 
Az elmúlt hónapokban a COVID-19, 
a maszk, az oltás és az online oktatás 
voltak a leggyakrabban használt sza-
vak, fogalmak – és félő, hogy az elkö-
vetkező esztendő is ezekről fog szólni. 
Pedig lenne néhány fontosabb felada-
tunk is.

Iskolahálózatunk optimalizációja, 
például.

Az őszi helyhatósági és megyei vá-
lasztások előtt politikusaink valószí-
nűleg előveszik ezt a témát, de meg-
oldást csak közösen az iskolákkal, 
önkormányzatokkal és a szakmai szer-
vezetekkel együtt tudunk kiizzadni.

A településszerkezetből adódóan 
alapiskoláink csaknem fele alsó tago-
zatos iskolaként működik, többnyire 
kis létszámokkal és összevont osztá-
lyokkal. A problémát elsősorban ezek-
nek az iskoláknak a fi nanszírozása je-
lenti. A megoldást iskolai hálózatunk 
optimalizálásában kell keresni. Ez vi-
szont nem helyi probléma, ezért a ré-
giók (kistérségek) szintjén kell kezelni. 
A kérdés persze megosztja a felvidéki 
magyar politikusokat és oktatási szak-
embereket is. Az egyik fél nemzetpo-
litikai, a másik a szakmai-pedagógiai 
szempontokat tartja elsődlegesnek. A 
kérdés megoldása ezért nem ígérkezik 
könnyű feladatnak, és helyi szinten is 
nézetkülönbségekre kerülhet sor, de a 
döntést meg kell hozni!

Foglakoznunk kellene a szegregáci-
óval is. 

Rengeteg pénzt elköltöttünk már 
ennek a problémának a kezelésére, 
de megoldást nem találtunk. Néhány 
esetben már sárga lapot is kaptunk 
Brüsszelből. Pedig van romaügyi biz-
tosunk, és a minisztériumban inkluzív 
főosztály is működik.

Nem hivatalos, de valós adat, hogy 
a magyar alapiskolák tanulóinak több 
mint 40%-a szociálisan hátrányos 
vagy halmozottan hátrányos családból 
származik, és többségük a roma kö-
zösséghez tartozik. Ennyi, magát ma-
gyarnak valló gyerekről viszont nem 
mondhatunk le. 

Természetesen történnek próbál-
kozások ezeknek a gyerekeknek az 
integrációjára, de az integráció, az is-

kolába és osztályba való befogadás ke-
vés. Ezeket a gyerekeket elfogadni kell. 
Elfogadni őket olyannak, amilyenek. 
A másságot pedig nem problémaként, 
hanem lehetőségként kellene kezelni 
és a tanítás/tanulás előnyére fordíta-
ni. Tehát nem a gyerektől várjuk el, 
hogy beilleszkedjen az osztályközös-
ségbe, hanem az iskola tesz lépéseket 
a gyerek felé, hogy lehetőleg mindenki 
komfortosan érezze magát a közösség-
ben. Az inklúzió tehát olyan feltételek 
megteremtését jelenti, hogy minden 
gyerek saját képességeinek megfelelő-
en és saját tempójával tanulhasson, fej-
lődhessen, de együtt, egy közösségben 
a többiekkel.

Tudatosítanunk kellene, hogy a 
szegregált iskola és a speciális iskola 
zsákutca. Onnan nincs visszaút az ok-
tatás standard világába! 

Nem kevésbé fontos téma a jövőkép 
megfogalmazása. Annak eldöntése, 
hogy továbbra is görcsösen ragaszko-
dunk a hagyományos iskoláinkhoz, 
vagy a jövő évszázad kihívásainak 
megfelelően elmozdulunk a gazda-
ságilag sikeres országok által kijelölt 
úton.

„A fejlődés ellen nincs gyógy-
mód” – fogalmazta meg annak ide-
jén Neumann János. A 21. század a 
digitalizáció és robotizáció korszaka 
lesz, amely megváltoztatja életmódun-
kat. Ezért (is) a tudás átadása helyett a 
készségfejlesztésre kell nagyobb hang-
súlyt fektetni. Figyelembe kell venni, 
hogy ma a diák nagyon sokféle módon 
juthat hozzá az információkhoz. Az is-
kola, illetve a pedagógus már nem az 
egyetlen és nem feltétlenül a legfőbb 
információforrás, ezért az iskolában az 
információk kezelésére kell helyezni a 
hangsúlyt. 

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.

Tudatosítani kell azt is, hogy a ha-
gyományos iskolában megszerzett és 
az iskolai tartalomhoz kötött tudás 
csak ismerős (iskolai) környezetben 
hasznosítható, ezért a tanulók úgy 
érzik, hogy az iskolában tanultaknak 
kevés hasznát veszik a mindennapok 
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feladatainak megoldásában. Ezt iga-
zolják a nemzetközi (pl. PISA) felmé-
rések eredményei, de az egyetemektől 
és vállalatoktól kapott visszajelzések is.

A korszerű iskolának tehát nem-
csak az a feladata, hogy a tantervekbe 
foglalt kész ismereteket adja át a ta-
nulóknak. A tananyag közvetítése és 
memorizáltatása mellett személyiség-
fejlesztéssel is foglalkoznia kellene. Az 
iskolák tevékenységének középpontjá-
ban a gondolkodás fejlesztése, gondol-
kodási stratégiák kialakítása, az elmé-
leti tudás gyakorlatba való beágyazása 
kell legyen. Olyan kompetenciák elsa-
játíttatására kell törekednie, amelyeket 
a tanuló az iskola elhagyása után csak 
sokkal körülményesebben tudna meg-
szerezni. Ilyenek pl. az állampolgári is-
meretek, a kommunikációs készségek, 
az idegennyelvtudás, az egészségkultú-
ra, az informatikai ismeretek és infor-
matikai kultúra (együtt élni és együtt 
fejlődni az informatikával), a mások-
kal való együttműködés, a kritikus lá-
tásmód, a kreativitás, a csapatmunka, 
az empátia, a másság elfogadása, a ru-
galmasság, a tudás önálló megszerzé-
se, a divergens gondolkodás, a problé-
mák elemzése és megoldása, stb.

Ma a gazdaság elvárja az iskolától, 
mindenekelőtt a szakiskolától, hogy 
neki tetsző szakmunkást neveljen. 
Olyan szakmát adjon a diák kezébe, 
amelynek birtokában azonnal a gyár-
tósorokhoz állítható. A multinacio-
nális cégeknek, így a Szlovákiában 
működő autógyáraknak is, „betaní-
tott munkásra” van szüksége. Olyan-

ra, aki „meg tud csinálni valamit”. Az 
autógyárat nem érdekli, hogy milyen 
tudással rendelkezik az illető, csak le-
gyen képes elvégezni azt, amit a gyár-
tósor mellett rábíznak. 

Az iskolák tehát nincsenek könnyű 
helyzetben, hiszen arról kell dönteni-
ük, hogy munkaalapú vagy tudásalapú 
társadalomra készítsék-e fel a diáko-
kat.

A munkaalapú társadalom tulaj-
donképpen kétkezi munkásokat igé-
nyel, és ez elmondható még akkor 
is, ha a technológia fejlődése révén a 
munka jellege is változik/ változhat. A 
technológia folyamatos fejlődésének 
ellenére mégiscsak az a jellemző, hogy 
a termelés zömét alacsony hozzáadott 
értékű tevékenységek (rendszerint 
kétkezi munka) adják. Ehhez viszont 
kevés magasan képzett, önálló munka-
végzésre képes emberre van szükség.

A diák az iskolában megszerzi az 
adott szakma elméleti ismereteit, és a 
tanműhelyekben – jobb esetben duális 
képzés formájában – a szakma gya-
korlásához szükséges készségeket és 
jártasságokat sajátítja el. 

A munkaalapú társadalomban tehát 
a szaktudás megszerzése a cél.

A tudásalapú társadalomban a tudás 
kerül előtérbe és válik döntő termelési 
tényezővé. A tudás megszerzése nem 
végső célként fogalmazódik meg, ha-
nem eszköz a társadalom életében való 
aktív részvételhez, nagy tudástartalmú 
termékek létrehozásához. Felértékelő-
dik tehát az oktatás és kutatás szerepe, 
hiszen a tanulás és a tudás a gazdasági 

fejlődés és versenyképesség növelésé-
nek alapfeltétele.

Szlovákia jelenlegi oktatási rendsze-
re a tömeges munkaerő iránti igénye-
ket igyekszik kiszolgálni. Ennek van 
alárendelve az oktatás. Az államilag 
előírt tantervek teljesítése révén a diák 
olyan tudást és olyan tanúsítványt sze-
rez, amely feljogosítja őt egy bizonyos 
tevékenység, egy bizonyos szakma 
művelésére. A problémát az okozza, 
hogy nem tudjuk, nem látjuk előre, 
hogy ebben a globalizált, nagyon gyor-
san változó világban milyen tudásra 
és milyen készségekre lesz szüksége a 
végzősnek később, pl. 4-5 év múltán. 

Akkor viszont mi értelme van tan-
tervekben gondolkozni, a tantervek-
ben előírt tananyagot tanítani? 

Valószínűleg célszerűbb lenne meg-
fogalmazni a kimeneti elvárásokat. 
Egy olyan teljesítményminimumot, 
amelyet minden tanulónak kötelezően 
el kell sajátítania az egyes tanulmányi 
szakaszok végéig.

A gazdaságilag versenyképes orszá-
gokban ma már a kimenet megfogal-
mazására, az elvárt készségek meg-
fogalmazására helyezik a hangsúlyt. 
Olyan készségekre, amelyek maradan-
dóak, amelyek az élet számos terüle-
tén felhasználhatóak. Ilyenek pl. az 
idegennyelvtudás, a kommunikációs 
készségek, a tolerancia, a kreativitás, 
a digitális készségek, a problémameg-
oldás, a kritikai gondolkodás stb. Ezek 
a készségek biztosítják hosszú távon a 
foglalkoztathatóságot és alkalmazko-
dóképességet.

DOBOGÓ



A Katedra februári lapszámának fó-
kuszában az ADHD problémaköre 
áll. A téma érzékenységéből és aktua-
litásából kifolyólag egy iskolaigazga-
tóval, Pálinkás Katalinnal (Hunyadi 
János Ének-zenei, Nyelvi Általános 
Iskola, Budapest) készítettünk inter-
jút, aki az ADHD iskolai környeze-
ten belüli tapasztalatairól, a tünetek 
aktív megnyilvánulásáról mesél ne-
künk.

  Követ-e valamilyen kategóriába so-
rolható szellemiséget az Ön által veze-
tett iskola? Mely értékrendek fontosak 
az Ön számára, mit szeretne közvetíte-
ni a gyermekek felé?

 A Hunyadira jellemző a hagyomá-
nyos értékrend, azonban nyitottak va-
gyunk az új dolgok befogadására is. Az 
iskolánkban folyó nevelő-oktató mun-
ka céljait az általános emberi és a nem-
zeti értékek tanulókkal történő meg-
ismertetése, elfogadtatása és átadása 
határozza meg. Iskolánk alaptevékeny-
ségének ellátása mellett fő célunk az 
ének-zene, valamint az angol nyelv 
emelt szintű oktatása. A zenei nevelés-
oktatás lehetőséget ad az esztétikai ne-
veléstől a gondolkodás fejlesztésén és a 
közösségfejlesztésen keresztül a gyer-
mekek személyiségének formálására. 
Évek óta integráló iskola vagyunk, az 
autizmus spektrumzavarral küzdő ta-
nulók mellett van néhány ADHD-vel 
diagnosztizált gyermek is.

 Összesen hány tanuló jár az iskolá-
ba, és hányan rendelkeznek ADHD-
diagnózissal? Közülük hány gyermek 
kap segítséget? 

 Jelenleg 414 tanuló jár az intéz-
ménybe. Közülük hat gyermek ren-
delkezik ADHD-diagnózissal, ők az 
iskolában kapnak fejlesztést. Árnyal-

ja a helyzetet, hogy náluk az eredeti 
diagnózis mellett más probléma is 
fennáll (aritmetikai készségek zava-
ra, gyermekkori emocionális zavar, 
iskolai készségek nem meghatáro-
zott zavara, stb.), így sokszor nehéz 
megállapítani, hogy az utazó gyógy-
pedagógus mit is fejleszt. Jellemző-
en komplex fejlesztőfoglalkozásokon 
vesznek részt a tanulók.

 Mit gondol, hogyan befolyásolja 
egy osztály dinamikáját, ha hiperak-
tivitással és fi gyelemzavarral küzdő 
gyermekek is alkotóelemei az adott 
közösségnek? 

 Egy ADHD-s tanuló jelenléte egyfe-
lől igen nagy tehertételt jelent az osz-
tályba járó gyermekeknek, különösen, 
ahol nagy létszámú az osztály. Másfe-
lől azt tapasztaltuk, hogy az osztály 
tagjainak toleranciaszintje megnőtt 
az ADHD-s tanulók különös viselke-
désével szemben és inkább segíteni 
akarnak rajtuk, mint bántják őket.
 

 Előfordul, hogy a szülőket bevon-
va keresnek pedagógiai módszereket, 
lehetőségeket az ADHD-val érintett 
gyermekek beilleszkedésének esetle-
ges viselkedés-szabályozásának meg-
segítésére? Ha igen, akkor hogy lát-
ja, működhet a közös gondolkozás? 
Mennyire aktívak a szülők a megoldá-
sok keresésében? 

 Az ADHD-s tanulóink a diagnó-
zist kivéve nagyon különbözőek. 
Akad igen súlyos tüneteket mutató 
tanulónk, és néhányan gyógyszeres 
megsegítést kapnak, így alig vannak 
tüneteik. A szülők nagy része együtt-
működő. Folyamatosan keressük a 
módszereket, ötleteket annak érdeké-
ben, hogy a gyermek órai viselkedé-
sét segítsünk keretek között tartani. 

TÓTH BERNADETT

HIPERAKTIVITÁS ÉS FIGYELEM-
ZAVAR AZ ISKOLÁBAN

Kipróbáltuk az ún. háromoldalú szer-
ződéskötést (szülő–gyermek–peda-
gógus között), kísérletet tettünk egy 
jutalmazási rendszer alkalmazására 
is. Mivel ezek a technikák folyamatos 
kidolgozás alatt állnak, még nincse-
nek levonható tapasztalataink. Véle-
ményem szerint nem lehet eredmé-
nyeket elérni, ha a szülők és az iskola 
nem működik együtt.

 Milyennek látja azokat a kollégá-
kat, akik ADHD-s gyermekekkel is 
foglalkoznak? Mi segíthetné őket 
abban, hogy elbírják az ezzel járó ne-
hézségeket? 

 Gyakran érzik magukat tehetetlen-
nek, eszköztelennek, amikor a ma-
gatartási zavarok az órák többségét 
ellehetetlenítik. Mindenképp szükség 
lenne az ilyen gyermekekkel foglalko-
zó kollégák továbbképzésére, de mivel 
igen túlterhelt mindenki, ez nagyon 
nehezen megy. A kerületi EGYMI 
(egységes gyógypedagógiai módszer-
tani intézmény) óriási segítséget je-
lent, hiszen vannak írásos anyagaik is, 
amivel kicsit egyszerűbb a megfelelő 
módszerek megtalálása, de bármilyen 
problémával meg tudják keresni az ott 
dolgozó gyógypedagógusokat a kollé-
gák. Van egy pedagógiai és egy gyógy-
pedagógiai asszisztensünk, ők szintén 
tudnak segíteni, ha baj van, bár rájuk 
azokban az osztályokban is számíta-
nak, ahol autista tanulók találhatók.

 Ön hogyan látja: az egyszerű és 
érthető szabályok, lefektetett keret-
rendszerek segíthetik-e az ADHD-s 
tanulókat, lehet-e következetesen 
betartatni ezeket? 

 A velük való foglalkozás minden-
képpen megköveteli, hogy egyszerű, 
érthető szabályok szülessenek, és a 
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most induló kezdeményezések is a 
viselkedési szabályok betartását köny-
nyíthetik meg a számukra. Törek-
szünk a következetességre.

 Lát-e különbséget a gyógyszeresen 
kezelt ADHD-diagnózissal rendel-
kező gyermekek és a gyógyszeresen 
nem kezelt társaik között szabálykö-
vetésben, fi gyelemtartásban, moz-
gás-aktivitási szintben? 

 Van olyan ADHD-s tanulónk, aki-
nek a gyógyszerek hatására alig van 
tünete, és van olyan, akinek nem si-
kerül beállítani a gyógyszerét, ezért 
ugyanolyan nehezen kezelhető, mint-
ha nem szedné. Olyan tanulónk is 
van, aki gyógyszeres megsegítés nél-
kül is jól működik az iskolában. Gon-
dolom, ez annak is függvénye, hogy 
az aktivitás és fi gyelemzavara, illetve 
a hiperkinetikus magartartászavara 
milyen fokú.

 Az ének-zenei vagy a nyelvi terüle-
ten fi gyelhető meg magasabb arány-
ban hiperaktivitás és fi gyelemzavar a 
gyermekek körében? 

 Hiperaktivitás és fi gyelemzavar már 
hatéves kor előtt kialakul, így ami-
kor a gyermekek iskolába lépnek, a 
többségnek már megvan a diagnó-
zisa. Van persze olyan tanulónk is, 
akivel két évig küzdött a tanító néni, 
és amikor a szülők elvitték vizsgálat-
ra, akkor derült ki, hogy ADHD-s a 
gyerek. Hosszú ideig néhány iskola 
volt kijelölve – köztük a mi iskolánk 
is –, hogy autizmus spektrumzavarral, 
illetve ADHD-vel küzdő gyermekeket 
integráljon. Ez a jelenlegi tanévtől 
megszűnt, minden intézmény integ-
rálja ezeket a tanulókat, ha az iskola 
körzetébe tartoznak. 

Pedagógiai programunknak megfe-
lelően az emelt szintű zenei osztályba 
felvett tanulók előzetes képességvizs-
gálaton vesznek részt, ahol a zenei 
képességek kerülnek górcső alá (zenei 
hallás, ritmusérzék). Zenei osztályba 
kerülni azt is jelenti, hogy a tanulók 
a jövőben az iskolai kórusokban is 
fel fognak lépni, ehhez pedig önfe-
gyelemre, koncentrált fi gyelemre van 
szükség. Ez jellemzően nem sajátja 
egy ADHD-s gyermeknek. Persze itt 
is van kivétel, mert érkezett hozzánk 
5. évfolyamba egy ADHD-s gyerek, és 
már két éve lelkes tagja a kórusnak.

 Egyes tanulmányok szerint a zene, 
az éneklés csökkenti a szorongást, 
nyugtató hatással lehet a gyermekek-

re, és számos egyéb pozitív hozadé-
ka van. Van tapasztalata arról, hogy 
valóban így hat-e a zene és ének az 
ADHD-s gyermekekre? Észlelt-e gyó-
gyító hatást?

 Az ADHD-s, autista, Asperger-
szindrómás stb. gyerekek változatos 
képet mutatnak a zene hatását illető-
en. Van köztük olyan autista gyermek, 
aki a nyelvi osztályba jár, és akinek 
heti egy alkalommal van ének órája. 
Ő kifejezetten szereti a zenehallgatást, 
nagyon jó hallása van, olyan dolgokat 
hall meg a zenében, amit a többiek 
nem. Miatta alakult ki az osztály ének-
óráin az a gyakorlat, hogy minden óra 
végén 10 perces minikoncertet ad az 
énektanár kolléga, és ezzel az egész 
osztály énekórákhoz való viszonya, 
magatartása  pozitív irányba változott. 

Tapasztalataink szerint az emelt 
szintű zenei osztályokba bekerülő 
ADHD-s gyerekek állapotában az 
évek alatt pozitív változás tapasztal-
ható, fejlődnek, nyugodtabbak lesz-
nek, a sok éneklés, mozgás, ritmus 
mindenképpen jó hatást gyakorol rá-
juk. Az is fontos, hogy osztályonként 
egynél több ilyen gyermek ne legyen! 
A zenei osztályokban, ahol hatéves 
kortól naponta részesülnek a gyere-
kek a zene áldó hatásában, minimális 
a magatartási probléma, alig kell őket 
fegyelmezni, nyugodtabbak, kiegyen-
súlyozottabbak, jobb a tanulmányi 
eredményük, mint a párhuzamos osz-
tálynak, így az odakerülő, problémá-
val küzdő  gyerek fejlődése várhatóan 
jó irányt vesz és egyéb téren is jobban 
fog teljesíteni. Természetesen ehhez 
elengedhetetlen a befogadó osztály 
kiegyensúlyozott légköre, a tanórák 
nyugalma.

 Mit gondol, az általános (nem 
fejlesztő) pedagógusok hogyan se-
gíthetik a különleges bánásmódot 
igénylő gyermekeket? Vannak-e az 
iskola által bevált módszerek a tü-
netekből (hiperaktivitás, magatar-
tászavar, tanulási nehézségek, aka-
dályozott fi gyelemtartás) származó 
nehéz helyzetek megoldására? 

 Az általános pedagógusoknak ke-
vés eszközük van az ADHD-s gyer-
mekek megsegítésére. Kevésbé súlyos 
esetekben elég a fi gyelem elkalando-
zásakor a fi gyelmeztetés, a frontáli-
san kiadott feladat elismétlése külön, 
személyre szabottan az érintett gyer-
meknek (odalépve hozzá, rámutatva 
a feladatra, a megoldás helyére). A 
tanulási nehézségek enyhítése felzár-

kóztató órákon megoldhatóbb, mint 
osztályszinten, mivel a többi gyermek 
„létezése” nem tereli el a gyermek fi -
gyelmét, jobban tud a feladatra kon-
centrálni. Normál órákon sokszor 
okoz problémát, hogy az ADHD-s 
gyermek szeretné a többiek fi gyel-
mét kivívni, azzal foglalkozik, hogy 
hogyan reagálnak mások az ő visel-
kedésére. Ilyenkor segíthet, ha vala-
milyen külön feladattal bízzuk meg a 
gyermeket, segítségnyújtásra kérjük, 
amely valamely mozgással is jár. Ez a 
probléma teljesen kiküszöbölhető az 
egyéni vagy páros foglalkozásokon.

Sajnos súlyosabb esetekben a ma-
gatartási gondok (melyek az ADHD-s 
gyermek elfáradásából adódnak) 
megakadályozzák a többi gyermek ha-
ladását. Ilyenkor az segít, ha a pedagó-
giai asszisztens kiemeli az osztályból a 
gyermeket, aki nyugodt körülmények 
között, önállóan dolgozhatja fel a tan-
anyagot. Erre azonban gyakran nincs 
lehetőség, mivel az ADHD-s gyerme-
kek létszámához képest nagyon kevés 
a pedagógiai asszisztensek létszáma.

 A nehézségeken túl milyen szépsé-
geket lehet felfedezni a másképpen 
huzalozott észjárású gyermekek kö-
rében? Milyen pozitív adottságokkal 
járhat az ADHD, hogyan lehetne 
segíteni a gyermekeket abban, hogy 
kamatoztassák az ADHD általi más-
ságukat és erőforrássá alakíthassák a 
gyengeségeiket? 

 Az ADHS gyermekek általában se-
gítőkészek a felnőttek irányában, szí-
vesen végeznek el csak a számukra 
kijelölt külön feladatokat, könnyen 
mozgósíthatók, ha helyváltoztatás-
sal járó feladatról van szó vagy vala-
milyen mozgással, fi zikai munkával 
járó feladatot adunk számukra. Itt is 
a motiváció a kulcsszó. Ha javítjuk a 
tanulási motivációs szintet olyan sze-
mélyre szabott feladatokkal, amelyek 
a gyermek érdeklődésére alapoznak, a 
tanulmányi eredmény is javulhat.

 Köszönöm, hogy megosztotta a 
tapasztalatait, gondolatait a téma-
körben. Ahogy a beszélgetésből is 
határozottan érződik, nem szabad 
elfelejtenünk, hogy minden gyermek 
egyedi és megismételhetetlen kincs, 
és az azonos diagnózissal rendelke-
ző gyermekek is erőteljesen külön-
böznek. Érdemes fi gyelmet, energiát 
szentelnünk rájuk, hogy a lehető leg-
több támogatást megkapják tőlünk 
az iskolában.



AKTIVITÁS- ÉS FIGYELEMZAVARRAL KÜZDŐ 
GYERMEKEK MEGSEGÍTÉSE AZ ISKOLÁBAN

MONOKI STEFIK VERONIKA

Az aktivitás- és fi gyelemzavarral küz-
dő gyermekek iskolai közegbe való 
beilleszkedése, magatartása, tanulmá-
nyi előmenetele gyakran kihívások elé 
állítja a tanárokat. Sok esetben a peda-
gógus eszköztelenné válik és a kollek-
tív büntetés vagy egyéb más szankciók 
alkalmazásához nyúl, amelyek hosszú 
távú hatékonysága megkérdőjelezhető. 

Jelen összefoglaló célja komplexeb-
ben megismertetni a hiperkinetikus 
fi gyelemzavart, nem fi gyelmen kívül 
hagyva a gyermek sokszínűségét, a 
szakirodalmi ajánlások alapján gon-
dolatindításként bemutatni néhány 
olya n gyakorlati javaslatot, amely se-
gíthet megelőzni a konfl iktushelyzetet, 
motivációt adhat az órai munkára, tel-
jesítményre, valamint kiegyensúlyo-

zottabbá teheti a diák és a pedagógus 
kapcsolatát.

MIT NEVEZÜNK AKTIVITÁS- ÉS 
FIGYELEMZAVARNAK?

A fi gyelemhiányos hiperaktivitás-za-
vart – az angol megnevezése alapján 
attention-defi cit hyperactivity disor-
der – ADHD-nak rövidítjük (Comer, 
2005). A hiperkinetikus zavar magtü-
netei a nagymértékű fi gyelmetlenség, a 
nyugtalan és impulzív magatartás. 

Az ADHD a DSM-5 diagnosztikai 
zsebkönyve alapján ez a „viselkedés 
olyan mintázata, amely 12 éves kor 
előtt kezdődik, több helyzetben meg-
nyilvánul, és nehézséget okoz a társas 
élet, az iskolai vagy foglalkozásbeli tel-
jesítmény területén. A tünetek legalább 

6 hónapig folyamatosan fennállnak 
olyan mértékben, amely nem felel meg 
a fejlődési szinteknek” (Nussbaum, 
2013). Az ADHD-nak három formá-
ját különböztetjük meg: a kombinált 
(fi gyelemhiány és hiperaktivitás-im-
pulzivitás együtt), túlnyomórészt fi gye-
lemhiányos, valamint a túlnyomórészt 
hiperaktív-impulzív típust (Nussbaum, 
2013). Figyelemhiányra utalnak a kö-
vetkező tünetek: nem fi gyel oda a rész-
letekre (pl. felületesen olvassa el az inst-
rukciót), fi gyelmetlenségből hibát vét 
(pl. plusz helyett mínuszt ír), nem fejezi 
be a feladatokat, nehézségei vannak 
egy feladat megszervezésében (pl. egy 
nagyobb projektnek nem tud nekikez-
deni, mert nem tudja részekre bontani, 
ezért inkább elkerüli a megvalósítást), 
feledékeny, gyakran veszíti el a tan-
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szereit. A hiperaktivitás-impulzivitás 
gyanúja merül fel, ha valamely diák-
nak nehezére esik az egyhelyben ülés, 
izeg-mozog, túl sokat beszél. Ha a pe-
dagógus feltesz egy kérdést, még meg 
sem várja annak elhangzását, már köz-
beszól, nem tudja válaszát késleltetni, 
amíg felszólítják (Nussbaum, 2013). 

A ZAVAR ÉLETKORI SAJÁTOSSÁGAI

A tünetek megjelenési formái élet-
koronként eltérhetnek. Kisgyermek-
kori megjelenése a leggyakoribb, 
gyakran már az óvodapedagógusok 
is észlelik a gyanújeleket, sőt extrém 
esetben akár az édesanya is érzékeli 
a várandóság alatt a magzat állandó 
aktivitását (Besnyő, Farkas, 2014). A 
később hiperkinetikus zavarral diag-
nosztizáltak 30%-a sírós, rossz alvó, 
nyűgös kiscsecsemő volt. A 2-3 éves 
gyermekek veszélyes helyzetekbe sod-
ródtak, a szüleik nehezen tudták őket 
irányítani, gyakrabban számoltak be 
alvás- és étkezési problémákról. Óvo-
dáskorban a túlmozgékonyság és az 
opponálás továbbra is megfi gyelhető. 
Gyakoriak a közösségben a verbális és 
fi zikai agresszió megjelenései, dühki-
törések, konfl iktusok, az együttjátszás 
és a társakkal való együttműködés 
nehezítettsége. Nagycsoportban az 
iskolaelőkészítő feladatokban nehezen 
összpontosítanak, a teljesítményhely-
zetből kilépnek, elkerülik azokat. Isko-
lai közegben problémás számukra az 
egyhelyben ülés, zavarják az óra me-
netét, önmagukhoz képest alulteljesí-
tenek. Kevésbé irányíthatók, hiányos 
az önrefl exiójuk és az önkontrolljuk, 
nehezen illeszkednek be. Nehézsé-
geik kihatnak a tanulásra, társaikkal 
való viszonyra, az állandó „problé-
máik” miatt a családi közegben is a 
negatívumokkal szembesülnek, így az 
énképük sérül. Gyakran marginalizá-
lódnak a kortárs közegben, bohócko-
dással, kirívó viselkedéssel próbálnak 
kompenzálni és jobb színben feltün-
tetni magukat (Besnyő, Farkas, 2014). 
Serdülőkorra a fokozott mozgásigény 
bár csökken, de a fi gyelmi problémák 
megmaradnak. Alacsony önértéke-
lésük miatt próbálnak ők is beillesz-
kedni olyan közegbe, ahol elfogadják 
őket, így könnyen deviálódnak. Fiatal 
felnőttkorra tüneteik mérséklődnek, 
de az iskolai kudarcok, a szocializá-
ció defi citje leszűkíti a továbbtanulási, 
munkahelyi lehetőségeiket (Besnyő, 
Farkas, 2014).

KOMORBIDITÁS ÉS A ZAVAR KI-
ALAKULÁSÁBAN KÖZREJÁTSZÓ 
TÉNYEZŐK

Az ADHD-s gyerekek szinte fele ta-
nulási problémával küzd, nehezen 
kommunikál vagy teremt kapcsola-
tot másokkal (Comer, 2005). Az ak-
tivitás- és fi gyelemzavar együttjárhat 
érzelmi zavarral, viselkedészavarral, 
pervazív fejlődési zavarral, tik-zavar-
ral (Besnyő, Farkas, 2014). Ikertanul-
mányok alapján a kóreredet hátteré-
ben 70%-ban örökletességi tényezőket 
feltételeznek. Környezeti hatások (pl. 
várandóság alatti alkoholfogyasztás, 
dohányzás), a korai kötődés minősége, 
pszichoszociális helyzet is befolyásol-
ják a zavar kialakulását. A nem meg-
felelő viszonyulás ezekhez a gyerme-
kekhez akár az otthoni, akár az iskolai 
környezetben súlyosbíthatják a gyer-
mek tüneteit (Besnyő, Farkas, 2014). 
Környezeti tényező lehet még, hogy 
napjainkban a fogyasztói társadalom 
is a szükségletek azonnali kielégítésére 
ösztönöz minket. A különböző szóra-
koztató eszközök a gyermekek számá-
ra is elérhetőek (mobiltelefon, tábla-
gép), így nem kell erőfeszítést tenniük 
azért, hogy a játékuk történetét kitalál-
ják, felépítsék. Nem tanulják meg an-
nak készségét (Weyhreter, 2000). Meg-
fi gyelhetjük, hogy a televízió műsorait 
kb. 15-20 perc műsoridő után reklám 
követi, vagyis a fi gyelem összpontosí-
tására csupán rövid ideig van szükség.

Az ADHD előfordulása az általános 
iskolás fi úk esetében 1%. Náluk főként 
a hiperaktivitás, impulzivitás fi gyelhe-
tő meg, míg a lányoknál a fi gyelemhi-
ány zavara jelenik meg (Besnyő, Far-
kas, 2014). A gyakorlatban ezért sok 
kislány problémája rejtve marad, mert 
a tünetek nem mindig szembetűnőek. 

MI A TEENDŐ, HA ÉSZLELJÜK 
A TÜNETEKET?

A diagnózisalkotás nem a pedagó-
gus feladata, ugyanakkor a gyermek 
közösségi viselkedéséről ő tudja az 
egyik legátfogóbb véleményt alkotni, 
hiszen látja a tanuló órai magatartá-
sát, teljesítményhelyzetben, tantárgyi 
előmeneteleit, valamint a szünetekben 
megfi gyelheti a kortársakkal való kap-
csolódás minőségét és az előforduló 
konfl iktushelyzetek megoldási straté-
giáit. Amennyiben felmerül az ADHD 
gyanúja, a szülővel egyeztetve segítsé-
get kérhet a probléma megoldásában, 

iskolapszichológustól, pedagógiai 
szakszolgálatban dolgozó szakembe-
rektől, gyermekpszichiátertől. Írásos 
véleményével segíti a diagnosztikai 
folyamatot. A szülővel való szoros 
együttműködés elengedhetetlen a 
gyermek megsegítéséhez, kerülendő, 
hogy csak akkor találkozzanak, ha baj 
van. Javasolt egy üzenőfüzet az ott-
hon és az iskola között, ez megköny-
nyítheti a tanár-szülő kommunikációt 
(Hallowell, Ratey, 2014).

Az aktivitás- és fi gyelemzavar fel-
merülésekor elsődlegesen ki kell zárni 
minden egyéb organikus betegséget, 
mint pl. a látás- vagy a hallásproblémát. 
A vizsgálat a pedagógia szakszolgálat-
nál folytatódik, ahol, ha tovább erősö-
dik a gyanú, a diagnózisalkotáshoz osz-
tályos gyermekpszichiátriai vizsgálatot 
kér a kolléga. A komplex gyermek-
pszichiátriai vizsgálat során csoportos 
és egyéni helyzetben megkezdődik a 
gyermek problémáinak feltérképezé-
se. A projektív tesztek felvétele mellett 
a fi gyelmi kapacitás mérése történik, 
majd amennyiben felmerül a tanulási 
nehézség, részképességzavar gyanúja, 
a tesztelés gyógypedagógiai vizsgálattal 
egészül ki. A fi gyelemteszt értékei, va-
lamint a csoportos viselkedés alapján a 
pszichiáter és a pszichológus közösen 
átgondolja a gyógyszeres megsegítés 
lehetőségét. Ez akkor mérlegelendő, ha 
a zavar olyan súlyos, hogy komolyan 
megnehezíti az alkalmazkodást és a 
gyermek hétköznapi életvitelét (Bes-
nyő, Farkas, 2014). A kortárs közegben 
való megfi gyelésre azért van szükség, 
mert ez betekintést nyújthat az osztály-
ban is megjelenő problémákra. 

A DIAGNÓZIST KÖVETŐEN…

A diagnózis megszületése után 
a szülő és a gyermek irányába is 
pszichoedukáció történik. Ez felszaba-
dítóan hat a gyermekre, hisz kiderül, 
hogy mi az oka annak, hogy társaival 
ellentétben nehezebben teljesít az is-
kolában. A szülők is kissé megköny-
nyebbülnek, hisz lekerül a gyerme-
kükről az a stigma, hogy neveletlen. 
A pszichoedukáció fontos része a 
pozitív szerepmodell állítása, vagyis, 
hogy igen, lehet sikereket elérni ezzel 
a pszichiátriai diagnózissal is. Köztu-
dott, hogy az ADHD-val élő gyere-
kek kreatívak, spontának és játékosak 
(Hallowell, Ratey, 2014).

A szülővel közösen átbeszélve, akár 
egy osztályfőnöki óra keretein belül, 
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nagyon hasznos lehet az osztálytársak 
életkorának megfelelő szintű tájékoz-
tatása, hisz szembeötlő lesz mások 
számára, hogy az adott gyermek kü-
lönböző kedvezményekre lesz jogo-
sult. Mint minden gyermeknél, ebben 
az esetben is előfordulhat, hogy meg-
próbál majd a diagnózisa mögé bújni, 
fontos megtalálni ebben az egyensúlyt, 
hogy mi szól a fi gyelemzavarról, hi-
peraktivitásról és mi a komfortzóná-
ból való kilépés félelméről. Ezért is 
javasolt a tanulóval elbeszélgetni arról, 
hogy ő mit tapasztalt, mi segít neki 
az osztályban, tanulási helyzetben 
(Hallowell, Ratey, 2014). A tanuláshoz 
való hozzáállásában nagy szerepet ját-
szanak a gyerek korábbi érzelmei, ahol 
nagy valószínűséggel sikerélmény he-
lyett főként kudarcokkal és frusztráci-
ókkal találkozott. 

JAVASLATOK AZ ISKOLAI 
HÉTKÖZNAPOKHOZ

Mivel ezen gyermek belső irányító-
rendszere nem megfelelően működik, 
mindennél nagyobb szüksége van a 
külső irányításra, struktúrákra. Ezek 
adják neki a mankót abban a helyzet-
ben, ha a fi gyelme elkalandozott. A 
gyakorlatban ez lehet egy külön lecke-
füzet, amibe a másnapi házi feladatokat 
jegyzi föl, emlékeztetőket készítenek 
közösen az óra végén. A fi gyelemzava-
rosoknál az otthoni gyakorlásnál a mi-
nőség a lényeg, nem pedig a mennyiség 
(Hallowell, Ratey, 2014). Lehet akár 
egy napi lebontású táblázat, amibe fel 
van sorolva, hogy melyik órára milyen 
tanszerre van szüksége és ezeket pipálja 
otthon a szülővel, a listát a pedagógus 
készíti elő. Így kisebb az esélye annak, 
hogy hiányos lesz a gyerek iskolai fel-
szerelése. 

A további gyakorlati javaslatokat 
Hallowell és Ratey (2014) alapján 
írom. 

Fontos, hogy a szabályokat írásban 
rögzítsék és ezeket jól látható helyre 
tegyék, így mindenki számára egy-
értelműek az elvárások. Ezek minél 
lényegre törőbbek, rövidek legyenek. 
Nagyon szép példákat lehet elmesélni 
a diák számára a helyes viselkedésről, 
de sajnos a fi gyelme nagy valószínű-
séggel már a történet elején elkalan-
dozik. A napirend, struktúra legyen 
kiszámítható, ha abban valami előre-
láthatóan módosul, pl. színházlátoga-
tás, osztálykirándulás várható, a tanár 
fi gyelmeztesse a gyermeket, hogy fel-

készülhessen, ugyanakkor a változás 
folyamatos elismétlése szükséges, egy-
szeri elmondás nem elégséges. Mielőtt 
a tanár bejelentené az eltérést, külön 
hangsúlyozza, hogy ez fog következni.

Ültesse a saját asztala mellé a gyer-
meket, gyakran vegye fel vele a szem-
kontaktust, szólítsa a nevén, érintse 
meg a vállát, ezzel is segíti fi gyelmének 
koordinálását. A padján csak az órai 
munkához szükséges eszközök legye-
nek. Ellenőrizze, hogyan halad. Egy 
nagyobb terjedelmű feladat megoldását 
segíti, ha részfeladatokra bontjuk. Meg 
kell tanítani számukra a lényegest ki-
emelni a lényegtelentől, önállóan erre 
nem képesek (Hallowell, Ratey, 2014). 

Egy megfelelő jutalmazó rendszer ki-
építése segíti a motiváció fenntartását. 
Ami fontos, hogy az könnyen teljesít-
hető legyen és legyen benne lehetőség 
hibázni, vagyis, ne csak akkor járjon ju-
talom, ha egész héten tudott teljesíteni, 
a részeredményeket is jutalmazni kell 
ahhoz, hogy motivációja megmaradjon. 
Nagyon gyakori, hogy egy gyermek pl. 
kisállatot szeretne, hogy a szülő ösztö-
nözze a gyermekét, beígér egy kiskutyát, 
ha jobban teljesít az iskolában és kiveszi 
a részét a házimunkában. Az egyik kli-
ensemnek a leendő kiskedvenchez 1000 
pontot kellett összegyűjteni úgy, hogy 
naponta maximum 10 pontot kapha-
tott. Volt olyan tevékenység, amiért 
csak 1 pont járt. Végül az alsó tagozatos 
kisfi ú úgy döntött, inkább a menhelyen 
simogatja a kutyákat és nincs is már rá 
otthon szüksége. A leírt példa is mutat-
ja, hogy nem mindegy az adott jutalom 
és hogy azt mennyi idő alatt érik el, hi-
szen a késleltetés, várakozás számukra 
nehezített. 

A tanulási időbe iktassunk be rövid 
szünetet. Feszültséglevezetésként segí-
teni tud, ha a gyermek felállhat a helyé-
ről, mozoghat kicsit. Nagyobb gyermek 
esetében, ha a szabályrendszerbe bele-
fér, megengedhetjük, hogy elhagyja az 
osztálytermet rövid időre, ha úgy érzi, 
túl sok inger érte. Ezzel segíthetjük az 
önmegfi gyelés és az önkontroll kialakí-
tását (Hallow, Ratey, 2014). 

Számonkéréskor, ha tehetjük, ad-
junk több időt a dolgozatírásra. Az 
írás sok fi gyelemzavaros gyermeknek 
nehezen megy, ha lehetséges, inkább 
a szóbeli felelésnek adjunk teret. Mi-
vel fi gyelmetlenségből gyakran hibát 
vétenek, így értékelhető lehet maga a 
megoldási folyamat is pl. egy számolá-
si feladat esetében, akkor is, ha a vég-
eredmény nem jó, mert eleve hibásan 
másolta le a példát.

Padtársául érdemes olyan gyerme-
ket választani, aki csendesebb, segí-
tőkész, türelmes. A frontális oktatás 
helyett a csoportmunkában való dol-
gozás jobban lekötheti a fi gyelmét. 
Amennyiben konfl iktushelyzet alakul 
ki, annak minél részletesebb átbeszé-
lése segíti őt önmaga megismerésében 
és a kapcsolatok kezelésében. Ha azon-
ban mások társas jeleit nehezebben 
észleli, magyarázzuk el neki, ő mit tett 
és az hogyan hat a másikra. Gyakran 
megesik, hogy egy számára kellemet-
len szituációba sodródik fi gyelmetlen-
sége miatt. Pl. meglök valakit, majd az 
tovább eszkalálódik, és nem érti, miért 
szankcionálták őt. 

Keresni és hangsúlyozni kell a si-
kereket, minél jobban megismerni a 
gyermeket, hisz számtalan kudarccal 
szembesülnek. A fi gyelemzavarban 
nem az a legrosszabb, hogy a gyer-
mekek nem tudnak összpontosítani, 
hanem az, hogy másodlagosan sérül 
az önértékelésük. A konkrét pozitív 
visszajelzés, a dicséret sokat tud nekik 
segíteni (Hallow, Ratey, 2014).

A felhasznált szakirodalmon túl 
ajánlom a Segíts a gyerekednek! Tanu-
lási technikák a motivációtól a vizsgáig 
című könyvet, mely a vizuális megse-
gítés mellett nagyon jó támpontokat 
ad az aktivitás- és fi gyelemzavarral 
küzdő gyermekek tanulási stratégiái-
nak kialakításához.
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 Oktatási, nevelési intézményeink min-
dennapjaiban egyre nehezebben meg-
valósítható feladatnak tűnik, hogy a 
heterogén tanulói és szülői közösség 
minden igényének megfelelő, eredmé-
nyes pedagógiai munkát végezzünk. A 
társadalmi folyamatok gyors reagálást 
várnak el, melyet a pedagógusok saját 
nevelési környezetük átgondolásával 
valósíthatnak meg. Amennyiben az 
egyéni szükségletekhez igazodó pe-
dagógiai folyamat irányelve szerint 
kívánunk eljárni és a minőségi okta-
tást és a személyiségfejlesztést minden 
tanuló számára biztosítani szeretnénk, 
szükségessé válik pedagógiai gyakor-
latunk felülvizsgálata. Jelen írásban 
arra vállalkozunk, hogy az ADHD-s 
gyermekek iskolai közösségbe történő 
beillesztéséről fogalmazzunk meg né-
hány gondolatot. Olyan szemléletmó-
dot kívánunk bemutatni, amely a kö-
zösség szerepének átgondolásával ad 
lehetőséget a sokféle növendék között 
az ADHD-s gyermek sikeres iskolai 
beilleszkedéséhez.

A KÖZÖSSÉG TÁMOGATÓ 
SZEREPE

Az ADHD-s gyermek megjelenése a 
nevelési folyamat összes szereplőjére 
(család, gyermekközösség, szülők, pe-
dagógusok, intézményvezetés, támo-
gató szervezetek és személyek) hatással 
van, szűkebb és tágabb környezetében 
egyaránt megosztó érzelmeket, sok-
szor indulatokat vált ki. A fi gyelem-
hiányos hiperaktivitás-zavar tünetei a 
tipikustól eltérő magatartásformákban 
jelentkeznek. A nagyfokú kreativitás, a 
szenvedély, a küzdőszellem, a kitarás, 
a humor vagy a nagylelkűség olyan 
tanulói tulajdonságok, melyekre min-
den pedagógus igent mondana, azon-
ban ezek az erények gyakran társulnak 
a közösségbe történő beilleszkedést 
gátló jellemvonásokkal, mint a túlzott 
igazságérzet, a szétszórtság, a vágyak 
azonnali kielégítésének igénye, a folya-
matos közlési vágy, a normák fi gyel-
men kívül hagyása vagy a veszélyérzet 
hiánya. Jellegzetes tünet az állandó 

igény a másik fi gyelmére, melyet zak-
latással, bohóckodással, vagy bármely 
más, a többség nyugalmát és fi gyelmét 
zavaró tevékenységgel érnek el. A fél-
behagyott vagy elfelejtett feladatok, a 
feladattudat- és tartás tekintetében a 
kortársakhoz képest elmaradás sem 
segíti az iskolai beilleszkedést. Ehhez 
járul még a különböző korosztályok-
hoz való egyenetlen viszonyulás, jel-
lemzően a kortárskapcsolatok zavara. 
Jellegzetes emocionális reakciók a 
szélsőséges indulatok vagy a gyako-
ri hangulatváltozások. A csoportban 
gyakran képtelenek a másikra fi gyelni, 
beszélgetés közben elkalandoznak, a 
megbeszélteket nem teljesítik. Ezek a 
tulajdonságok idővel e gyerekek pe-
rifériára szorulását eredményezhetik 
(Cseri – Mohácsi, 2018; Hallowell – 
Ratey, 2014). 

A pedagógusok különféleképpen 
viszonyulnak az ADHD jelenségéhez, 
és a velük járó többletmunkához. At-
titűdjüket a gyermekközösség átveszi. 
A negatív pedagógiai attitűd kirekesz-
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téshez vezethet, a pozitív attitűd az 
elfogadás esélyét teremti meg. Osz-
tályközösségen belül, különösen konf-
liktus esetén, a resztoratív technikák 
alkalmazásával (melyekben az összes 
résztvevő szempontjai egyszerre ér-
vényesülnek), elősegíthetjük a szociá-
lis kapcsolatok javulását. Nem szabad 
fi gyelmen kívül hagynunk, hogy az 
osztályban történő minden esemény 
hatással van az egész közösségre. A 
resztoratív szemlélet, a proaktív, il-
letve a reaktív beszélgetések vagy a 
konferenciák lehetőséget teremtenek 
egymás mélyebb megismerésére, ezzel 
egyidejűleg kapcsolataink szorosabbá 
tételére. Ezen a biztos érzelmi alapon 
nyílik lehetőség a problémák közös-
ségi szinten történő megbeszélésére, 
arra, hogy a konfl iktusokat a hozzájuk 
kapcsolódó sérelmekkel együtt dol-
gozza fel az osztály. „Ezeknek a techni-
káknak a bevezetése és hatékony gya-
korlása időigényes, mivel kiterjed az 
érzelmeket tükröző kommunikációtól 
egészen a strukturált, jóvátételt ered-
ményező megbeszélésekig, és folya-
matában kezeli és előzi meg a súlyos 
konfl iktusok kibontakozását és gon-
doskodik a jó közösség kialakításáról 
és fenntartásáról”. (Negrea, 2010, 37) 
A büntetés helyett a kapcsolat hely-
reállítása, a kizárás helyett a jóvátétel 
lehetősége minden esetben erősíti a 
közösségi érzés megélését. Ha a konf-
liktust vagy sérelmet okozó személy 
érzi a közösség támogató erejét, köny-
nyebben képes kommunikálni saját 
érzelmeit (dühét, félelmeit, szégyen-
érzetét), ezzel mélyebben átélheti fele-
lősségét, ami a továbbiakban a hasonló 
esetek kialakulásának megelőzéséhez 
vezet. E szemléletmód és az alkalma-
zott technikák akkor érik el hatásukat, 
ha hosszú távúak, illetve a közösség-
formálódás első percétől jelen vannak. 

A korábbiakban vázoltaknak né-
mileg ellentmond, hogy az ADHD-s 
gyermekek képesek és szeretnek fele-
lősséget vállalni azokban a dolgokban, 
melyek érdeklődési területeiket lefe-
dik. Bátran támaszkodhatunk tehát 
ezekre a készségekre, melyek megmu-
tatkozhatnak akár a szervezés, akár az 
irányítás vagy az ismeretátadás terén. 
Hangsúlyozva, hogy csak abban az 
esetben adhatunk számukra felelős-
ségteljes munkát, ha erre kifejezetten 
igényt tartanak vagy szívesen elvál-
lalják. A jutalom ebben az esetben a 
tanári bizalom és elégedettség, mely 
megnyugvással tölti el az osztályt is. 
A hiperfókusz, valamint egyes terüle-

teken az átlag feletti tájékozottság, a 
kísérletező kedv, a kreativitás lehetősé-
get teremt az egymástól való tanulásra, 
egymás sajátos értékeinek meglátásá-
ra. Az a tanuló, aki egyes területeken 
kiemelkedő ismereteivel meg tudja 
szerezni az osztályban a „mindentu-
dó” pozíciót, könnyebben alkalmaz-
kodik annak normáihoz. A közösség-
építés terén fontos, hogy a pedagógus 
az ADHD-s gyermekkel kapcsolatban 
is képes legyen saját szerepét újraértel-
mezni. Az ismeretközlés és ellenőrzés 
helyett a tanulási képességek fejlesz-
tésére helyezze a hangsúlyt, osztályát 
individuumokból álló közösségnek 
lássa, ismerje minden tanulója egyé-
ni sajátosságait, igényeit (Kőpatakiné 
– Mayer, 2007). Fontos, hogy osztály-
közösségében az egymásért való fele-
lősség és egymásrautaltság érzése, az 
együttérzés kialakuljon, mindez a köl-
csönös bizalom légkörében, melynek 
alapja a pedagógus őszinte jelenléte. 
A befogadó osztály klímáját a derű, az 
öröm és optimizmus kell, hogy átjárja. 

Az ADHD-s gyermekek életét se-
gíthetjük az egyértelmű és átlátható 
struktúrák kialakításával. Ez vonat-
kozhat az iskolai rendre, a napirendre, 
a szokásrendre, az otthoni rutin kiala-
kítására is, valamint az önszabályozás-
ra. A rend(szer)szabályokat, korláto-
kat is magában foglal, melyek segíti a 
gyermekek tájékozódását. Mindenek-
előtt fontos megjegyeznünk, hogy a 
gyermek számára csak azok a korlátok 
jelentenek valódi igazodási ponto-
kat, melyeket attól a közösségtől kap, 
amelyhez érzelmileg erősen kötődik. 
A közösségi szabályokat együtt hoz-
zuk és várjuk el, a megszegésük kö-
vetkezményeit is közösen határozzuk 
meg. Fontos a következetesség és az 
egyértelmű, világos kommunikáció, 
valamint az arányos következmény 
elve. Szabályainkat akár le is írhatjuk, 
többször elismételhetjük. Listák, táb-
lázatok, kártyák vagy bármilyen vizu-
ális formában rögzíthetjük elvárásain-
kat, valamint a feladatokat.

A SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS 
TÁMOGATÁSA

Az ADHD-s gyermek maladaptív 
viselkedésmódja miatt több negatív 
visszajelzésben részesül, melyek ne-
gatívan hathatnak énképére. A kiala-
kuló alacsony önbecsülés befolyásolja 
a későbbi társas kapcsolatrendszerét, 
ezen túlmenően az iskolához való vi-

szonyulását és tanulási motivációját. 
Az énkép kialakulásában nagy szere-
pe van a szociális visszajelzéseknek. 
A pedagógiai értékelés meghatározó 
fontosságú mind az önértékelés, mind 
a társas kapcsolatok alakulásában. A 
pozitív vagy negatív megerősítési me-
chanizmusok elősegítik a reális önis-
meret és a pozitív énkép kialakulását 
(Golnhofer, 2003). Ezt nem csupán a 
pedagógus befolyásolja, hanem a ne-
velő hatására alakul a csoport egyénről 
alkotott képe, melyet a közösség kom-
munikál társa felé. Eltérő személyiség-
jegyeinkből adódóan pedagógusként 
nehéz saját látásmódunkon, nézetein-
ket felülkerekedve fi gyelni a másikat 
vagy egy adott szituációt. „Egy kis ön-
elemzés után kiderül, hogy sokaknak 
a legjobb és legrosszabb tulajdonsága 
egy és ugyanaz, lényegében a legerőtel-
jesebb egyéni jellemzője. Hogy meny-
nyire pozitívan fog ez megjelenni, az 
attól függ, hogy milyennek tapasztal-
ja meg önmagát és a környezetét. Ha 
érzi, hogy megfelelő képességekkel, 
tudással és szabadsággal rendelkezik, 
vagyis kontrollt érez a történések fe-
lett, valamint a környezet értelmes sza-
bályokat és kihívásokat biztosít, akkor 
a jellemzők az egyén és a társadalom 
szempontjából is pozitívan fognak 
megjelenni” (Gyarmathy, 2019). E ki-
hívások és szabályok felállítása közben 
az ADHD-s gyermekekre vonatkozóan 
külön kell terveznünk, külön fi gyelmet 
fordítva az egyéni értékelésre.

A fi gyelemhiányos hiperaktivitás-
zavar legnagyobb próbatételt jelentő 
tünete a normák fi gyelmen kívül ha-
gyása, ezért a viselkedés mindenki 
számára elfogadható mederbe terelése 
a hosszú távú célunk. A viselkedéssza-
bályozás (bármely formáját alkalmaz-
zuk) abban az esetben a legeredmé-
nyesebb, ha a gyermek biztonságban, 
szeretetteljes közösségben érzi magát, 
ahol kimondják, de elfogadják egye-
diségét, érzelmeit vállalhatja, sikereit, 
kudarcait biztonságos körülmények 
között megélheti. Mint a nevelés min-
den terén, az értékelésben is mintaadó 
a szülő és/vagy a pedagógus. Célunk a 
magabiztosság és a tartós önbecsülés 
kialakítása, ezért az önértékelésre vo-
natkozó mintaadás módját, formáját is 
tanítanunk kell. Ezen a téren is elvár-
ható a hitelesség a pedagógustól, mely-
ben a megfelelő kereteken belül saját 
erősségeit, gyengeségeit, megküzdé-
seit megosztja mind a gyermekekkel, 
mind a szülőkkel. A mintaadás jelen-
ti ugyanakkor mások viselkedésének, 
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teljesítményének visszatükrözését is, 
mely során a nevelő egyfajta modell a 
kívánt stílusra, hangnemre, módszer-
re, eszközökre vonatkozóan. Fontos 
a folyamatos kommunikáció, az ér-
zelmek megfogalmazása, kimondása. 
Minden esetben meg kell állnunk és 
megbeszélnünk az adott problémát. 
Ezzel elkerülhető az általánosítás és a 
bűnbakképzés, mely perifériára szo-
rítja a gyermekeket. Az inadaptált 
gyermek képes belefásulni kirekesztett 
voltába, közönyössé válik a mindenfe-
lé irányuló érzelem felé (akármilyen 
előjelű az), elhúzódik a közeledéstől, 
ezzel még inkább kivonja magát a kö-
zösségből a segítségnyújtás lehetősé-
gétől (Brouwer Pálhegyi, 2015)

Az értékelés módja és jellege befo-
lyásolja az értékelővel szembeni érzé-
seinket, kapcsolatunk alakulását, ezért 
érdemes magunkon kezdeni a vizsgá-
lódást. Mit érzek? Miért érzem? Mit 
vártam? Hogyan tudom kimondani az 
érzéseimet, hogy ne romboljak álta-
luk? Mire van szüksége a másiknak? A 
gyermek kötődik nevelőjéhez. Minél 
erősebb ez a kötődés, annál hatéko-
nyabb a nevelőmunkánk. A gyermeket 
tehát közel kell engednünk magunk-
hoz, más nézőpontból, magunkat kell 
közel engednünk a gyermekhez.

Pedagógiai gyakorlatunkban a felső 
tagozattól kezdődően a szummatív ér-
tékelés dominál, miközben a formatív 
értékelés az egyéni sajátosságok fi gye-
lembe vételével a személyiségfejlesztés 
hatékony iskolai eszköze, mindennapi 
használata a szaktárgyi tanórákon is 
elengedhetetlen lenne. A pedagógus-
tól kapott szöveges értékelés, valamint 
a tanárral történő közös kiértékelés, 
az egyéni teljesítményre való önálló 
refl ektálás, az azonnali visszajelzés, az 
eredmény elhelyezése a rövid, közép és 
hosszú távú célok rendszerébe segíte-
né a munkáról, a befektetett energiák-
ról és az elért eredményről kialakított 
objektív képalkotást, mely elvezethet 
a személyes értékek meglátásáig (Ná-
dori – Prievara, 2018). Értékelésünk 
során a valós, befektetett energiát érté-
keljük, ami nem minden esetben egye-
zik meg a pillanatnyi teljesítménnyel. 
Mára számos alternatív értékelési gya-
korlat áll a rendelkezésre, melyek kö-
zül a saját személyiségünknek legmeg-
felelőbbet ki is próbálhatjuk. Ebben a 
tekintetben is élhetünk az érzelmek 
erejével, a sikerek lebecsülése helyett 
az egyéni és közösségi megélése, a ku-
darcélmények feldolgozásában az egy-
más mellé állás segítségével.

A nevelési folyamatban a diákoknak 
fontos a felelősségvállalás, valamint a 
választási és döntési szabadság. Igye-
kezzünk elérni, hogy a gyermek saját 
céljait is meg tudja valósítani az isko-
lában, akár a tanulási folyamatban is. 
Érdemes feltennünk a kérdést, hogy az 
iskolában az egyes készségek elsajátítá-
sa kizárólag a tantervi tananyag feldol-
gozásával történhet, vagy hozhatnak a 
diákok saját tematikát, melyek feldol-
gozása ugyancsak hasznos ismeretek-
hez vezet és melyek által az ismeretel-
sajátítás képessége fejlődik. Dönthet-e 
a tanuló, hogy milyen módon dolgoz-
zon fel egy tananyagot, vagy milyen 
tematika alapján jusson el egy kész-
séghez? Engedjük-e osztályunkban az 
önirányító, alkotó munkát? Gazdál-
kodhat-e egy diák önállóan az idejé-
vel? Választhat-e tanulótársat? Ezek 
bizalmi kérdések, melyekre igennek 
válaszolva az utat folyamatos kontrol-
lal és apró lépésekkel lehet végigjárni. 

EGYÜTTMŰKÖDŐ NEVELÉSI 
SZÍNTEREK

Az ADHD-s gyermek nevelésében 
döntő jelentősége van a nevelési szín-
terek szoros együttműködésének. A 
családokkal való napi szintű együtt-
gondolkodás, a nevelőhatások egyezte-
tetése, a pedagógiai célok, elvárások és 
módszerek ismertetése és megbeszélé-
se a szülő számára azt közvetíti, hogy 
elismerjük szakértői szerepében, más-
részt ezek együttes alkalmazása erősíti 
hatásukat. Egymástól eltérő, esetlege-
sen ellentmondó nevelő hatások gyen-
gítik, kiolthatják a személyiségfejlesz-
tés érdekében tett erőfeszítéseinket. 
A szülővel történő kommunikációval 
kapcsolatban e lap hasábjain is meg-
jelentek tanácsok, legfontosabbnak 
az őszinte és ítélkezésmentes légkör 
kialakítását látjuk, melyben sem a pe-
dagógus, sem a szülő nem védekezik, 
hanem szakértő felekként a gyermek 
érdekeit fi gyelembe véve konzultál 
(Földes, 2006). Az ADHD-s gyerme-
kek családja az iskolába lépésre már 
rengeteg feszültséget hordoz. Fruszt-
rált a gyermekről kapott visszajelzé-
sek miatt, de ezt a feszültséget érzi a 
gyermekért aggódva is. Fontos, hogy 
ezekben a családokban, ahol a gyer-
mek miatt nagyobb az alapfeszültség, 
gyakran a szülők kapcsolata is kárt 
szenved, a pedagógussal szemben ne 
kelljen a szülőnek védekeznie. Ezen 
a ponton meg kell jegyeznünk, hogy 

az érintett gyermek testvérének sincs 
egyszerű dolga, hiszen gyakran keve-
sebb fi gyelmet kap, ugyanakkor életé-
ben jelen van az ADHD miatti állandó 
családi küzdelem. Nehéz a szülőknek 
egyensúlyt találni a gyermekekre szánt 
időben, ami az e problémával nem 
érintett gyermekek biztonságérzeté-
hez feltétlenül szükséges lenne. A di-
agnózis felállítása gyakran jelent meg-
nyugvást a családnak, megértik, hogy 
gyermekük viselkedése nem a nevelé-
sük kudarca. Ugyanakkor megszűnhet 
az önvád, a bűntudat és a szomorúság 
érzése, amelyet a környezeti vissza-
jelzések eredményeként hordoznak. 
A szülők részvételének növelésével, a 
rendszeres, személyes vagy írásos kon-
zultáció során kialakíthatjuk azokat az 
eszközöket és módszereket, melyeket 
együttesen használunk az iskolában és 
otthon. Az intézményben történt ese-
ményeket vessük össze a családban ta-
pasztaltakkal. Figyeljük meg például, 
hogy ugyanazok az esetek, mondatok, 
feladatok váltanak-e ki bizonyos meg-
nyilvánulásokat az iskolában, mint ott-
hon, illetve az egyes színtereken mik 
azok, melyek ösztöntőleg hatnak a tár-
sas kapcsolatok, a feladatvégzés vagy a 
tanulás terén. Érdemes akár napi szin-
ten tájékoztatni a szülőket az iskolai 
eseményekről, kérve, hogy a pedagó-
giai értékelést támogassa a szülői ház. 
Különösen fontos ez a szempont az 
alacsony vagy negatív önértékelésű ta-
nulók esetében, ahol az iskolai pozitív 
értékelést megerősíthetjük otthon is. 
Bár a módszertani ajánlások az azon-
nali és rövid távú jutalmakkal történő 
értékelést (pl. dicséret) preferálják, 
nem mond ennek ellent e hatások ott-
honi megerősítése. A jutalom jellege 
megosztó a pedagógiai szakirodalom-
ban. Külső jutalmak helyett a belső 
erőket motiváló jutalmakra összpon-
tosítsunk. Ezek leggyakrabban a sze-
mélyes kapcsolatokban, elismerésben, 
beszélgetés során megerősítésekben 
valósulnak meg. 

A jutalmazás kapcsán érdemes fi -
gyelembe venni annak értéktelenedés-
re hajlamosító hatását. A túlzott, állan-
dó, teljesítmény nélküli verbális vagy 
tárgyi jutalmazás devalválódáshoz 
vezet. Az ADHD-s gyermeket is csak 
akkor jutalmazzuk, ha valóban sike-
rült a megállapodásunknak megfelelő 
viselkedésformát vagy teljesítményt 
produkálnia, ugyanakkor a jutalmak 
személyre szabása elengedhetetlen. 
Ami az osztályunk többségének nem 
jelent megterhelést, az a fi gyelemhiá-



nyos hiperaktivitás-zavarral élő gyer-
mek számára komoly erőfeszítést je-
lenthet. A jutalom szükségletkielégítő 
hatására utalva hangsúlyozzuk ismét, 
hogy a gyermek számára a legnagyobb 
elismerés a szoros, biztonságot nyújtó 
kapcsolat, amely, ha nem élhető meg a 
szülői házban, a pedagógus által pótol-
ható.

ÖSSZEGZÉS

Az ADHD olyan módszertani válto-
zások bevezetését igényli, mely után 
már régóta kiált a társadalom. Az is-
kola hagyományos eljárásai nem biz-
tosítják azokat a 21. századi igényeket, 
melyek az ADHD-s gyermekek ese-
tében kitüntetetten jelennek meg. A 
fi gyelemhiányos hiperaktivitás-zavar 
megjelenésekor sok ember sérülhet. 
Hatással van a gyermeken túl család-
jára, a kapcsolódó intézményekre, 
szűkebb és tágabb környezetére. A 
nagy álmokat követő sikertelenségek, 
kudarcok az önvád, a kompetencia 
érzésének teljes hiányához, hosszú tá-
von önértékelési zavarhoz vezetnek. A 

gyermek sikeres integrációjának felté-
tele az elfogadó családi és intézményi 
közösség. A társas tevékenységekben 
megjelenő megerősítések, tehetségé-
nek és erősségeinek felismerése segí-
tik az önelfogadást, a valahová tar-
tozás érzésének kialakulását. Annak 
felismerését, hogy egyes jegyeimben 
sajátos vagyok, de értékes vagyok és 
ennek a közösségnek része vagyok. Az 
ADHS-s gyermek közelében megta-
nuljuk, hogy nincsenek sablonok vagy 
tervezhető hétköznapok, és a szeretet 
a teljesítménytől függetlenül, önmagá-
ért, mindnyájunknak, megelőlegezet-
ten jár.
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TÓTH BERNADETT

ADHD A HÉTKÖZNAPOKBAN

letben, a család bevonásával együtt 
gondolkodni a lehetőségeken. Az 
ADHD az iskolai létet is nagymérték-
ben meghatározza, ezáltal a pedagó-
gusok, gyógypedagógusok gyerekhez 
való hozzáállása, szemlélete, gyógyító 
foglalkozásai is kiemelten fontosak. 
Dr. Nagy Péter gyermekpszichiáter 
egy interjúban arról beszél, hogy két-
féle módszert tart sikeresnek a kezelés-
ben: az egyik a biológiai terápia, vagyis 
a gyógyszeres kezelés, a másik a visel-
kedésterápia (esetleg ezek kombináci-
ója). Fontos a szülők lelki megtámoga-
tása is, hiszen az ilyen nehézségekkel 
küzdő gyermekeknek sok energiára 
és odafi gyelésre van szüksége, ami 
feltöltetlen érzelmi tankokkal nagyon 
megerőltető és veszélyeztetheti a szülő 
mentális egészségét. A különleges bá-
násmódot vagy sajátos nevelést igény-
lő (SNI) gyermekek többször kapnak 
negatív feedback-et a környezetüktől, 
ezáltal csökkentértékűség, önbizalom-
hiány alakulhat ki náluk (Csiky, 2016), 
amit a szülők ellensúlyozhatnak a 
gondoskodó odafordulásukkal. A pe-
dagógusok esetében hasonlóan fontos 
a lelki jóllét erősítése, a kitartásuk el-
ismerése (ami kevésbé befolyásolható) 
és az öngondoskodás, önjutalmazás 
fontossága. A gyermek és a környezet 
is szenvedhet a mindennapi nehézsé-
gektől. 

KIZÁRÓLAG NEHÉZSÉG…?
Nehézség, gond, probléma. Az utóbbi 
sorokban gyakorta használt szavak. 
Sajnálatosan a hiperaktivitás és fi gye-
lemzavar előnyös oldaláról általában 
kevesebb szó esik. A fi gyelmetlennek 
kódolt diákok is képesek lehetnek egy 
számukra kedvező tevékenységbe el-
merülni, benne maradni. Az evolúciós 

Az ADHD ma már a köztudatba is 
beékelődött tünetegyüttest jelöl, a ma-
gyar szakirodalom a hiperaktivitás- és 
fi gyelemzavaraként említi. A mozaik-
szó az angol A – Attention, D – Defi cit, 
H–Hyperactivity, D–Disorder rövidí-
téséből született. Manapság egyre több 
gyermek küzd tanulási nehézségekkel, 
hiperaktivitással, impulzuskontroll-
zavarral, illetve ezek kombinációival, 
ennek köszönhető, hogy egyre szé-
lesebb körben vált ismertté az angol 
rövidítés. 

A tünetegyüttesnek enyhébb és fo-
kozottabb megnyilvánulási formái 
is léteznek. A tünetek hátterében az 
idegrendszer működésének zavara 
áll, a személyiség egészét érinti (Csi-
ky, 2016). A magtünetek három cso-
portba sorolhatók: fi gyelmetlenség (a 
fi gyelem irányításának gyengesége), 
túlmozgás (hiperaktivitás) és impul-
zivitás (Lakatos et al., 2010). A fi gyel-
metle nség nehezíti az optimális iskolai 
teljesítményt, a feladattartást, aminek 
köszönhetően másképp működik a 
koncentráció, így az olyan egyszerű 
hétköznapi dolgok, mint a felöltözés 
is kihívást jelentenek a gyermek és 
környezete számára. A hiperaktivitás 
zavara felelhet az iskolai beilleszkedési 
gondokért. Az impulzivitás hátráltat-
hatja a szeretetteljes kapcsolatok kiala-
kulását és megtartását (EMMI, 2017, 
In: Di Blasio, Antalné, 2020).

CSAKIS ÖSSZEFOGÁSSAL 
SEGÍTHETÜNK
Úgy gondolom, hogy a tünetek komp-
lexitása előhívja a megoldás, enyhítés 
összetettségét is. A tünetekből fakadó 
problémák az egész család dinami-
káját befolyásolják, ezért segítőként 
szerintem érdemes rendszerszemlé-

elméletek bizonyítják, hogy a hiperak-
tivitásra szükség van a túléléshez, a lé-
tünk szolgálatában is áll (Gyarmathy, 
2019). A csoportszelekciós elmélet 
alapján a túlmozgásos, újdonságkere-
ső egyén jelentős előnyt jelent a cso-
port számára (új területek felfedezése, 
új táplálékforrás megtalálása). A kere-
tek között tartott impulzivitás (gyors 
válaszkészség) hasznosítható bizonyos 
szakmákban, például a színházi világ-
ban, a szakirodalom szerint pedig a 
militarizált környezetben (rendőrök, 
tűzoltók) (Miklósi et al., 2020). Evo-
lúció-pszichológiai kutatások kedvelt 
témája az ADHD-s tünetek és a túl-
élés sikerességének összefüggései. A 
válaszkészség-teória szerint (Jensen 
et al., 1997, In: Miklósi et al, 2020) az 
ADHD-s vonások kedvezőek olyan 
környezetben, ahol magas a külső fe-
nyegetettség, és az optimális eredmé-
nyességhez a gyors válaszkészség vezet 
(Miklósi et al, 2020).

MI SEGÍTHET AZ ELFOGADÁSBAN?
Felpróbálhatnánk egy olyan szemüve-
get, amely – újrakeretezve az eddigi 
tudásunkat, tapasztalatainkat, gondo-
latainkat – lehetőséget teremtene arra, 
hogy az érintett gyermekekre úgy te-
kintsünk, mint elbűvölő csodabogarak-
ra, akik segítséggel valóban képesek a 
gyengeségeikből erőforrást varázsolni. 
Egy kedves tanárom a képzésem alatt 
feltett egy nagyon fontos kérdést: Mit 
gondolunk, vajon mindenki az adott 
pillanatban az adott képességeinek a 
maximumát nyújtja? Egy erőteljes igen-
nel válaszoltam, és azzal indokoltam, 
hogy az egyén adottságai és aktuális 
(mentális és lelki) állapota (valamint 
számos egyéb faktor) jelentősen befo-
lyásolja, hogy mi az adott maximum, 
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gatása által). A kapcsolódás azáltal jött 
létre, hogy leültem mellé és tükröztem 
az állandóan ismételt mozdulatsorait 
vagy dúdoltam vele az általa válasz-
tott zeneszámot, néha a kettőt együtt. 
Pár alkalommal később már volt „saját 
dalunk”, aminek mindketten tudtuk 
a szövegét. Ezek szerencsés helyzetek 
lehetnek. 

Az is gyógyító hatású lehet, ha egy 
adott napon belül kiválasztunk egy idő-
intervallumot (lehetőségekhez mér-
ten 20-30 perc is szuper), ami csak 
a gyermeké. Ő választhatja ki a te-
vékenységet és rendelkezhet a teljes 
fi gyelmünkkel arra a meghatározott 
időre. Megfi gyeléseim alapján az im-
pulzivitás mögött rejtőző düh sokszor 
abból fakad, hogy a gyermeknek sérül 
az akarata. Az említett felkínált idő le-
hetőséget teremt arra, hogy a gyerek 
megélhesse az akaratát, kompetenciá-
ját, és feltételezhetően a kedvelt tevé-
kenység erősíti a fi gyelem-megtartási 
képességét is. Pedagógusként korláto-
zott esély kínálkozik a hasonló hely-
zetek megágyazásához, az egyéni idő 
biztosítása nehezen kivitelezhető. 

Egy-egy csoportos, segítő foglalko-
zást általában bemelegítő gyakorlattal 
kezdünk – ez szerintem iskolai kere-
tekbe is beilleszthető, kis mozgással 
vagy énekléssel kellemesen indul-
hat a tanóra. Hansen és munkatársai 
(2018) szerint az ADHD gyakran tár-
sul szorongásos tünetekkel és a ma-
gas komorbiditás miatt (egy 2006-os 
kutatási eredmény alapján 68,1%-ban 
jelenik meg – Steinhausen at al., 2006) 
érdemes  megtalálni az adaptív meg-
küzdési formákat, elkerülve például a 
felnőttkori depressziós epizódok kiala-
kulását. A zene pozitív hatásait számos 
kutatás igazolja, Gerald Hüther (2014) 
német agykutató és neurobiológus sze-
rint amikor szabadon énekelünk, akkor 
az agyunk nem képes a félelemérzése-
ket mobilizálni, „ezért képes az ember 
évezredek óta az éneklésre, nem az 
egerek elriasztása céljából”. A frankfurti 
egyetem kutatói professzionális kórus-
ban éneklők által bizonyították a hipo-
tézisüket, miszerint az éneklés jótékony 
hatással bír az immunrendszeri mű-
ködésre és a pozitív érzések átélésére. 
A kórusban éneklés erősíti a szociális 
kompetenciákat és önfegyelemre tanít 
(Gunter at al., 2004).

Az ember egyediségéből fakad, 
hogy a tünetek is egyediek, tehát a 
megoldások is különbözőek. Csodála-
tos dolog, ha a szülők, pedagógusok és 
más segítő szakemberek összefognak 

amire képes az adott egyén. Egy kli-
nikai értelemben vett depressziós sze-
mélynek óriási erőfeszítésbe kerülhet 
akár a virágainak a megöntözése, szá-
mára lehet ez a maximum, egy lelkileg 
és mentálisan optimálisan funkcionáló 
egyén számára ez azonban a természe-
tes napi rutin részét képezheti, ami nem 
jár különösebb megterheléssel. Nem az 
összehasonlítás a célom, hanem annak 
a szemléltetése, hogy véleményem sze-
rint mindenki megteszi a tőle telhető 
maximumot. Ez az ADHD-s gyerme-
kekkel is így van. A saját életünket is 
megkönnyítjük, ha be tudjuk építeni 
ezt a szemléletet, hiszen a gyermek is 
szeretné tartani az iskolai szabályokat, 
megfelelni az otthoni kereteknek, de 
sokszor nem képes rá. Azt nyújtja, amit 
éppen tud. Ez elősegítheti a megértő 
odafordulásunkat, elfogadásunkat.

Ettől függetlenül nem feledkezhe-
tünk el a következményekről sem. A 
határok ugyanis mindig a gyermek 
javát szolgálják (csökkentik a szoron-
gást), az ADHD-s vonásokkal rendel-
kezők számára pedig hatványozottan 
fontos, hogy könnyen érthető, világos 
keretek legyenek felállítva. A keretek 
megtartásáért jutalmazhatjuk őket, 
akár klasszikus piros pontokkal, vagy 
kreativitásunkat szárnynak eresztve 
újféle jutalmazási rendszert találha-
tunk fel. A számukra leginkább mű-
ködő terápiás módszer, a viselkedéste-
rápia hasonló alapokon áll. Segíthet a 
gyereknek, ha bizonyos helyzetekben 
a szülők, pedagógusok is újragondol-
ják a saját határaikat. Könnyen előfor-
dulhat, hogy egy ADHD-s gyermek 
tanulási helyzetben nem szokványos 
pózt vesz fel, cigánykerekezve magol-
ja a verseket, dúdolva matekozik és 
sorolhatnánk. Érdemes hagyni, hogy 
megtalálja a számára alkalmazható, 
működő megoldást (Labancz, 2019).

A munkám során többször is ta-
pasztaltam, hogy a fokozott ADHD-
tünetekkel bíró gyermekhez egészen 
máshogy érdemes közeledni. Hetente 
foglalkozom egy különleges kisfi úval, 
aki sok mindenre megtanított már, 
például, hogy újra megvizsgáljam 
a saját (szakmai) határaimat. Foko-
zott mozgás-aktivitási szintje gátolta 
a szokványos beszélgetési helyzetet, 
következésképpen én kezdtem el be-
lefolyni a tevékenységeibe. Önnyugta-
tási módszereihez tartozik az auditív 
(dúdolás, egymás után ugyanazok a 
dalok hallgatása, fülek ütögetése) és 
mozgási stimulálás (jaktálás, vagyis 
önringatás a felsőtest előre-hátra moz-

az eredmény érdekében, a kényelmes, 
örömteli együttlétezés reményében.
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jelzi, hogy a hiperaktivitás gyökerei 
mélyebbek, komplexebbek, mint csak 
a viselkedés sajátosságai alapján tűnhet.

Tekintettel a hiperaktivitás és a fi -
gyelmi sajátosságok szoros összefüg-
gésére, a következőkben ennek sze-
mélyiségbeli hatását vizsgáljuk meg. 
Bizonyos, hogy sokkal eredményeseb-
ben tudjuk fi gyelemmel kísérni a vilá-
got és társainkat, ha számunkra fontos 
érzéseinkkel is kapcsolódunk hozzá. 
Ha pedig megérint, közel érezzük ma-
gunkhoz, akkor az érzelmi bevonódás 
által hosszabban is szívesen kapcsoló-
dunk hozzá, s a következő felfedezése-
inket is jólesik megosztani. A hiperak-
tív gyermekek fi gyelmének fejlesztése 
során mindez értékes segítséget jelent 
abban, hogy megtapasztalják az elmé-
lyülés, a kitartás készségét.

A pozitív érzelmek kíséretében to-
vábbi kitartási bevonódás érhető el, 
újabb erőforrásokat fedezhetünk fel 
magunkban is. Természetesen mind-
annyiunk számára lényegesek a pozi-
tív megerősítések, ám mindazok, akik 
valamely készségterületen nehézsé-
gekkel küzdenek, még fokozottabban 
szükséges, hogy megélhessék, hogy 
más készségterületeken sikerrel helyt-
állnak, s akár egyes területeken előny-
ben is lehetnek társaikhoz képest a hi-
ány kompenzációjának köszönhetően.

Erősítsük meg tehát a megvalósult 
pozitív mozzanatokban is a gyermeke-
ket, a hiperaktivitás érintettjei számára 
pedig mindezt érdemes számukra jól 
érthető, egyszerű mondatokban megfo-
galmazni. Jelezzük vissza közvetlenül is 
mindazokat a készségeket, amelyekkel 
ő rendelkezik, amelyek hozzásegítették 
az eredmény megvalósulásához, hiszen 
azokat más, akár nehezebb helyzetekben 
is eredményesen hasznosíthatja. Mindig 
eredményesebb a meglévő készségeket 
tudatosítanunk, s általa örömforrást is 
adnunk (Cseri – Mohácsi, 2018), mint 
egy olyan új készségterületet gyakorol-
tatni önmagában, amelynek gyökereivel 
még nem rendelkezik a gyermek. Ha ő 
maga is átélheti eszköztárát, azzal köny-
nyebb lesz kitartani a nehézséget jelen-
tő feladatokban is, az eredményességet 
tudatosító reakció tehát összességében 
értékes kapaszkodóforrás.

Az emberek többsége talán arra vá-
gyik, hogy napjainak sűrű elfoglaltsá-
gai mellett időről időre megnyugvás-
ra, békességre leljen, mégsem vagyunk 
egyformák ezen a téren: vannak, akik 
számára jóval nehezebb megtalálni a 
hosszabb elmélyülés lehetőségét, aki-
ket inkább a változatosság, az új lehe-
tőségek felfedezése hajt. A hiperaktivi-
tás jelenségvilága természetesen jóval 
összetettebb, mint a mozgékonyság és 
a fi gyelemtartás gondjainak összessé-
ge, hiszen ezt a teljes személyiség hor-
dozza magában a reakcióiban. Többek 
között az adott személy érzelmi világá-
ra és kapcsolatrendszerének egészére 
van hatással, amikor ez a diagnózis 
meghatározásra kerül. 

Mégis biztosak lehetünk abban, 
hogy a hiperaktív személyek számára 
is kiemelten lényeges a világban a he-
lyük megtalálása, a képességeik meg-
mutatása, s mindeközben annak meg-
élése, hogy nincsenek egyedül, hogy 
van, akihez a felfedezéseikből vissza-
térhetnek, aki(k) számára ők vannak 
olyan fontosak, hogy társaikká válnak 
az élményekben, megoszthatják vele 
gondolataikat, tapasztalásaikat, mind-
ezzel pedig az újabb felfedezések előtti 
lelki töltekezést is megélhetik.

Írásunkban a hiperaktivitás és a 
kötődés összefüggéseit törekszünk 
pontosítani, hiszen pedagógusként 
és szülőként is fontos olyan támaszt 
nyújtani az érintettek számára, amely-
ben ők időről időre megkapaszkod-
hatnak, s ebben a biztonságban akár 
a megnyugvás élményéhez is közelebb 
kerülhetnek. A hiperaktív személyek 
rajzain, alkotásain keresztül célunk a 
számukra nyújtható segítés fő pilléreit 
is gazdagítani.

A FIGYELEM SAJÁTOSSÁGAI ÉS 
AZ ÉRZELMEK

A tünetegyüttes hátterének meghatá-
rozásához kapcsolódóan alapjaiban ki-
emelendő, hogy már 1934-ben „organi-
kus nyugtalanságnak” (Kahn és Cohen, 
In: Trencsényi, 2011, 8) nevezték, ezzel 
is megerősítve a szervi hátteret a gon-
dok forrásaként. Ez a meghatározás is 

HIPERAKTIVITÁS ÉS KÖTŐDÉS

A másoktól kapott támogató fi gyelem 
és megerősítés a hiperaktív gyerme-
kek számára abban is fontos segítséget 
nyújt, hogy hosszabb kitartásukkal mé-
lyebb belső utazást is tehessenek, s ezál-
tal megmutathassák magukat, akár kü-
lönleges alkotásokat formálhassanak. 
A belső elmélyüléssel megélt élmények 
pedig nagyon fontos, hogy időről idő-
re megoszthatóak is lehessenek, vagyis 
mindazok, akik kísérik a gyermeket, 
egyúttal szeretettel fogadják az ő ta-
pasztalásait, üzeneteit, számára a biz-
tonság élményét is nyújtsák. A kötődés 
fogalomkörének gyökerei leginkább 
ebben a bizalomteljes szeretetkapcso-
latban ragadhatók meg, mindez pedig 
azzal az érzéssel társul, hogy ezután is 
ragaszkodni fogunk az illetőhöz, lelki 
megkapaszkodásunk és a védelmezés 
igénye kifejeződik az irányába. A társas 
gyökerezésű élmények pedig a gyer-
mekek belső élményeivé válva lehetővé 
teszik azt is, hogy a szeretetkapcsolat 
közvetlen jelenlétének hiányában is át-
éljék a biztonságot, valamint azt, hogy 
visszatérhetnek hozzá, megoszthatják 
vele élményeiket (Bowlby, 2009), a ki-
tartás képességének tehát az érzelmi 
támasztékra és kötődésre épülve gazda-
godhat a jelentéstartalma.

A hiperaktív gyermekek kötődé-
si sajátosságainak kezdetét vizsgálva 
a várandósság időszakának megter-
helődései, születéskori nehézségek, 
valamint a család szocioökonómiai 
státusza is hordozhat fi gyelemfelhívó 
jellegzetességeket, mindezek pedig a 
társas kapcsolatokra, így az édesanyá-
val való kapcsolatra és a biztonságél-
ményre is közvetlen hatással vannak 
(Gulyásné Turcsányi, 2014). A hiper-
aktív gyermekek magas alapaktivációs 
szintje és ingerkereső reakciói a család 
életét is megterhelik, konfl iktusokat 
generálhatnak, s a feszültségek érzelmi 
távolságot eredményezhetnek.

A kötődési sajátosságok a teljesítő-
képességgel is közvetlenül összekap-
csolódnak, természetesen hiperaktív 
gyermekek életében is. „Az iskolai tel-
jesítés szempontjából fontos önkont-
roll kialakulásában jelentős szerepet 



játszik a család szeretetteli, gondos-
kodó légköre és az anya és gyermeke 
közötti biztonságos kötődés. Mindket-
tő a szülő által közvetített szabályok 
belsővé tételének feltétele, kiegészül-
ve a szülőtől érkező követelmény-
támasztással.” (Gulyásné Turcsányi, 
2014, 5) A szülők érzelmi gondos-
kodásának szerepe tehát jelentősen 
meghatározza a gyermek kitartását 
feladathelyzeteiben, nehézség esetén 
az eredendően külső elvárások nem 
válnak belsővé. Hiperaktív gyerme-
kek kötődéshez kapcsolódó beszámo-
lói (Benyák, 2011) megerősítik társas 
kapcsolataik alacsonyabb számát. Csa-
ládon belüli kapcsolatok tekintetében 
más gyermekek válaszaihoz képest 
az apák kevésbé váltak a ragaszkodás 
tárgyává, a „további rokonok” pedig 
fontosabbá válnak. Megerősíthető to-
vábbá az osztályközösségben kialakult 
peremhelyzet, ezzel összefüggésben az 
iskolán kívüli társas kapcsolatok ke-
resésének igénye. A ragaszkodás okát 
tekintve részben válaszadási bizonyta-
lanság mutatkozik, részben megfi gyel-
hető a tárgyiasulás, anyagi-pénzbeli 
motívum válik meghatározóvá az ér-
zelmi támasz helyett.

HIPERAKTIVITÁS ÉS AZ ALKOTÁ-
SOK MINT A KÖTŐDÉS FORMÁ-
LÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI

A hiperaktív gyermekek kötődési sa-
játosságai nyomán érdemes a segítés 
forrásaként is tekintenünk a társas 
kapcsolatokban megélhető bizalomra: 
amennyiben pozitív kötődési élményt 
nyújtunk a gyermekek számára, azál-
tal is megtámogathatjuk a nehézséget 
jelentő kitartás képességét. Írásunkban 
az alkotásokra, különösen a rajzokra 
fókuszálunk, hiszen ezek egyszerre 
segítik a belső élmények megformá-
lását, ezáltal a meglévő készségek tu-
datosítását, egyúttal a hiperaktivitás 
során érintett mozgás szabad kifejezé-
sét, valamint az impulzivitásból való 
megnyugvás lehetőségét is magukban 
hordozzák.  Egy-egy alkotás megszü-
letése során az alkotó maga is köny-
nyebben bevonódik és kitartóbb lehet, 
amennyiben szabadon is tervezhet, s a 
megszületett produktumot utána egy 
számára érzelmileg fontos személlyel 
is megoszthatja.

A kötődési sajátosságok megraga-
dásához kapcsolódóan hiperaktivitás 
diagnózisával rendelkező gyerme-
keket kértünk madárfészek-rajzok 

készítésére (instrukció: Rajzolj egy 
madárfészket!), mivel ez a rajz fi nom 
részletességgel mutatja meg az alkotó 
kapcsolataiban megélt biztonság él-
ményét, s az érzelmi világ további sa-
játosságait. Többek között a következő 
szempontok mentén értékelhető: a fé-
szek alapja és környezete, a fészek ki-
dolgozottsága, színessége, a fészekben 
lévő fi gurák (Hámori, 2020).

Hiperaktív gyermekek fészekrajza-
in összességében a következő sajátos-
ságok voltak jellemzőek (Trencsényi, 
2011): a vonalvezetés lendületes, heves 
és kusza, amelyek a rajzoló aktivitásá-
ra, nyugtalanságára utalnak. Előfor-
dulnak méretbeli aránytalanságok a 
kifejezett tartalomhoz kapcsolódóan, 
valamint heves, indulatos reakciók, 
félelmet is hordozva. Mindezekkel is 
összefüggésben a vonalak papírra ve-
tése során a nyomaték erőteljes, koor-
dinálatlan vonalvezetés, gyors mozdu-
latok is megmutatkoznak, mindezek 
a belső késztetések szabályozásának 
nehézségét is kifejezik. A fészkek el-
helyezése nem feltétlenül biztonságos, 
a madárcsalád tagjai mint szereplők 
nem mindig vannak együtt. Az apa 
igen gyakran nem is jelenik meg, a 
biztonságot nyújtó gondozó jelenléte 
nem élhető át.

Az idősebb gyermekek rajzai kissé 
kifi nomultabbak, ez valószínűleg ösz-
szefüggésbe hozható fi nomodó rajz-
technikájukkal, valamint azzal, hogy 
saját nyugtalanságukat, aktivitásukat, 
impulzivitásukat immár kontrollálni 
törekszenek. Az alábbiakban néhány 
sajátos példát mutatunk a rajzokból:

Természetesen jelen összegzésünk 
főként a közös sajátosságok áttekin-
tését célozza, s az egyes alkotók élet-
történeti hátterének ismerete is el-
engedhetetlen a számukra segítséget 
nyújtó támasz legjobb módjának meg-
találásában. A hiperaktív gyermekek-
kel való találkozásaink ugyanakkor 
abban is megerősítenek bennünket, 
hogy a rajzok megalkotása értékes lel-
ki erőforrásokat, megnyugtató érzelmi 
biztonságra találást és kötődési lehető-
séget hordozhat.

HIPERAKTÍV GYERMEKEK 
SEGÍTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI 
TOVÁBBI ALKOTÁSOK ÉS A HIT 
TÁMASZÁVAL

„…viseljétek el egymást szeretettel” 
– hangzik Pál apostol gondolata az 
efézusi gyülekezethez az elhivatáshoz 
méltó élet egyik ismérveként, mely 
egyúttal írásunk érintettjei és környe-
zetük számára ugyancsak lényeges 
iránymutatóul szolgál. Megteremteni 
és megadni a békességet, biztonságot, 
a belső elcsendesedést a szeretet által 
valósíthatjuk meg leginkább, mégis, 
a szeretettel való hordozás, elviselés 
nem mindig könnyű, s erről a hiper-
aktív személyek életét kísérő szülők és 
pedagógusok bizonyosan sokat tudná-
nak mesélni.

Gary Chapman Korlátlan szeretet – 
Hogyan segít az 5 szeretetnyelv a sajátos 
nevelési igényű gyermekkel élő család-
ban című könyve támaszul szolgálhat, 
amikor éppen nem sikerül a megfelelő 
módon szeretnünk a másikat. Erősít-
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sen bennünket továbbá, hogy az Isten-
től jövő szeretet és annak továbbadása 
a másik felé önmagunkon keresztül a 
legfontosabb támaszték nemcsak a se-
gítő kapcsolatainkban, hanem minden 
emberi érintkezésünkben. És ebben 
a hit megkapaszkodási lehetőségként 
óriási segítséget jelent mind a szerete-
tet adó, mind az azt elfogadó személy 
számára is.

Szolgálataink során többször talál-
koztunk fi gyelemhiányos, hiperaktív 
gyermekekkel, a következőkben egyi-
kük, Natalie különlegességét össze-
gezzük nyári hittantáborokhoz kap-
csolódó ismeretség nyomán, annak 
segítő-formáló eszköztárára is építve.

Natalie szülei az Amerikai Egyesült 
Államokból költöztek haza Magyaror-
szágra. A gyermek édesapja amerikai, 
édesanyja magyar, a családjával együtt 
régi tagjai voltak a gyülekezetüknek. 
Natalie anyanyelvi szinten beszéli 
mindkét nyelvet, mosolygós, szeretet-
reméltó, gyermeksége mellett is mély 
hitű kislány benyomását keltette már 
az első találkozáskor (8 éves volt ek-
kor). Az édesanya elmondta, hogy 
ADHD-s és Amerikában gyógyszert 
írtak fel számára. Speciális iskolába 
jár, alapvetően kezelhetetlen nagyobb 
társaságban.

A Natival való személyes találkozás 
során sikerült könnyen egymásra han-
golódni. Hamar kiderült róla, hogy ér-
zékeny, művészlélek. Tisztában van a 
nehézségeivel, azokat meglepően éret-
ten meg is tudja fogalmazni, és küzd 
is azért, hogy ne okozzanak akadályt a 
mindennapjaiban.

Natalie édesanyja osztotta meg, 
mit jelent Nati számára a tábor. Há-
lás volt, hogy olyan közösség részese 
lehet, akiknek körében nincs szükség 
a gyógyszerre, és akiktől a lánya min-
dig feltöltődve, pozitív élményekkel 
tér haza. Sokat jelentenek számára a 
reggeli közös éneklések, és különösen 
a barkácsoló, alkotási tevékenységek. 
A tábor szellemisége összhangban 
van a családjuk életével is, szemé-
lyes kapaszkodót jelent Natinak is az 
a szeretet, amit megélt, s amit hallott 
Istenről. Mindennek leginkább konf-
liktushelyzetben mutatkozott meg a 
fontossága (ami nagyon ritkán fordult 
elő a táborban, akkor is csak a számá-
ra ismerős unokatestvérei irányában): 
ilyenkor elvonult a tábor területének 
csöndesebb részébe, vagy a trambuli-
non maradt még a foglalkozás elején. 
Fontos szerepe volt annak, hogy csen-
desen elhúzódva egyúttal el tudta fo-

gadni a segítséget egy felnőtt társtól, a 
helyzet megbeszélését, majd egyedül 
maradhatott. Gyakran hivatkozott 
arra, hogy Isten segít neki, hogy ne 
legyen olyan indulatos, mert ő nem 
akar bántani senkit. Csendes, egye-
düli imádkozás után rendben csatla-
kozott a csoporthoz. A hiperaktivitás 
által is adódó gyors, lendületes visel-
kedés megtapasztalása és a tudatos 
megnyugvás, lecsendesedés, egyúttal 
egy társsal való együttlét élményének 
megélése lényeges segítséget nyújtott 
Nati számára. S mivel eközben érez-
hette az elfogadást, vagyis nem sérül 
az önmagába vetett hite sem, mindez 
a későbbiekben is segítséget jelenthet a 
tüneteinek csökkenésében.

 A második tábor történései továb-
bi közvetlen segítséget nyújtottak Nati 
hiperaktivitásához kapcsolódóan. A 
Kálvin-emlékévre építve a tábor alap-
témáját a reformáció adta, a hit szere-
pével, a kegyelem megélésével bibliai 
történeteken keresztül. Az első délután 
kézműves foglalkozásán csapatokban 
kellett dolgozni, Kálvin János arcképét 
megformálni különbözőképpen. Nati 
csapata az újságpapírból való tépés 
technikáját húzta ki hozzá. A csapat 
tagjai természetesen különbözőkép-
pen reagáltak: egyesek azonnal vagy 
később inkább játszani tértek, mások 
maradtak, ám közöttük Nati kiemelten 
több órán keresztül is elmélyülten dol-
gozott. Maga az alkotás, a létrehozás 
jelentős segítséget adott számára, a tü-
relem pedig meg is erősítette a kitartás 
készségének eredményességében, örö-
mében. Mindez nagy segítségül szol-
gál a hiperaktív személyek számára, 
hiszen megtapasztalva saját készségeik 
között a türelmességet, egyúttal visz-
szajelzést is kapnak arról, hogy mégis 

rendelkeznek vele. Ha megerősítjük, 
azzal reményeink szerint gyakoribbá 
is tesszük, vagyis az elkövetkezőkben 
is tudatosan hasznosítható az illető 
számára. Összességében Natinak sike-
rült a táborban olyan elfogadó közös-
ségre találni, akik között gyógyszerre 
sincs szüksége.

A saját erőforrások megerősödését 
a bibliai értékek és üzenetek mélyebb 
megélése is segítheti. A tábor közvet-
len lehetőséget ad olyan történetek-
kel való találkozásra, amelyek igazán 
nekünk, hozzánk szólnak, s rátalálva, 
közel engedve magunkhoz, lényeges 
támaszul szolgálhatnak. Hiperaktív 
személyek számára segítséget jelent-
hetnek többek között a gyógyítási tör-
ténetek, valamint az elfogadást, Isten 
határtalan szeretetét hordozó törté-
netek. Hiszen Ő alkotott olyannak és 
éppen olyannak, amilyenek vagyunk. 
Egyediségünkben és megismételhetet-
lenségünkben úgy szeret bennünket, 
ahogyan vagyunk, hisz mindenkinek 
vannak értékei – meg kell erősítenünk 
mindezeket. Talán ez a fajta támogatás 
és elfogadás, ami kimondva vagy ki-
mondatlanul ott van a gyermekekkel 
foglalkozó szakemberek, segítők, illet-
ve szülők életében adhatja a legtöbbet 
egy hiperaktív személy számára.
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SNI, ADHD, ASB, ASD. Ma már min-
denki által ismert betűszavak. Egyfelől 
nyújthatnak segítséget a szülő és a pe-
dagógus számára is, hogy bizonyos vi-
selkedésbeli másságokra, „zavarokra”, 
nehézségekre magyarázatot adjanak. 
Másfelől a gyerekek számára sokszor 
jelentenek egyfajta stigmát, amellyel 
nem könnyű együtt élni. De gyakran 
a szülőknek is frusztrációt, szoron-
gást okoznak, hiszen azt érezhetik, 
hogy gyermekük nem neurotipikus, 
köznyelven szólva „nem normális”. A 
gyerekek egy része, mikor megkapja 
a neki dedikált címkét, viszonyulhat 
ehhez úgy, hogy akkor neki felmen-
tése lehet bizonyos elvárások alól, de 
a hétköznapi tapasztalat azt mutatja, 
hogy amikor néven neveződik, miért 
nem egészen olyanok, mint a többiek, 
az bennük is inkább bizonytalanságot 
kelt. Ez megvalósulhat externalizáló 
viselkedésformákban, azaz kifelé irá-
nyuló agresszivitásban, dühkitörések-
ben, destruktív opponáló megnyil-
vánulásokban, és internalizáló, azaz 

önemésztő, önhibáztató, akár depresz-
szióba, szorongásba torkolló befelé 
fordulásban. Természetesen nagyon 
széles a spektrum, és valóban vannak 
olyan esetek, amikor gyógypedagógus, 
pszichológus, szakirányú fejlesztő pe-
dagógus közreműködésére, segítségé-
re van szükség. A tanulási és magatar-
tási problémák gyakori együttjárásáról 
ír nagyon gazdag szakirodalmi hivat-
kozással és izgalmas következtetések-
kel Höffl  erné Pénzes Éva A tanulási és 
magatartási problémák összefüggései 
a végrehajtó funkciók tükrében című 
tanulmányában (Höffl  erné Pénzes, 
2017, 259−272).

VALÓDI TERÁPIÁS ALKALMAK: 
NORMATÍV ELVÁRÁSOKAT NEM 
TÁMASZTÓ BESZÉLGETÉSEK A 
TANÓRÁKON  

Több, mint húsz évnyi (magyar)taná-
ri tapasztalatom alapján az a határo-
zott véleményem, hogy minden diák 

egyforma, többek között abban is, 
hogy mindenki egyéni, személyre szó-
ló bánásmódot igényel. Az alapvető 
meghajtóink, motivációink azonban 
ugyanazok. Ezért tudunk egymással 
beszélni, szót érteni, közösen dolgoz-
ni. A továbbiakban tehát alapvetően 
irodalomtanári munkám során eddig 
leszűrődött, szintetizálódott következ-
tetéseimet szeretném megosztani.

Kamaszokat tanítani az egyik leg-
izgalmasabb tevékenység. Nagyon 
plasztikusan tapasztalható meg ez a 
bizonyos ugyanazok vagyunk, csak 
éppen teljesen másként. Gyakran gon-
dolkodom el azon, micsoda kegyelmi 
pillanat, hogy mindabban az elképesz-
tő érzelmi, mentális és intellektuális 
kavalkádban, amelyben egy kamasz 
létezik, mégis képesek vagyunk együtt 
fókuszálni egy-egy irodalmi műre, 
versre, novellára, regényre, és az annak 
kapcsán tematizálódó alapvető embe-
ri kérdésekre. Mélyen hiszek abban, 
hogy az ezekről való, nagyon szemé-
lyes, a gyerekekkel szemben normatív 

VINCZELLÉR KATALIN
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elvárásokat nem támasztó beszélgeté-
sek valódi terápiás alkalmak, amelyek 
az úgynevezett viselkedési és ebből 
adódó tanulási zavarok megismeré-
sére, megszeretésére és oldására is le-
hetőséget adnak. Erre természetesen 
alkalmasak a nagy klasszikus művek 
is (gondolhatunk a deviáns Villonra, 
a saját sorsával küzdő Oidipuszra, a 
megoldhatatlan feladatra felszólított 
Hamletre, az élet minden területén 
ambivalenciákkal küzdő Adyra), de 
a kortárs ifj úsági irodalom egy olyan 
határterülete a magas és a populáris 
kultúrának, amelynek olvasásával, 
amelyről való beszélgetésekkel vagy 
módszertanilag nagyon is alaposan 
felépített feldolgozásával azok a diá-
kok is aktívan bevonhatók az órákba, 
elemzésekbe, akik sokszor úgy érzik, 
az előbb felsorolt klasszikus művek-
hez nincs magától értetődően kulcsuk, 
kapcsolódási lehetőségük.

Rendkívül fontosnak tartom, hogy 
a diákok találkozzanak olyan törté-
netekkel, amelyek a saját, kortársi 
környezetükben játszódnak, amelyek 
nyelvi horizontja, karakterei könnyebb 
azonosulási lehetőséget kínálnak szá-
mukra, mint a tananyag részét képe-
ző magas irodalmi művek. A kortárs 
regények feldolgozása másfelől meg-
teremtheti azt a helyzetet is, amely-
ben a nehezebben olvasó, rosszabbul 
fókuszáló diák sem kudarcként éli 
meg a könyv olvasását és feldolgozá-
sát, hanem egyenrangú partnere lehet 
azoknak a társainak, akik a papírfor-
ma szerint nem küzdenek ilyen prob-
lémákkal.

SNI, ADHD, ASB, ASD – A KORTÁRS 
IFJÚSÁGI IRODALOM NYELVÉN

Rövid esszém második felében néhány 
olyan konkrét könyvről szeretnék 
írni, amelyek a kortárs ifj úsági iroda-
lom nyelvén mesélnek magatartási, 
viselkedési és gyakran ebből adódó 
tanulási nehézséggel küzdő gyerekek-
ről. A fi kciós történetekben könnyű 
azonosulni egy-egy karakterrel, akár 
érintettnek érzi magát egy diák, akár 
nem, és ha a regényben megjelenő 
konfl iktusokról megfelelő tanári mo-
derálással lehet beszélni az órákon, az 
az esetleges nehézségekkel küzdő diák 
számára oldást, a nem élesen érintet-
tek számára az empátia felkeltésének, 
a megértésnek a lehetőségét hozhatja.

Bendl Vera Mihályi Csongor és az 
időgyurma (Nagy, 2020) című könyve 

a 6-10 éves korosztálynak, azaz alsó 
tagozatos gyerekeknek szól. Fősze-
replője és egyben elbeszélője, Csongi, 
Asperger-szindrómás, legjobb barát-
ja, Duplamik pedig ADHD-s, azaz ők 
ketten tökéletes megtestesítői az SNI-
nek. „Másságuk”, különlegességük 
azonban a fi kciós történetben egyál-
talán nem stigmaként jelenik meg, ha-
nem személyiségük természetes része-
ként. Ők ezzel kell, hogy éljenek, míg 
mások más adottságokkal. Ez azonban 
egyáltalán nem jelenti ezen jelen-
ségek bagatellizálását, azaz a könyv 
egyáltalán nem úgy mutatja be, mint 
olyasmit, amivel oly könnyű az élet. 
Érzékletesen ábrázolja a gyerekek szá-
mára ebből adódó belső és külső konf-
liktusokat, egyáltalán nem simítgatja 
el a szálakat, azonban a valóságból 
építkező, ám fi kcionalizált helyzetek 
mintegy megküzdési stratégiákat mu-
tatnak, és azt a részben mesei, másfelől 
azonban nagyon is létező pszichológi-
ai motívumot támasztják alá, hogy bi-
zonyos spektrumán ezeknek az adott-
ságoknak egy támogató környezetben 
megtalálhatók az egyéni megoldások. 
A könyvet Koósné Sinkó Judit, az 
ELTE-TÓK mesterpedagógusa is fel-
dolgozta egyszerre szövegcentrikus és 
egyszerre élménytechnikai gyakorla-
tokkal és játékokkal dolgozó oktatási 
segédanyagában (web 1).

 A kiváló pedagógus másik, ebbe 
a témába vágó foglalkozásterve Ré-
vész Emese Simi és a rendetlen betűk  
(web 2) című könyvéhez ad kulcsot. 
Gyarmathy Éva, aki többek között a 
diszlexia egy nagyon elismert kutatója, 
a könyv szakmai lektoraként egyfajta 
„mentálhigiénés elsősegélycsomag-
nak” nevezte a meseregényt, amely 
segítheti a „különleges gyerekek” 
megértését. És egyben, az én olvasa-
tomban, a diszlexiával küzdő gyerekek 
önmegértését is. A magabiztos olvasás 
kétségtelen, hogy az elmúlt nagyjából 
150 évben, az általános tankötelezett-
ség bevezetése óta, egy olyan vitatha-
tatlan kulcskompetenciává vált, amely-
nek hiányában valóban hatványozott 
nehézségekkel kell szembenéznie egy 
olvasási nehézséggel élő gyereknek. 
Természetesen ennek is igen jelentős 
a szakpszichológiai irodalma, én azon-
ban ismét a fi kciós irodalom lehetséges 
terápiás hatására szeretném felhívni a 
fi gyelmet, Koósné Sinkó Judit foglal-
kozástervéből kiindulva. Bár a fi kció 
szerint egy első osztályos közösségben 
játszódik Simi története, azonban a 
könyvet inkább 3-4. esetleg 5. osztály-

ban érdemes tematizálni. Veszélyesnek 
tűnő általánosítás, mégis megkockáz-
tatom, hogy igen kevés az olyan isko-
la vagy akár az olyan osztály, ahol ne 
jelenne meg valamilyen formájú „disz”. 
Már első osztályban sem indulnak 
azonos esélyekkel a gyerekek, hiszen 
többen akár már szinte folyékonyan, 
de legalábbis viszonylagos pontosság-
gal egyedül tudnak olvasni, míg mások 
valóban az iskolapadba beülve talál-
koznak először a betűkkel. (Zárójeles 
megjegyzés: a sokat kárhoztatott és az 
olvasási szocializációt valóban gyöke-
resen megváltoztató digitalizáltság sok 
minden mellett azt is hozza magával, 
hogy az okostelefon használatához 
valamilyen szinten szükség van a be-
tűk ismeretére. Tehát elméletileg a ke-
zükben telefonnal létező óvodásoknak 
van egy olyan helyzeti előnye, amely 
a 2010-es évek előtt nem létezett. Az 
már egy másik kérdés, hogy aztán ez a 
potenciál hogyan és miért nem tud to-
vábbfejlődni az értő szövegolvasás ki-
alakulásának irányába.) Egy harmadik-
negyedik osztályos diák még bőven fel 
tudja idézni, milyen elvárásokkal, kér-
désekkel, érzésekkel indult el az óvo-
dából az iskolás lét felé. És valószínűleg 
9-10-11 évesen, irányított kérdésekkel 
már refl ektálni is képes arra, hogy ezek 
az elvárások és előérzetek hogyan ala-
kultak az első évben. Sinkó tanárnő 
oktatási segédanyagában sokféle mód-
szertani eszközzel él a szorosabb szö-
vegolvasástól a kinezikus feladatokig, 
például a Jobbra-balra játékkal, vagy 
olyan kreatív feladatokkal, mint a fény-
kép-, szobor- vagy rajzkészítés, vagy a 
nem beszédhangokkal való hangulat-
teremtés és kommunikáció. Ezek az 
eszközök tulajdonképpen egy értelme-
zői tevékenység részeként olyan közös-
ségi helyzeteket teremtenek a diákok 
számára, amelyben mindenki részt tud 
venni esetleges diszlexiás vagy disz-
gráfi ás nehézségeivel együtt, illetve az 
ezekkel nem küzdő diákok számára is 
a kommunikáció természetes formá-
inak kitágítási lehetőségeit tudatosít-
hatja. Ismét szeretném hangsúlyozni, 
hogy nem varázspálcáról van szó, de a 
fi kciót segítségül hívva mindenképpen 
egy olyan eszközről, amely az ön- és a 
másik helyzetének megértését, adott-
ságainak elfogadását hozhatja magá-
val. És nem utolsósorban terápia lehet 
ez annak a pedagógusnak a számára is, 
aki úgy érzi, már nincs ereje, türelme, 
energiája újra és újra megértőnek és el-
fogadónak lenni. De miközben ezt érzi, 
esetleg ki is mutatja, közben nyugtala-



ADHD

nítja az a belső feszültség, hogy ezzel 
tulajdonképpen saját hivatásának alap-
jait kérdőjelezi meg. Hiszen nemcsak 
a gyerekeknek van szüksége támoga-
tásra a viselkedési és tanulási zavarok-
kal való megküzdéshez, hanem a nem 
fejlesztő szakirányban dolgozó „átlag” 
pedagógusnak is, akinek egyszerre kell 
a legkülönbözőbb képességű diákok-
kal foglalkozni, diff erenciálni, megér-
tőnek, belátónak és inspirálónak lenni. 
Ez nem kizárólag szakmai, hanem leg-
alább annyira mentálhigiénés feladat 
is, azaz feltétlenül tekintettel kell len-
nünk a pedagógus személyére is, ha a 
témáról beszélünk. Ezért gondolom 
azt, hogy a tananyagból való kilépés és 
egy-egy ilyen tematikájú könyv feldol-
gozása minden szereplőnek segítséget 
jelenthet.

 Végül Wéber Anikó Az osztály vesz-
tese című könyvére szeretnék kitérni 
(Zólya, 2018), amely másféle úton kö-
zelíti meg a viselkedési zavarok és a ta-
nulási nehézség jelenségét. A 2016-ban 
megjelent könyvet általában a bullying 
és speciálisan a cyberbullying kap-
csán szokták emlegetni. Kétségtelen, 
nemcsak a regény dramaturgiájának 
mozgatója az a nyomozás, amit a bán-
talmazás indít el, hanem valóban azt a 
témát próbálja plasztikusan körüljárni, 
amely mindig is létezett, de amelyet 
a 21. században az internet egy egé-
szen más dimenzióba helyezett át. Én 
azonban most nem ezt a főmotívumot 
hangsúlyoznám, hanem azt a közössé-
get és sokféleséget, amelyet a regény 
tulajdonképpen egyenrangú gyerek-
szereplői képviselnek. A történetben 
kifejezetten tanulási nehézséggel vagy 
viselkedési problémával élő gyerek 

nem jelenik meg, azonban az, hogy az 
osztályban élesen különböző státusz-
ban elhelyezkedő gyerekek nagyon 
hasonlóan élik meg ugyanazt a szitu-
ációt, fontos felismerése a könyvnek. 
Osztályfőnöki vagy etika órán is kiváló 
alapanyagul szolgálhat olyan beszél-
getésekhez, amelyek kapcsán a fi ktív 
történeten keresztül születhet meg a 
kisebb és nagyobb kamaszokban is az a 
ráismerés, hogy miközben a felszínen 
sok mindenben inkább a különbsége-
ket látjuk meg, és azok alapján viszo-
nyulunk másokhoz, addig a mélyebb 
rétegekben ugyanazok vagy legalábbis 
nagyon hasonló mintázatok húzód-
nak. Ugyanazon nap történetének több 
szempontból való elbeszélése, az érin-
tettség felsejlése, az, hogy a meg sem 
történtet is hirtelen valóságként, va-
lóságos személyes szorongásként élik 
meg a szereplők, pontosan megmutat-
ja, hogyan lehet öngerjesztő folyamat 
is a bármilyen viselkedési zavar.

ÖSSZEGZÉS

A másoknak való megfelelés kénysze-
re bizonyos életkorokban újra és újra 
felerősödhet. E vélt vagy valós elvárá-
soknak való megfelelés kudarcai a már 
korábban is említett módon hozhat-
nak szélsőséges befelé fordulást vagy 
destruktívan opponáló magatartást. 
A „kényszer” szó is érzékelteti, hogy 
itt nem egy organikus jelenségről van 
szó, hanem olyanfajta erőltetésről, 
amely komoly zavarokat okozhat egy 
bizonytalan személyiségben. Bizto-
san támadható az az állításom, hogy 
nincs nem bizonytalan személyiség, 

én mégis ebből indulok ki. Figyelve és 
együtt dolgozva a kamasz korosztály-
lyal azt érzékelem, hogy a sorozatos 
kudarcként megélt tapasztalatok, a 
hagyományos iskola számokba foj-
tott büntető vagy jutalmazó rendsze-
re még a jó képességű gyerekekből is 
képes debilizáló szorongást kiváltani, 
ami aztán vezethet komolyabb visel-
kedési és tanulási zavarokhoz. Ahogy 
már korábban is írtam, az irodalom és 
a kortárs ifj úsági irodalom nem csoda-
szer, de tanár és diák számára egyaránt 
megnyithat utakat a konfl iktust okozó 
jelenségekhez való viszonyulásban, a 
felismerésben, megértésben, oldásban, 
elfogadásban.
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Ha valakin látszik, hogy beteg volt 
– akár a betegség, akár a kezelések 
nyomai – az szégyenlőssé teheti őt, a 
többiekben pedig félelmet ébreszthet. 
Ha valaki sokat hiányzik, nehezebben 
talál vissza a közösségbe, hiszen ke-
vesebb az együtt megszerzett élmény. 
Ha nincs alkalmasnak tűnő helyzet 
és mód arra, hogy közeledni lehessen 
egymáshoz, ezek a negatív érzések 
mélyülhetnek, és a visszatalálás egy-
re nehezebb. Az osztályfőnök szerepe 
kulcsfontosságú a visszailleszkedés tá-
mogatásában, de ő sincs könnyű hely-
zetben. Mit lehet tenni? Hogyan lehet 
javítani ezen a helyzeten? Mi segíthet 
a változásban? 

A Bátor Tábor ingyenes iskolai 
programjának célja, hogy segítsen egy 
olyan el- és befogadó, biztonságos osz-
tályközösség kialakításában, megerősí-
tésében, ahova reggel örömmel érkez-
nek a gyerekek, ahol jó lenni. Abban 
segíti a súlyos vagy krónikus betegség-
ben érintett gyerekeket és osztálytár-
saikat, hogy könnyebben találják meg 
(újra) a hangot egymással, hogy a té-
ves feltételezések és hiedelmek helyett 
valós információkat kapjanak a beteg-
ségről, valamint hogy felismerjék, mi-
lyen egyedülálló közösséget alkotnak 

együtt. A Suliprogramon résztvevő ta-
nulók az alábbi gondolatokat osztották 
meg a programok után:

„Azt tanultam ma, hogy nem kell 
kiközösíteni senkit, és hogy barátok-
kal lenni jó.”  

„Különösen büszke vagyok magam-
ra, mert most éreztem igazán, hogy 
kedvel az osztályom.” 

„Azt tanultam ma, hogy hogy ho-
gyan működik a cukorbetegség.”

2022-BEN FOLYTATÓDIK A 
SULIPROGRAM SZLOVÁKIÁBAN

A Bátor Tábor Alapítvány Suliprog-
ramja arra a helyzetre ad választ, amit 
gyermekként sokan megtapasztalhat-
tunk. Az iskolás gyerekek a társaik vé-
leménye alapján ítélik meg magukat, a 
többiek közé tartozás az egyik legfon-
tosabb cél a mindennapjaikban. Ez sok 
sikerélménynek, de szorongásnak is 
forrása lehet. Ha valaki sokat hiányzik, 
nehezebben talál vissza a közösségbe, 
hiszen kevesebb közösen megélt pilla-
natuk van. 

Célunk, hogy iskolai programunk-
kal olyan változásokat indítsunk el, 
amelyek a foglalkozás után is fenntart-

hatóak és továbbvihetőek. A szemlé-
letformálás mellett konkrét eszközö-
ket is adunk. A foglalkozás játékos, 
barátságos, a gyerekek életkorának 
megfelelő szinten zajlik.

„Nagyon fontos a rohanó, gondter-
helt hétköznapokban megállni, időt 
szakítani az egymásra való fi gyelésre. 
A gyerekek – a szórakoztató játékok 
segítségével – oldottá és nyitottá váltak 
a beszélgetésre.  A foglalkozásvezetők 
jól irányított kérdései elgondolkodta-
tóak voltak, hosszasan visszhangoztak 
mindannyiunkban. Jó volt látni, ahogy 
a tanítványaim együtt, egymást segít-
ve jutottak el a feladatok megoldásáig 
és tudatosították, hogy az elfogadás és 
segítségnyújtás nemcsak felszabadító 
érzés, de a leghatékonyabb módszer 
is a közös célok elérésében” – osztotta 
meg tapasztalatait a pozsonyeperjesi 
alapiskola egyik osztályfőnöke.

Annak érdekében, hogy a foglalko-
zás az adott osztályhoz a lehető legjob-
ban illeszkedjen és mindenki számára 
komfortos legyen, az érintett gyermek 
szüleivel is felvesszük a kapcsolatot, 
az osztályfőnökkel pedig személyesen 
konzultálunk. Ennek célja nem csak 
az, hogy legyen némi információnk 
az osztályról, ahová érkezünk, hanem 

THURÓCZY FLÓRA

„AZT TANULTAM MA, HOGY MILYEN FONTOS AZ 
ÖSSZETARTÁS!” SZLOVÁKIÁBAN IS ELINDULT 
A BÁTOR TÁBOR ALAPÍTVÁNY SULIPROGRAMJA 
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hogy akár az addig bevált gyakorlatok-
ra, törekvésekre is rá tudjunk erősíteni.

HOGYAN KELL ELKÉPZELNI A 
PROGRAMOT?

Az osztállyal két alkalommal is találko-
zunk, a két foglalkozás között körülbe-
lül 2-3 hét telik el. Mindkét alkalom 90 
perces, vagyis 2-2 egymást követő tan-
órát vesz igénybe. Az osztállyal töltött 
időben szó esik a betegségről és a ke-
zelésekről is, ugyanakkor a középpont-
ban maga az osztály, a közösség áll.

A betegséggel kapcsolatos általános 
tudnivalókat a gyerekekkel beszélget-
ve, az ő meglévő tudásukra alapozva 
adjuk át, lehetőséget adva arra, hogy 
nevükön nevezhessenek dolgokat, 
kérdezhessenek, a tabuk eltűnjenek, a 
tévhitek megszűnjenek. A kisebbek-
kel (6-9 évesek) interaktív, bábos játék 
formájában beszélgetünk, a felső tago-
zatban és a középiskolákban egy veze-
tett beszélgetés ad lehetőséget a téma 
közös körüljárására.

A foglalkozás fő részében a gyerekek 
közös játékok, kiscsoportos feladatok 
és beszélgetések segítségével alkot-
ják meg annak az osztálynak a képét, 
amelybe ők szívesen járnak. Felfede-
zik, mi minden megvan már ebből 
az osztályukban, és arról is szó esik, 
hogyan haladhatnak tovább a vágyott 
kép felé. Nagy hangsúlyt fektetünk a 

gyerekek önbizalmának megerősítésé-
re és arra, hogy magukban és egymás-
ban egyaránt meglássák az értékeket.

A program hatása az osztályra:
  összetartóbb közösség
   oldott, támogató, barátságos légkör
  nagyobb együttműködés
  kiegyensúlyozottabb gyerekek
  egymás elfogadása
  felelősségvállalás
   pozitív visszajelzések, nagyobb fi -
gyelem egymás felé

   növekvő önbizalom és kompeten-
ciaérzés

   csökkenő kiközösítés
   kevesebb csúfolás, zaklatás

Így öntötte ezt szavakba néhány a 
programon résztvevő diák:

„Büszke vagyok magamra, mert rá-
jöttem, hogy nekem van a legjobb osz-
tályom!” 

„Azt tanultam ma, hogy vannak kü-
lönböző betegségek. Akik betegek, segí-
teni, támogatni és bátorítani kell őket.” 

„Különösen büszke vagyok magam-
ra, mert jobban fi gyeltem másokra.”

HOGYAN LEHET RÉSZT VENNI 
A BÁTOR TÁBOR ALAPÍTVÁNY 
ISKOLAI PROGRAMJÁBAN?

A Bátor Tábor sokkal több, mint egy 
nyári tábor. Az élményterápia mód-

szerét nem csak hatvani táborhe-
lyünkön alkalmazzuk, hanem GO! 
programunkkal a kórházi ágyakhoz 
is elvisszük a gyógyító élményeket, 
amikor pedig a kezeléseknek vége, a 
gyerekek iskolába történő visszaillesz-
kedését segítjük.  

Az ingyenes Suliprogramot minden 
olyan osztálynak kínáljuk és ajánljuk, 
ahova valamilyen súlyos vagy króni-
kus betegséggel élő gyermek jár. 2022 
tavaszán a szlovákiai magyar tanítási 
nyelvű iskolákban már van rá lehető-
ség, hogy a foglalkozást az adott kö-
zösségre szabva elvigyük az osztályok-
ba. Szlovák tanítási nyelvű iskolákban 
2022 őszén tervezzük a program elin-
dítását, így már ezekből az iskolákból 
is tudjuk fogadni az érdeklődéseket a 
tavasz folyamán is.

JELENTKEZÉS ÉS TOVÁBBI 
INFORMÁCIÓ:
Keressék bizalommal Th uróczy Flórát 
az f.thuroczy@batortabor.hu e-mail-
címen vagy a +421  905  834 063-as 
telefonszámon! További információ a 
Bátor Tábor Alapítvány munkájáról: 
https://batortabor.org/hu/ és https://
batortabor.org/sk/

„Azt üzenem, hogy ez a nap volt a 
kedvencem. Köszönöm, hogy itt volta-
tok! Remélem, hogy fogunk még egy-
szer találkozni” – mondta egy iskolai 
programon részt vett tanuló.
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A képesség kifejezés a testnevelés- és 
edzéselméletben régóta ismert gyűj-
tőfogalom, amelybe az ember teljes 
személyisége által kifejezett és a telje-
sítményét meghatározó, összes tulaj-
donsága beletartozik (Dubecz, 2009). 
A kognitív, az emocionális és a szo-
ciális területhez tartozó képességeink 
mellett a kifejezetten mozgásos cse-
lekvésekben megnyilvánuló összetett 
képességegyüttes, a motoros képes-
ségek játsszák az egyik legfontosabb 
szerepet a sportteljesítmény alakulásá-
ban. A motoros képességeket két nagy 
területre lehet osztani: kondicionális 
képességekre, valamint koordinációs 
képességekre. A kondicionális képes-
ségek a mozgás energetikai feltétele-

it, vagyis a sportteljesítmény alapjait 
biztosító testi képességek csoportját 
foglalják magukba, a koordinációs ké-
pességek pedig a mozgás szabályozási 
feltételeiért felelnek (Harsányi, 2000). 
Bár jól tudjuk, hogy ez a két nagy te-
rület csupán didaktikai szempontból 
választható szét, jelen munkánkban – 
elsősorban tanulmányunk behatárolt 
terjedelme miatt – csak a koordináci-
ós képességeket mutatjuk be részlete-
sebben, főként a kézilabdajáték iskolai 
keretek között történő oktatásának vi-
szonyában.

A MOZGÁSKOORDINÁCIÓ

Amennyiben arra vállalkozunk, hogy 
a mozgáskoordináció fogalmát a lehe-

tő legpontosabban defi niáljuk, első-
sorban ki kell emelnünk azt, hogy az 
idegrendszernek egy olyan összetett, 
bonyolult, de egyben kifi nomult 
szabályozó folyamatáról beszélünk, 
amely a cselekvéseink összetevői-
nek, vagyis a mozgásoknak és azok 
részleteinek összeségét funkcionális 
egységbe rendezi (Harsányi, 2000). 
Másodsorban a koordináció olyan 
motoros tulajdonságok összessé-
ge, amelyek egymással, valamint a 
kondicionális képességekkel és az 
ízületi lazasággal szoros összefüg-
gésben a mozgások végrehajtásának 
célszerű szabályozását segítik elő. 
Sokszor tapasztaljuk, hogy a moz-
gáskoordinációt az ügyesség szino-
nimájaként kezelik. Ez nem véletlen, 
hiszen az ügyesség egy olyan összetett 

ÖKRÖS CSABA – KŐNIG-GÖRÖGH DÓRA – LIEBSCHER LÁSZLÓ

A KOORDINÁCIÓS KÉPESSÉGEK FEJLESZTÉSÉNEK 
LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI TESTNEVELÉSBEN, A KÉZI-
LABDÁZÁS PÉLDÁJÁN
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mozgásszabályozó képesség, amely a 
cselekvések gyors, harmonikus és 
célszerű, valamint eredményes végre-
hajtását teszi lehetővé (Nádori, 1986). 
Ezen belül található a számunkra igen 
fontos „alrendszer”, amelyet labdás 
ügyességnek nevezünk. 

Többször megállapításra került 
már, hogy a mozgáskoordináció 
alapvető kritériumai szerteágazók, 
de meglétük többsége szabad szem-
mel is jó látható (Dubecz, 2009). 
Ilyen például az új mozgások meg-
tanulásának hatékonysága vagy a 
tanulóknak kitűzött feladatteljesítés 
minősége. De említik a már megta-
nult mozgások alkalmazásának ered-
ményességét is, mely – látni fogjuk a 
labdajátékoknál s így a kézilabdázás 
esetében is – különleges tartalommal 
bír. Az iskolai testnevelésben végzett 
előzetes vizsgálatok arról tesznek ta-
núbizonyságot, hogy az optimális 
energiabefektetés már a végrehajtás-
nál szembetűnő, hiszen a gyermek 
mozgása, mozdulatai magabiztossá-
got sugallnak, és tevékenysége sem 
önmagára, sem társaira nem jelent 
veszélyt (Adorjánné, 2020). A koordi-
nált mozgású gyermek a körülmények 
változtatására gyors alkalmazkodási 
válasszal képes reagálni, valamint jó 
színvonalon kombinálja az egymástól 
eltérő mozgáselemek végrehajtását. 
Az ilyen tanulókat nem frusztrálja 
az időkényszer melletti gyakorlás és 
teljesítési „kényszer” (pl. osztályozás, 
felmérés) sem (Harsányi, 2000).

A mozgáskoordináció pontos meg-
értéséhez először annak részfolyama-
tait kell megismernünk. Az érzékszer-
vek információ-felvevő és -feldolgozó 
tevékenységén, valamint a központi 
idegrendszer szabályozási folyama-
tin alapszik és függ ez a működési 
rendszer. A mozgásfolyamat progra-
mozása és a mozgás eredményének 
elővételezése alapján az idegrendszer 
impulzusokat küld az izmokba, mely 
a mozgás végrehajtását eredményezi. 
A reaff erentáció azt jelenti, hogy az 
izmokban, ínakban és ízületekben 
található receptorok segítségével az 
idegrendszer állandó visszajelzést 
kap a mozgás aktuális állapotáról, 
minőségéről. Ezt a visszajelentést, 
vagyis „VAN értéket” összehasonlítja 
az elővételezett mozgáscéllal, vagyis 
a „KELL értékkel”. Amennyiben a 
rendszer a két „érték” között különb-
séget észlel, szabályozó impulzusokat 
küld az izmokba, mellyel korrigálja a 
mozgást (Ángyán, 2005). 

A KOORDINÁCIÓS KÉPESSÉGEK 
FAJTÁI 

Ebben a tanulmányban egyenrangú 
komponensekként kezeljük az egyes 
koordinációs képességeket, mivel 
megjelenésük és szerepük a kézilab-
dázásban hasonló jelentőséggel bír. 
Összeállításunkban hat speciális koor-
dinációs képességet fogunk jellemezni 
és értelmezni a kézilabda sportág vo-
natkozásában. 

1. MOZGÁSÉRZÉKELÉS 

A mozgásérzékelés/kinesztézis segít, 
hogy helyesen válasszuk ki a mozgá-
sok kivitelezése során az izomerő ki-
fejtésének helyét, idejét és nagyságát. 
A kinesztézis egy olyan szervezeten 
belüli belső diff erenciáló képesség, 
amely az erőkifejtés nagyságának és a 
pontosságának összhangjáért felelős. 
Működésének lényege, hogy az aktu-
ális mozgáshoz illeszti az izomfeszü-
lés és az izom ellazulási képességét, a 
mozgás pontosságát és az információ 
feldolgozást. Minden olyan labdás 
ügyességet fejlesztő gyakorlat, ame-
lyet egyénileg, párban és csoportban 
végzünk, a fejlesztését szolgálja. Az 
összes olyan gyakorlat ide sorolható, 
amely tartalmaz labdaelkapást, labda-
birtoklást és továbbítást, illetve több 
labda egyidejű alkalmazását. A labda 
nélküli, de különösen a labdás test-
nevelési játékok tökéletes körülményt 
teremtenek a kinesztézis „működé-
sének”, melyekben a labdák méretét, 
súlyát variálhatjuk, fi gyelembe véve a 
tanulók életkorát és képzettségét. 

2. AZ EGYENSÚLYOZÓ KÉPESSÉG 

Az egyensúlyozó képesség szintén 
a sportmozgások alapfeltételeként 
jelenik meg. Megkülönböztetünk 
statikus és dinamikus egyensúlyozó 
képességet. A szabályozási folyama-
tokhoz szükséges információk a belső 
fülben található félkörös ívjáratoktól, 
a Corti-szervtől és az izmok feszülé-
séből eredő visszajelzésből érkeznek 
a központi idegrendszerbe (Fonyó 
és Ligeti, 2008). Az egyensúlyozó 
képesség fejlesztésére alkalmasak az 
olyan, nehezített környezetben vég-
hezvitt egyensúlyi gyakorlatok, ahol 
a szándékosan elveszített egyensúlyi 
helyzetünket igyekszünk visszatérí-
teni a korábbi stabil állapotba. A sta-
tikus egyensúlyt fejlesztő gyakorlatok 
sorában a védő/támadó alaphelyzet 

felvétele és megtartása szerepel külön-
böző testhelyzetből indulva, de akár 
egy magasabb helyről történő leug-
rást követő leérkezés egyensúlyának 
megtartása is ide sorolható. A statikus 
egyensúlyi gyakorlatokban elősze-
retettel alkalmazunk dynair-párnán, 
bosun, szivacson, medicinlabdán állva 
történő egyensúlyozást. A dinamikus 
egyensúly jellemzője, hogy a tanuló 
mozgás közben hajt végre egyensú-
lyozást, vagyis eközben próbálja meg 
uralni a testét, testhelyzetét. Ezek kü-
lönféle akrobatikus ugrások végrehaj-
tásakor, vagy akadály fölötti átugrások 
– felugrások esetén jelennek meg. A 
kézilabda játékban leginkább mégis 
a vegyes egyensúlyozást tartjuk a leg-
fontosabbnak, mivel rengeteg olyan 
szituációt találunk, amikor a támadó 
játékos mozgás vagy ugrás közben ke-
rül fi zikai kontaktusba ellenfelével, pl. 
cselezések, betörések, beugrásos vagy 
felugrásos lövések végrehajtásánál. 
Ennek a képességnek a fejlesztésére te-
hát kifejezetten a „támadó – védő egy-
ségben” történő gyakorlást javasoljuk. 
Olyan küzdő játékokban, mint a „told 
át/húzd át a vonalon”, „told ki a kör-
ből”, „juss be a kapuelőtérbe” és ezek-
hez hasonlók, jól kifejeződik annak a 
képességnek a szerepe, amely a tanulót 
„játékban tartja”, vagyis egy külső (el-
lenfél) behatás (lökés, tolás, visszahú-
zás, „faultolás”) ellenére folytatni tudja 
megkezdett akcióját.

3. A TÉRI TÁJÉKOZÓDÓ KÉPESSÉG

A téri tájékozódó képesség egy bel-
ső érzékeléshez kötött képesség, 
amelynek segítségével a tanuló képes 
a térben pontosan elhelyezni saját 
magát, testrészeit vagy a sportágához 
szükséges eszközöket, pl. a labdát, 
kaput (Dubecz, 2009). Tájékozódás 
közben a tér szélességi – mélységi – 
magassági felbontása történik. Szé-
lességen a tanulótól mindkét oldalra 
elhelyezkedő vízszintes síkot, illetve 
területet értjük, ennek feldolgozása 
történhet a fej elfordításával, mely 
nem az alap látószöget növeli, ha-
nem új területet von kontroll alá. 
Emellett a periférikus látás kihasz-
nálása is fontos lesz, mert a játék 
során a tekintet irányultsága vagy a 
fej helyzete információval szolgál az 
ellenfélnek, ugyanakkor annak meg-
tévesztésére is alkalmas. A mélység 
érzékelése a játékos előtt – mögött 
elhelyezkedő, még mindig vízszintes 
sík vagy terület feldolgozását jelenti. 
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A magasság érzékelésének esetében 
a függőleges sík játszik szerepet. En-
nek segítségével tud például a tanuló 
alkalmazkodni egy magasan érkező 
labdához (felnyújtja a kezét, esetleg 
felugrik érte). Egy alacsonyan érkező 
labdához viszont úgy viszonyul, hogy 
a „normál” elkapáshoz odakészített 
kézfejét lefelé, alsó elkapási pozícióba 
fordítja, de akár süllyesztheti is a súly-
pontját egészen guggolásig. A kézilab-
da játék során vagy az abból kiragadott 
tipikus játékhelyzetekben a tanulónak 
legtöbbször nem a saját helyzetének a 
beazonosítása jelenti a legnagyobb ki-
hívást, hanem az ellenfél helyezkedése, 
mivel az egy látszólag független rend-
szer. A legtöbbször a távolság optimá-
lis becslésén áll vagy bukik egy akció 
(pl. betörés/áttörés) sikere. Egy egy-
szerű példán bemutatva, ha a támadó 
túl közel hajt végre cselezést a védőhöz 
képest, azzal növeli a védő esélyét a 
sikeres beavatkozásra. Ha túl messze 
cselez a támadó, hatástalan lesz, hiszen 
a védő nem érzi magát veszélyben, mi-
vel van ideje reagálni a manőverre. 
Ennek a képességnek a fejlesztésére 
azokat a gyakorlatokat ajánljuk, ame-
lyekben a tanulók megosztott fi gye-
lem mellett végzik a feladataikat. Erre 
példa, amikor átadások végrehajtása 
közben kell kerülgetni akadályokat, de 
pl. egy indítási gyakorlat esetén is ezt a 
képességet használjuk, amikor a gyors 
futással mozgó társhoz pontosan pasz-
szoljuk a labdát.  

4. A RITMUSKÉPESSÉG ÉS AZ 
ÜTEMÉRZÉK 

A ritmusképesség, ütemérzék segítsé-
gével a mozgások kivitelezése megfele-
lő időben és helyen történik. A ritmus 
egy időegységre eső mozgásmennyiség 
sebessége, mely lehet lassú, közepes és 
gyors. Nemcsak a mozgásoknak, de a 
kézilabdajátéknak is van egyfajta rit-
musa, mely a támadások – védekezések 
hosszát, időtartamát jellemzi. A ritmus-
képesség azt jelenti, hogy a tanuló képes 
a ritmust megtartani, de ha kell, a moz-
gását felgyorsítja vagy lassítja, attól füg-
gően, ahogy a játékhelyzet megkívánja. 
Ugyanez csapatszinten is megjelenik, 
ahol a labdajáratásoknál, támadásépíté-
seknél a labdát biírtokló támadó csapat 
diktálja a tempót, tudatosan lassíthat, 
avagy gyorsíthat. Ennek az a legfőbb 
taktikai tartalma, hogy a védőcsapat 
fi gyelmét folyamatosan leköti, hiszen 
állandóan készenléti állapotban kell 
lennie. A védő szempontjából nagyon 

fontos, hogy ő is ismerje az egyes tech-
nikai és taktikai elemek végrehajtásá-
nak ritmusát vagy tempóját, hiszen elő-
vételezésének (anticipációjának) ez lesz 
az alapja. Labdaszerzéskor nem mind-
egy, hogy mikor indul keresztezni az 
átadás útját, vagy egy felugrásos lövés 
ellen mikor rugaszkodik el a talajról 
sáncolni. 

5. GYORSASÁGI KOORDINÁCIÓ 

A gyorsasági koordináció megmu-
tatja, hogy a központi idegrendszer 
megfelelő kérgi területe milyen in-
tenzitással és mennyi motoros egység 
aktivizálására képes a mozgásos tevé-
kenység során, a mozdulatot létreho-
zó izmokban (Dubecz, 2009). Ekkor 
csak a fi zikai terhelés során érintett 
izmokra terelődik a fi gyelem, így nem 
kell a felesleges izomfeszülésből adódó 
belső ellenállásokat legyőzni. Ennek a 
képességnek a szintje attól függ, hogy 
a mozgástanulás során a mozgássoro-
kat milyen sebességgel képes a spor-
toló végrehajtani úgy, hogy az készség 
szintjén is megjelenjen. Megjegyzen-
dő, hogy a tanulási folyamat elején a 
végrehajtandó mozdulatban, mozgás-
ban vagy mozgássorban a pontosság 
fontosabb kritérium, mint a gyorsa-
ság. A fokozatosság elvét megtartva 
gyorsítja mozgását a tanuló, s arra kell 
törekednie, hogy a gyors végrehajtás-
nak egy olyan optimalizált maximális 
szintjét rögzítse a szervezet, amelyen 
a hibázás még nem jelenik meg. A 
„drill”- szerű, vagyis a sok végrehajtá-
son alapuló gyakorlások rögzítik ezt a 
memóriában. A „durva koordinációs” 
szintről (a mozgás darabos, rendezet-
len) a végrehajtás áttevődik a „fi nom 
koordinációs” szintre (a mozgás har-
monikus, rendezett), s ha ez tovább 
fejlődik az „automatizáció” szint-
re, ott már a központi idegrendszer 
kihagyásával teljesül a végrehajtás és 
további időmegtakarítás fog jelent-
kezni. Fontos, hogy annak a mozgás-
mintának a szerkezete, amely „belsővé 
vált”, a tér, az idő és a dinamika szem-
pontjából tökéletesnek kell lennie, 
mert egy rögzült rossz minta jelentő-
sen lassítja a további fejlődés folyama-
tát (Bíró, 2007). Ennek a képességnek 
a fejlesztése szoros kapcsolatot mutat 
a gyorsaságfejlesztéssel, amely során 
alkalmazhatunk időkényszerben tör-
ténő technikai és taktikai feladatokat 
is. Sorozatlövéseket lehet végeztetni 
időre és találatra, de azt is javasoljuk, 
hogy például maximális sebességű fu-

tás közben labdakezelési gyakorlatok-
kal haladjanak a gyerekeknek.  

6. A REAGÁLÓ KÉPESSÉG 

A reagáló képesség megnyilvánulása, 
amikor a tanuló egy adott jelre (vi-
zuális, auditív, kombinált), egy adott 
szituációban válaszcselekvést ad. 
Alapszinten a válaszcselekvések száma 
kicsi, idősebb/képzettebb tanulók ese-
tében több alternatívában is gondol-
kodhatunk. A jó reagálási képesség-
gel rendelkező tanulónak vélhetően 
jó lesz a gondolkodási gyorsasága. A 
folyamat az alábbiak szerint zajlik: az 
információfelvételt követően a tanuló 
dönt és „mozdul”. Ez a  helyzet csaló-
ka, hiszen a folyamat első két kompo-
nense is a végrehajtás gyorsaságában 
fejeződik majd ki. Tévúton jár tehát az, 
aki azt hiszi, hogy sportjátékok eseté-
ben a gyors cselekvéshez elég csupán 
a „motoriumot”, vagyis az izmokat 
edzeni. Ha az illető nem képes „olvas-
ni a játékot”, vagyis egy szituációban 
nem ismeri fel a folytatás lehetőségeit, 
vagy felismeri őket, de lassan választja 
ki a legmegfelelőbbet, az lehet bármi-
lyen robbanékony/gyors izomrosttal 
megáldva, valószínűleg inkább az at-
létika futószámaiban lesz eredményes, 
mint a kézilabdázásban. A reagálási 
képesség fejlesztésének előkészítésé-
re azokat a gyakorlatokat javasoljuk, 
amelyben valamilyen jelre történik az 
indulás, de még jobb, ha több alternatí-
va is lehetséges a jelre is és a „válaszra” 
is. Ilyen pl. a tűz–víz–repülő, a fekete–
fehér játék, a keresztező fogó, az után-
zó fogó. A kézilabdázás felé közelítve 
olyan párharcoknak van relevanciá-
juk, amelyekben különféle testhelyzet-
ből indulva kell a labdát megszerezni 
a tanulóknak. Felsőbb osztályokban az 
lehet a technikai/taktikai képzés alap-
ja, hogy a játékszituációkat elemzés-
szerűen tanítjuk, vagyis ha végigme-
gyünk az akciók lefolyásán, kiemelve 
azokat a pontokat, amelyeken várha-
tó események következhetnek be, az 
adott helyzetben. Ezzel az elővételező 
képességüket is fejlesztjük a gyerekek-
nek. A (lassított) elemzés után el kell 
jutni oda, hogy a játékra ténylegesen 
jellemző tempóban is gyakorolják ezt 
a gyerekek.  

BEFEJEZÉS

Mint az rövid tanulmányunkból ki-
derült, a koordinációs képességek 
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jelentősége nemcsak abban rejlik, 
hogy sokszínűek és változatosak, 
vagy abban, hogy a sportmozgások 
egyes területein tisztán megjelennek 
és beazonosíthatók. Számunkra az 
értéket az képviseli leginkább, hogy 
a kézilabda játékban szinte mindig 
kombinálva találkozunk ezekkel a 
képességekkel, s bár gyakorlati példá-
inkban túlnyomórészt egyikre vagy 
másikra fókuszáltunk, az átfedések 
tisztán kirajzolódtak. A sportjátékok-
nak, és azon belül is a kézilabdázásnak 
az az egyik legnagyobb értéke, hogy a 
mozgás anyaga, a nyílt mozgáskészsé-
gek magas szintű meglétére támaszko-
dik. A változatos helyzetek különféle 
megoldásokat igényelnek, nem be-
szélve arról, hogy a sportág atlétikus 
– küzdő – taktikai jellege mellett az 
ügyesség játssza az egyik főszerepet. 
A játék sikeres űzéséhez a játékosoktól 
folyamatos alkalmazkodás szükséges 
mindkét nagy taktikai területen (tá-
madás és védekezés). A koordinációs 
képességek ennek az alkalmazkodás-
nak az alappillérei, miközben egymást 

is támogatják. Az iskolai testnevelés-
ben a tananyagok (értsd: sportágak) 
kínálata széles, azonban azt, hogy 
mely sportágak milyen fajsúllyal sze-
repelnek a programban, több ténye-
ző is befolyásolja. Ilyenek például az 
adott iskola infrastrukturális lehetősé-
gei és felszereltsége, a testnevelő tanár 
sportági affi  nitása, az iskola és/vagy a 
város hagyományai. Magyarországon 
a kézilabdázás egy elismert, szeretett 
és központilag is támogatott sportág, 
ahol az iskolákban folyó sportszakmai 
munka mintegy jó bázisként szolgálja 
az utánpótlás-egyesületek fejlődését. 
Mindemellett a kézilabdázás moz-
gásanyaga elég összetett és sokoldalú 
ahhoz, hogy bátran ajánljuk minden-
kinek, aki komplex módon kívánja 
fejleszteni a tanulócsoportjainak mo-
toros képességeit. Fontos, hogy mun-
kánkat a gyermekek organikus fejlő-
dését szem előtt tartva végezzük és a 
különféle képességek sajátos szenzitív 
időszakait fi gyelembe vegyük. Remél-
jük, tanulmányunkkal meghoztuk a 
kedvet és inspirációt nyújtottunk min-

den érdeklődőnek, hogy ezt a remek 
játékot magas szinten oktassa.
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A  csillagászat vagy asztronómia a 
természettudományok csoportjába 
tartozik. A  római kultúra világosan 
besorolja a hét szabad tudomány vagy 
mesterség kvadriliumába az asztronó-
miát. „A római nevelés művelt embere 
jártas volt a hét szabad tudományban” 
(Kováts-Németh, 2016, 8) – olvashat-
juk Kováts-Németh Mária Kultúra, ér-
ték, iskola című könyvében. Egy olyan 
tudományágról van szó, amely össze-
tett gondolkodásmódot kíván, és az 
élő és élettelen  természet megismeré-
sének, megtapasztalásának részeként 
kapcsolódik az emberiséghez. Ez az 
ősi tudományág nagy szerepet vállalt 
a  ma már egyszerűnek tűnő időszá-
mítás, a naptár, az égbolti tájékozódás 
kialakulásában. A  titokzatos égbolti 
világ állandó változásai a  kutatók, az 
emberiség, a  felnövekvő generációk 
számára folyamatosan új kihívásokat 
hoz magával. A kutatás feltételei, kö-
rülményei ebben a tudományágban 
állandóan módosulnak, amit Kulin 
György és Zerinváry Szilárd a Távcső 
világa c. kötetében így fogalmaz meg: 
„A csillagászat eseményei úgy zajlanak 
le, hogy soha nem ismétlődnek meg 
pontosan a  korábbi körülmények kö-
zött” (Kulin–Zeringváry, 1958).

 Az idézett mű pedagógiai-didak-
tikai szempontból is nagy jelentősé-
gű, hiszen a  20. századi távcsőépítést 
mutatja be a  felnövő generációk szá-
mára. A kötet legfontosabb hozadéka, 
hogy megjelenésével hozzáférhetővé 
és elérhetővé tette a  távcsőkonstruá-
láshoz nélkülözhetetlen legfontosabb 
mechanikai-optikai ismereteket. Ezek 
birtokában lehetőség nyílt akár sa-
ját távcsövek készítésére is. Bátran ki-
jelenthetjük, hogy a Kulin–Zeringváry 
szerzőpáros kiadványa egy egyedi 
projekt létrehozására ösztönözte az 
olvasóit, ami hozzájárult a csillagászat 
iránti érdeklődés megnövekedéséhez, 
a fi atalok érdeklődésének a felkelté-
séhez. Bár a kötet megjelenése óta sok 
idő telt el és a megfi gyelői techniká-
ban is nagy fejlődések történtek – ma 
már ismertek a távcsövek lencsés (ref-
raktorok) és tükörrel ellátott (refl ek-
torok) kombinált formái, melyeket 
katadioptrikus vagy kombinált optikai 
rendszerű távcsöveknek nevezünk –, 
az alapvető optikai távcsőrendszerek 
kiállták az idő próbáját. Amennyiben 
a csillagászat népszerűsítésével szeret-
nénk foglalkozni, érdemes követnünk 
a Kulin–Zeringváry szerzőpáros java-

solta módszertant, és a projektoktatás 
módszertanához fordulnunk. 

A PROJEKTOKTATÁS ELŐNYEI

A természettől való elidegenedés álta-
lános jelensége napjainknak. Megfele-
lő motivációval, a projektoktatás alkal-
mazásával azonban megpróbálhatjuk 
felfelkelteni a tanulók érdeklődését a 
természet működése, így a csillagászat 
iránt is. 

A  jelen pedagógiája egyre nagyobb 
fi gyelmet szentel a projektoktatásnak, 
melynek alapjait a modern reformpe-
dagógia fektette le. A reformpedagó-
giák legfontosabb sajátossága, hogy 
kilépnek a kötött, rugalmatlan, merev 
oktatási rendszerből, és új aspektusból 
közelítik meg az intézményes nevelést 
és oktatást. 

A  projektmódszer, a  projektpeda-
gógia 1918-ban Kilpatrick Th e Project 
Method című 18 oldalas tanulmányá-
nak megjelenésével indult világhódí-
tó útjára. A  projektoktatás Coufalová 
(2006) szerint lehetőséget kínál az 
egysíkú, monoton oktatás változta-
tására.   „A projekt egy cél által meg-
határozott tapasztalatgyűjtés, céltu-
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datos cselekvés“ (Hegedűs, 2007, 39) 
– írja Hegedűs Gábor az oktatásról 
és nevelésről alkotott fi lozófi ájában. 
Borbély Diána és szerzőtársai szerint 
a  projekt lehetőséget ad a  gyermekek 
érdeklődésének felkeltésére, kíván-
csiságának kielégítésére, együttmű-
ködésre, tapasztalatszerzésre. „Célja 
rendszerint a  probléma megoldása és 
a  produktum létrehozása“ (Borbély, 
2020, 119). A témaválasztás alapján a 
szerzők a  projektek öt típusát külön-
böztetik meg, eszerint léteznek tech-
nikai, művészeti, környezeti–nevelési, 
gazdaságismereti, kutatási projektek. 
Ivan Turek (2010) a célok tekintetében 
a  projekteket problémamegoldó, al-
kotó (konstruáló), értékelő (összeha-
sonlító), drill (készség-gyakoroltató) 
projektként rendszerezi. 

A  projekt előnyei között említhet-
jük, hogy a  tanulókat az információ-
feldolgozás módszerének elsajátítására 
készteti az enciklopédikus ismeret-
szerzésre való fókuszálás helyett. A ta-
nulók tanulási folyamatát összeköti 
a  reális élettel, motiváló hatással bír 
és kreativitásra ösztönöz. Serken-
ti a  fantáziát, a képzeletet és szelek-
táló funkciója is van. Negatívuma, 
hogy komoly szakmai felkészültséget, 
kreativitást, improvizációt, a  várat-
lan, kialakult szituációkra azonnali, 
hatékony reakciót igényel a  pedagó-
gus részéről. A projektoktatás további 
előnye, hogy integrált-tematikusság 
jellemzi, így problémamegoldásra és 
nyitottságra törekszik. Ez az oktatási 
mód különösen jól összehangolható 
az alsó tagozatos tanítással, amelyben 
nagyrészt egyetlen pedagógus látja el 
az oktató szerepét, így könnyebben 
egységbe tudja fogni több tantárgy 
tananyagát. Bačová (2014) és szerző-
társai a projektoktatástól remélik a ta-
nulási folyamatok színvonalának mi-
nőségi emelését. Itt ugyanis a tanulók 
teoretikus, passzív, felszínes elméleti 
tudását felváltja az aktív, felelősségtel-
jes, gyakorlatias, közvetlen, részvételi 
feladatmegoldás. Egy projekt új utakat 
nyit meg a  tapasztalás, tanulói kivite-
lezés, a feladatok egyedi, sajátos értel-
mezése, a problémamegoldás területe-
in. A tanuló végrehajtó szerepe mellett 
a  pedagógus tanácsadói tevékenysége 
biztosítja a célok megvalósítását. 

Pjatková (2017) szerint fontos a he-
lyesen megválasztott projekt, mivel az 
előkészületek több időt igényelnek: „A 
pedagógus jó szervező és diagnoszta 
kell, hogy legyen, készen álljon a tanu-
lók szokásainak, nézeteinek megvál-

tozására, tisztában van az iskola tér-, 
anyag-, technikai felszereltségével. 
A  projektmunka egy tudományos el-
járáshoz hasonlít“ (Pjatková, 2017, 7). 
A projektmódszer célja a projekt meg-
valósulása, amely négy fázisban érhető 
el. Pjatková (2017) szerint az első fázist 
a projektalkotási szándék alkotja, ami 
kezdeményezés megjelenéséből, téma-
választásból, szakirodalmi felkészü-
lésből áll. A második fázist a tervezés 
uralja, ekkor történik a téma ponto-
sítása, a célmeghatározás, az időkeret 
kijelölése, a csoportok kialakítása, az 
elérhető információk összegyűjtése. 
A harmadik fázisban a projekt megva-
lósítása zajlik, amely során teret kap-
nak a különféle alternatív javaslatok, 
optimális megoldások. Az utolsó, ne-
gyedik fázisban a projekt kiértékelése 
történik, amely elemzésből, a hozzá-
férés biztosításából, projektvédésből 
és gyakorlati alkalmazásból áll. 

A pedagógusoknak mérlegelniük  
kell, hogy a  jövő generációját milyen 
tanulási formával, lehetőségekkel kí-
nálják meg. Egy-egy  projekt megva-
lósítása jó alapot adhat a  tanulóknak 
a  fejlődésre, hiszen a divergens, szét-
ágazó és kreatív gondolkodásmód 
gyakorlására ösztönzi őket. 

A TERMÉSZETTUDOMÁNY 
OKTATÁSA ALSÓ TAGOZATON

A  természethez kapcsolódó ismere-
tek elsajátítását, tényszerű megértését, 
felvilágosító, felfedező jellegű szerepét 
főként a környezetismeret, természet-
ismeret és honismeret tantárgyak biz-
tosítják az alapiskola alsó tagozatán. 
Az állami művelődési programban 
az ember és természet, ember és tár-
sadalom  művelődési területek témái 
tartoznak ide. 

Az alapiskola első és második évfo-
lyamában a tanulók a környezetismeret 
tantárgynak köszönhetően találkoz-
nak az élő és élettelen természet fogal-
mával. A  természettudományos okta-
tás keretében a kognitív megismerés 
folyamatai az alapvető fogalomalko-
tástól kezdve olyan tevékenységekre is 
kiterjednek, amelyek megalapozzák a 
legfőbb kutatói készségeket – például a 
keresést, észlelést, feltárást, felfedezést, 
megismerést –, és amelyek feltétlenül 
szükségesek a környezettel való ismer-
kedésben, annak megértésében, letisz-
tult felfogása érdekében.  

A  természetismeret tantárgy a  har-
madik és negyedik évfolyamban jele-

nik meg az alapiskola alsó tagozatán. 
Célja a természettudományos mű-
veltség megalapozása és bővítése. A 
természetismeret a  tanulók környe-
zetismereti ismereteire építve elősegíti 
a természettudományos kifejezések 
elsajátítását. A  harmadik és negyedik 
évfolyamban különböző témakörök 
szerint történik a  természettudomá-
nyos oktatás. A  negyedik évfolyam 
természetismerete elsősorban a cél-
csoport környezetét jellemző növény-
világ, állatvilág megismertetésére össz-
pontosít, emellett azonban fi gyelmet 
szentel az ember, az élettelen termé-
szet és a természeti jelenségek vizsgá-
latára is. A természeti jelenségek témái 
között szerepelnek a csillagászathoz 
kapcsolódó tananyagtartalmak is: 
a gyerekek megismerkednek a  Föld 
mint bolygó, a  Hold mint a  Föld kö-
vetője, a Naprendszer, a Nap mint csil-
lag, a bolygók, a csillagképek, a Nagy 
Göncöl, az Orion, a csillagvizsgáló, az 
életfeltételek a  Földön és világűrben, 
illetve a távcső témáival és fogalma-
ival. Az elérni kívánt teljesítményi 
sztenderdek szerint a  tanuló tudja, 
hogy a Hold a Föld követője, tisztában 
van a Föld forgási idejével a tengelye, 
keringési  idejével a  pályája folyamán. 
Tudja, hogy a Föld megközelítőleg 
gömbformát ölt és bolygónak nevez-
zük. Megérti, hogy ez a bolygó a Nap 
mint csillag körül kering. Bemutatja 
a  Földgömb modelljén a  bolygó saját 
tengelye körüli forgását. 

A  honismeret tantárgyat szintén 
a harmadik és negyedik évfolyamosok 
látogatják. Az állami kerettanterv em-
ber és társadalom művelődési terüle-
téhez tartozik. A tantárgy célja a kör-
nyezetünk helyszíneinek, a falvaknak 
és városoknak a megismerése, felfede-
zése. Identifi kálja és megkülönbözte-
ti az ember és a természet alkotásait. 
Magyarázattal segíti hazánk  jelentős 
történelmi eseményeinek a leírását. 
Térkép segítségével mutatja be hazánk 
helyszíneit, értékőrző, államilag védett 
nevezetességeit. A tartalmi sztenderd-
jeiből csillagászati szempontból ben-
nünket leginkább az én településem, 
az északi irány (déli árnyék szerint), az 
égtájak, a kultúrtörténeti helyszínek, 
az emlékhelyek, a jelentős személyi-
ségek, a történelmi látnivalók témái, 
Szlovákia honismereti térképe és a tér-
képes helyi jellegű meghatározás érint. 
Lényegét tekintve a  regionális kultúr-
történeti helyszínek minimális teljesít-
ményi sztenderdjeinek elérésével a ta-
nulók meg tudják határozni legalább 
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öt kulturális és történelmi emlékmű 
helyét Szlovákia területén. A csillagá-
szattal összefüggésben az ógyallai ob-
szervatórium helye, annak alapítója, az 
intézmény küldetése, társadalmi sze-
repe jelenti a honismereti célkitűzése-
ink elérését. Hazánkban jelenleg közel 
húsz államilag támogatott csillagászati 
intézmény kínál számunkra lehetősé-
get a  tudományos csillagászattal tör-
ténő találkozásra. A nyugati régióban 
élők számára az egyik ilyen intézmény 
Komárom városától északra, Ógyallán 
található. Az intézményes oktatás 
mellett az ilyen típusú intézmények 
meglátogatása, egy közös projekt ké-
szítése velük eff ektív kiegészítése lehet 
a természettudományos oktatásnak. 
Az ilyen típusú felkészülést a  tanulók 
gyakorlati csillagászatként élik meg. 

A megfi gyelés, a  személyes találkozás 
egy-egy csillagászati segédeszköznek 
köszönhetően hatékonyan nyitja meg 
az utat az elméleti tudás és gyakorlati 
alkalmazás között. 

Tanulmányom következő részét egy 
átfogó projektmodell bemutatása ké-
pezi, amelynek alapját a természetis-
meret, a honismeret (regionális isme-
retek) és a képzőművészeti tantárgy 
interdiszciplináris kapcsolata alkotja.
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Nehéz lenne meghatározni, mikor 
kezdődött el az egyének (egyedek) kö-
zötti ismeretátadás, hiszen az egymás 
tanításának jelensége már az állatvi-
lágban is megfi gyelhető. Itt ne csak a 
szülők és gyerekek (állatoknál a fi ó-
kák, kölykök) egymáshoz való viszo-
nyára gondoljunk, hanem a felnőttek 
közötti tudásátadásra is. Ha az állatok 
csak az ösztöneikre lennének utalva, a 
legtöbb faj már rég kipusztult volna, 
pontosabban ki sem alakult volna. Mi 
egyszerű emberek is tanúi lehetünk, 
hogy egyes madárfajok miként tanít-
ják meg a fi ókáikat repülni, a ragado-
zó emlősök a kölykeiket vadászni stb. 
Mivel elfogadjuk, hogy az ember az ál-
latvilágból származik, azt is tudomásul 
kell vennünk, hogy elődeinknek az ős-
múltból az állatok kölyöknevelő mód-
szereit is magukkal kellett hozniuk, sőt 

ami meglepő, olykor még tanulniuk is 
kellett tőlük, még ma sem ártana, bi-
zonyos – nem túlzás – példaértékű 
fogásaikra odafi gyelnünk. Némelyik 
tudományág kutatói ezt folyamatosan 
meg is teszik. 

Arról már van némi fogalmunk, mi-
ként fejlődött ki az emberi társadalom, 
az ókori államokban milyenek voltak 
az emberek közti viszonyok, hogyan 
jöttek létre a bölcseletek, a gyógyászat, 
ágaztak szét a különféle tudományok. 
Agyagba, kövekbe vésett, puha (azóta 
konzerválódott) anyagokra rajzolt, írt 
szövegek (ha esetenként csak töredé-
kesen is) őrizték meg számunkra egyes 
zseniális elmék mondanivalóit, ha úgy 
tetszik, üzeneteit. Ha egy kicsit elgon-
dolkodunk, annak is nyomára lelhe-
tünk, hogy a történelemben mikor és 
hol jelentek meg először az oktató-

nevelő intézmények. A múzeumok, 
könyvtárak, levéltárak tömegével tár-
nak elénk ezekről hiteles dokumentu-
mokat.

Az emberi kultúrát általában két 
nagy területre szokás felosztani: a 
tudomány(ok) és a művészet(ek) cso-
portjára. Tudni véljük, hogy melyikbe 
mi sorolható be, de ha jobban elgon-
dolkodunk e lakonikus kategorizá-
láson, hamar rá kell jönnünk, hogy 
határt vonni közöttük nem is olyan 
könnyű, mert a határok bizony néha 
elmosódnak vagy talán nincsenek is. 
Erre akkor jövünk rá, ha fi gyelembe 
vesszük, mit szokás az egyik és mit a 
másik területen elhelyezni, aszerint, 
hogy kik az egyiknek és kik a másik-
nak a művelői. Mint tudjuk, a tudósok 
az ismeretlen dolgok (mondhatnánk, 
tények), folyamatok után kutatnak, fel-
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feltárnak valamit, a művészek viszont 
azok, akik létrehoznak, átalakítanak, 
illetve alkotnak valamit. De van egy 
– a kialakulásától napjainkig igencsak 
lebecsült – szakterület, amelynek a 
művelői egyik csoporthoz sem tartoz-
nak. Kezdetektől fogva arra töreksze-
nek, hogy az ifj ú nemzedéket, sőt néha 
a felnőtteket is segítsék a tudomány 
által feltárt és a művészek megalkotta 
dolgok – mi több, a történelmet végig-
kísérő, ide-oda csapongó eszmék – kö-
zött eligazodni, megértetni velük a ter-
mészet és a társadalom rejtett dolgait. 
Rávezetni őket arra, miként könnyebb 
a természetes kíváncsiságukat, lelki 
igényeiket kielégíteni, a szunnyadót 
felébreszteni, fi gyelmüket ráirányítani 
valamire, ami addig érdektelen volt, és 
értéktelennek tűnt számukra. Élvezni 
tudni a természet kínálta és az ember 
alkotta szépségeket. És még rengeteg, 
megszámlálhatatlan dolgot. Egyszóval 
a világot. Azt is mondhatnánk, meg-
tanítani őket élni. Ezek a se tudós, se 
művész emberek a pedagógusok. A 
kognitív képességek és az esztétikai ér-
zék kialakításán kívül van, azaz lenne 
még egy harmadik, nélkülözhetetlen, 
társadalomépítő (formáló) feladatuk 
is, a szocializáció. Hogy ezek együtt 
mekkora értéket képviselnek, nem iga-
zán ismerték fel egyetlen társadalom 
(állam) politikai vezetői sem. Talán 
egy kivételtől eltekintve, aki még az 
újkor kezdeti szakaszában élt, magyar 
volt és ráadásul nő: Lorántff y Zsuzsan-
na (1602−1660), I. Rákóczi György 
erdélyi fejedelemnek az özvegye. Ő 
hívta meg Sárospatakra az akkori idők 
híres tanárát, azt is mondhatnánk, 
igazi pedagógusát, a cseh Jan Amos 
Komenskýt, latinos nevén Comeniust 
(1592−1670), hogy szervezze újjá az 
ottani kollégiumot.

A 16. és 17. századi (töredékeiben 
megmaradt) Magyarországának leg-
gazdagabb földbirtokosai közé tarto-
zott a Lorántff y és a Rákóczi család. 
A sors úgy hozta, hogy mindkét csa-
lád latifundiumai a testamentumok 
(végrendelkezések) értelmében, Zsu-
zsanna nagyasszonyra szálltak, aki fö-
löttébb művelt, nagytekintélyű vidéki 
hölgy volt. Nem csoda hát, ha kivéte-
les módon tudott sáfárkodni birtokai 
jövedelmével. Apai örökségének köz-
pontja a sárospataki vár volt, melyet 
bőven termő mezők és kertek vettek 
körül. Éléskamrái, pincéi mindig tele 
voltak élelemmel, így a földek és a ker-
tek tartósított termékeivel is. A várban 
kapott helyet a Nyugat-Európában ne-

velkedett kiváló elmék irányítása alatt 
álló, kollégiumként működő főiskola, 
amelybe 1650 őszén érkezett meg J. A. 
Komenský.

Történelemből tudjuk, hogy 1618-
ban a cseh rendek Habsburg-ellenes 
felkelése által, Európában kezdetét vet-
te a harmincéves háború. A cseheket 
két évig tartó reménytelen küzdelem 
után leverték, a lázadók vezetőit kivé-
gezték, s a velük szimpatizálókat kímé-
letlenül üldözték.  Komenský családja a 
huszitizmus szellemét magáénak valló 
cseh-testvérek mozgalmához tartozott. 
Johannes (Ján) nevű fi ukat cseh gim-
náziumokban tanítatták, aki tanulmá-
nyait a Heidelbergi Egyetemen fejezte 
be. Csehország 1627-ben elvesztette 
önállóságát, mondhatnánk, mint ön-
álló állam, azaz királyság megszűnt 
létezni. A Habsburgokhoz hű réteg, 
minden számukra gyanús csoporto-
sulás működését ellehetetlenítették, a 
cseh-testvérek egyik közössége, amely-
nek Komenský is tagja volt, a lengyel-
országi Leszno városába menekült. 
Az ifj ú tudós ott előbb a szülőföldjén 
megkezdett tanári pályáját folytatta, de 
csakhamar a lesznoi gyülekezet papja, 
illetve püspöke lett. Mivel tapasztalta, 
hogy a háború és a vallások, ponto-
sabban a katolikusok és a protestánsok 
közötti torzsalkodások mennyire a 
züllés szélére sodorták az ifj úságot, el-
kezdett nevelő témájú könyveket írni, 
melyek egyre szélesebb körben vonták 
magukra a fi gyelmet. Nem valószínű, 
hogy Sárospatakon maga az özvegy 
Zsuzsanna asszony olvasta elsőként 
Comenius írásait, hanem a kollégium 
tanárai közül valaki, aki felhívta rájuk 
a fi gyelmét. Például lehetett Tolnai 
Dali János (1606−1660), aki 1649-ben 
került vissza Patakra rektornak. Ő már 
előbb is tevékenykedett a kollégium-
ban, de puritanizmusa, illetve kálvi-
nista volta miatt el kellett hagynia az 
intézményt. 

Komenský négy évig tartó pataki 
tevékenysége idején írta meg főmű-
vét az Orbis pictust, magyarra fordít-
va, A világ képekbent. (Sem a latin, 
sem a magyar nem teljes cím). És a 
Schola Ludust, magyarul: Az iskola 
mint játékszínt. Joggal állíthatnánk, az 
utóbbival ő teremtette meg az azóta 
feledésbe merült, de ma egyre többet 
emlegetett drámapedagógiát. Ugyanis 
a pataki iskola tananyagát dramati-
zálva dolgozta fel. Ám mindezeknek 
vajmi kevés közük lenne „Gaia ruhá-
jának” forma- és színgazdagságához, 
aminek titkaira a cikksorozatomban 

igyekszem ráterelni az érdeklődést. 
Az Orbis pictusnak látszatra igen cse-
kély köze van hozzá. Legfeljebb any-
nyi, hogy nálunk a szerzője volt az, 
aki elsőként, ha nem is szándékosan, 
a biológiai fogalmakat bevitte az isko-
lába. Meg kell vallanom, ezt eddig én 
sem vettem észre. Részben azért nem, 
mert aktív pedagógus koromban még 
eszembe sem jutott a bioszférára úgy 
tekinteni, mint „Gaiára”, vagyis mint 
az élővilág rétegződésének egymástól 
elválaszthatatlan egészére, beleértve 
az emberi organizmust és populációt 
is, mint egy hatalmas, az egész Föl-
det behálózó biocönózisra. Másrészt, 
mert régen volt, amikor kezembe ke-
rült dr. Mészáros István (1927−2021) 
pedagógiatörténész egyik könyve, a 
Mióta van iskola? című. Azt követően 
fi gyeltem fel rá komolyabban, hogy 
Mészáros tanár úrral, 1994 áprilisá-
ban személyesen is volt szerencsém 
találkozni. Esztergomban, a város 
tanítóképző főiskolájának aulájában 
rendezett nemzetközi iskolatörténeti 
konferencia egyik főelőadója ő volt, 
melyen én is felolvashattam szerény 
korreferátumomat a párkányi iskolák 
történetéről, érintve általa a cseh/szlo-
vákiai magyar iskolahálózat hányatott 
sorsát az 1920-as, illetve 1945-ös ha-
tármódosítások után. A konferencia 
egyik szünetében odajött hozzám a 
tanár úr, és kissé restelkedve közölte 
velem, a szlovákiai magyar iskolákról 
szinte semmit sem tudnak. Értette ez-
alatt a magyarországi oktatáskutató-
kat, történészeket. Ez engem nagyon 
meglepett, évekig bennem motoszkált 
a vallomása, gondoltam, ha más nem, 
hát én majd megírom. Sokféle ok mi-
att, nyolc évnek kellett eltelnie, hogy 
munkám, Iskolatörténet címen megje-
lenhessen. Terjedelme miatt nem tér-
hettem ki benne a tantárgy pedagógiai 
vonatkozásaira, így a saját szakomra 
sem, a biológiára. Ezt most is csak 
abból a szempontból teszem, hogy 
rávilágítsak Komenský betűtanítási le-
leményeire, melyekre Mészáros István 
könyvének újraolvasása révén vettem 
észre. A 182. oldalon található képsor 
melletti szöveg így szól: Comenius „élő 
ábécéje” az Orbis Pictus című könyve 
elején: A-tól M-ig. A kiváló pedagógus 
előbb a hangzót ismertette meg a gye-
rekekkel, mégpedig valamilyen élőlény 
hangját, utána ezt a hangot kötötte egy 
betűalakhoz. A 183. oldalon folytatja 
a sort N-től Z-ig, miáltal felépítette a 
24 betűből álló ábécét. A képek közül 
20 olyan állatot ábrázol, melyeket a 
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gyerekeknek eleve ismerniük kellett. 
Csakhogy akadhatott egy leküzdhetet-
lennek tűnő probléma. A tanítás latin 
nyelven folyt, a gyerekek pedig nyilván 
magyarok voltak, tehát a szavakat, fo-
galmakat csak úgy értették meg, ha a 
tanító valaminek a képéhez köti őket. 
Ebből támadhatott Komenskýnak az 
ötlete, hogy olyan élőlények képeit tár-
ja a gyerekek elé, amelyekkel naponta 
találkoznak, és máris adott az asszoci-
áció. Például: Cornis f. 3. cornika- á á, 
(Á varjú károg, A a), Ovis f. 3. balar bé 
é é (Á bárány béget B b), Anser m. 3. 
gingrit, ga ga (Á lúd gágog, G g), Anas 
f. 3. tetrinnit, kha kha (Á rétze reczeg, 
(á kácsa kácsog) K k). Ami nagyon ér-
dekes, hogy a pataki tanárok Comenius 
művét hamar lefordították magyarra, 
mégpedig palócosan, amire leginkább 
az Á-kból lehet következtetni. Come-
nius műve csak 1658-ban jelent meg 
először Nürnbergben latinul, de ez tet-
te őt, mint pedagógust, halhatatlanná. 
Sárospatakon is egy ideig még latinul 
folyt a tanítás, de a bibliafordítások-
nak köszönhetően a nemzeti nyelvek 
térhódításának már nem lehetett gá-
tat szabni. Ráadásul Magyarországon 
beköszöntött a nyelvújítás is, ami sok 

esetben furcsa, mondhatnánk eléggé 
erőltetett szavakat produkált. Még az 
1800-as évek közepén is egyes tan-
könyvek a soknevű fülemülét (Luscinia 
megarhynchos) bájdalú zenérként írják 
le, ami ma nevetségesen hangzik, ám 
mindmáig megmaradt a kedves, han-
gulatkeltő neve, a csalogány.

A sokat üldözött, mégis hosszú életet 
megélt Táncsics Mihályt (1799−1884) 
úgy tartja számon az irodalom- és a 
művelődéstörténet, mint politikust, 
írót, újságírót, de sajnos megfeled-
keznek róla, mint tankönyvíróról. Én 
a múlt század 50-es éveinek közepén, 
az akkor közszájon forgó polgári is-
kolában, hivatalos nevén nyolcéves 
középiskolában (valójában elemi volt), 
ami ún. „kis érettségivel” zárult, ma-
gyar irodalomból a legnehezebb tételt, 
őt húztam. Egyáltalán nem emlék-
szem rá, mit hordtam össze szegény 
Táncsicsról, lényeg az, hogy a felele-
temre kitűnőt kaptam. Arról viszont, 
hogy tankönyveket is írt, méghozzá 
természetrajzi könyveket, Mészáros 
István iskolatörténetéből értesültem, 
találkozásunk után jó pár évtizeddel. 
Egyiknek a címe: Lényismeret, azaz 
természethistória az ifj úság számára. 

Állatország című részének tartalom-
jegyzékében a következők olvashatók: 
Első főosztály: bőrállatok. I. fokozat: 
csirányok. Első osztály: magzonyok. I. 
rend: pesgék. II. rend: evezősök. Má-
sodik osztály: tojanok. Harmadik osz-
tály: buranyok. II. fokozat: nemzönyök 
stb. (Mióta van iskola?, Móra Ferenc 
Könyvkiadó, 1982.) A 19. század köze-
pén még itt tartott a magyar biológiai 
rendszertan. Ehhez csak annyit kellett 
hozzátenniük a növény- és az állattan 
kutatóinak, hogy a furcsa megneve-
zéseknek valamelyik tájnyelvünkben 
megtalálták a latinnal harmonizáló, 
időtállónak vélt, a köznyelvbe betagoz-
ható magyar megfelelőjét. Nem csoda 
hát, ha a legtöbb növénynek, állatnak 
magyarul ma is tucatnyi neve van. Ko-
molyabb probléma akkor merül fel, ha 
esetenként a latin név is megváltozik, 
ami a tudományos kutatás eredményei 
következtében a rendszertani be-, il-
letve átsorolás következtében követke-
zik be. Egyébként ilyesmivel minden 
tudomány művelőinek, sőt az ismere-
tek közvetítőinek, a pedagógusoknak 
is számolniuk kell.
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ISKOLAHÍREK

A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUM DIÁKJAI A 13. TERMÉSZETTUDOMÁNYI TRIATLONON

A SELYE JÁNOS GIMNÁZIUM DIÁKJAINAK ÚJABB SIKEREI 
A BEST IN ENGLISH VERSENYEN

A füleki gimnázium jóvoltából idén 
is megrendezésre került a Természet-
tudományi Triatlon. Sajnos ezúttal is 
online zajlott a megmérettetés.

A középiskolások részére meghirde-
tett csapatversenyre főleg a 3. és 4. osz-
tályos diákok jelentkeznek, ugyanis a 
tudáspróbák feladatai nagyban hason-
lítanak az érettségi vizsgáéhoz, illetve 
a megoldásukhoz szükséges tananyag 
ezen évfolyamokhoz kapcsolódik. A 
verseny neve abból ered, hogy főleg 
matematikai, fi zikai és informatikai 
kérdésekből áll. Két napon keresztül 
különböző fordulókon kell teljesíteni-
ük a diákoknak.

Az első napot mérésekkel kezdtük. 
Bár kicsit különös volt ezt az online 
térben kivitelezni, de az érdekes és vál-
tozatos feladatok megoldása így is kel-
lő mennyiségű fejtörést okozott. Ez-
után az ügyességi forduló következett. 
Ez vegyesen tartalmazott mindhárom 
témakörből feladatokat, de főleg a 
logikai gondolkodásunkat és problé-
mamegoldó-képességünket tette pró-
bára. Ez a forduló kereken négy órán 
keresztül zajlott. Majd ezt követően a 
napot egy drónverseny zárta.

A második napon matematikai, in-
formatikai és fi zikai tudáspróbát kel-

A komáromi Selye János Gimnázi-
um immár hatodik alkalommal kap-
csolódott be Az év angolosa (Best in 
English) elnevezésű versenybe. Ezt a 
nemzetközi online versenyt 15-19 éves 
középiskolás és gimnazista diákok-
nak szervezik, akik az egész világon 
ugyanazon a napon ülnek a képernyő 
elé. Sajnálatos módon a tavalyi iskola-
évben a versenyt a pandémia miatt el 
kellett halasztani, de diákjaink annál 
újultabb erővel futottak neki ennek az 
ígéretes megmérettetésnek az idei év 
novemberében.

A verseny a Cseh Köztársaság Isko-
laügyi Minisztériuma védnöksége alatt 
zajlik. Főszervezője egy cseh nonprofi t 
szervezet, a Kompetenciafejlesztő In-
tézet és a Czech-us Ügynökség, szá-
mos projektpartnerrel együttműköd-
ve. Az online versenyen a legelőkelőbb 

lett megoldanunk. Ezután a két napos 
megmérettetést egy eredményhirdetés 
zárta, amely több részre is oszlott, mint 
például a csapatversenynek, az iskolák 
versenyének, a drónversenynek és a ta-
nárok versenyének kiértékelésére.

Idén a Selye János Gimnázium-
ból két csapat vett rész ezen a rangos 
versenyen, név szerint az Optimus 
Caterva: Halász Sámuel (II. A), Kovács 
Kristóf (II. A) és Lebocz Zsombor (II. 
A) és az (√-1)(2^3)(Σπ) – And it was 
delicious: Slezák Dóra (II. A), Veres 
Zoltán Benedek (II. A) és Mészáros 
Ádám (II. A). Mindkét csapat nagyon 
jó eredményt ért el, amit tanárainknak 
köszönhetünk. Matematikából RNDr. 
Édes Erzsébet tanárnő, fi zikából Heve-
si Anikó tanárnő, informatikából pe-
dig Édes Attila tanár úr, Nagy András 
tanár úr és Záhorszká Zuzana tanárnő 
készítettek fel minket, fáradságot nem 
kímélve.

Sajnos még nem ismerjük a tel-
jes eredménylistát, ugyanis csak az 
első három helyezett lett kihirdetve. 
Az Optimus Caterva csapat azonban 
pontszámuk és saját vélekedésük sze-
rint a középmezőnyben végzett, míg a 
(√-1)(2^3)(Σπ) – And it was delicious 
az első helyen zárta az idei versenyt. 

helyezést elérő diákokat tárgyi jutal-
mak várják. Az abszolút győztes részt 
vehet egy kéthetes kanadai nyelvtan-
folyamon az International Language 
Academy of Canada jóvoltából, amely 
egyben téríti a szállás, a repülőjegy és 
a European Summer Language School 
egy nyelvtanfolyamának költségeit is.

A megmérettetés fő célja, hogy az an-
gol nyelv tanulására ösztönözze a diá-
kokat, és a legjobbakat tudásukért meg 
is jutalmazza. A verseny egyúttal lehe-
tőséget nyújt arra is, hogy a diákok ösz-
szevethessék saját nyelvtudásuk szintjét 
nemcsak a szlovákiai és csehországi 
kortársaikéval, hanem több európai és 
azon kívüli országban élő fi ataléval is. 
Minden olyan, nem angol anyanyelvi 
közegben működő középiskola, gimná-
zium és szaktanintézet bekapcsolódhat 
a versenybe, amely be tud nevezni leg-

Ezenfelül a két csapatnak együttes erő-
vel sikerült megnyernie a Selye János 
Gimnázium számára az iskolák verse-
nyét, amelynek a fődíja egy drón volt. 
Ezek után még jómagam a (√-1)(2^3)
(Σπ) – And it was delicious csapat tag-
jaként megnyertem a drónversenyt, 
szintén egy drónt nyerve.

Szerencsésnek érzem magam, hogy 
részt vehettem a Természettudomá-
nyi Triatlonon, továbbá nagyon nagy 
köszönettel tartozom tanáraimnak, il-
letve csapattársaimnak, hogy a győztes 
csapat része lehettem. Reméljük, hogy 
jövőre ismét bekapcsolódhatunk a 
versenybe. Mindenkit, akit érdekelnek 
a természettudományok, csak buzdíta-
ni tudok, hogy próbálja ki magát ezen 
a rangos versenyen, ugyanis nagyon 
sok tapasztalatot lehet szerezni, főleg 
a csapatmunka és munkamegosztás 
terén.

Mészáros Ádám, II. A

alább 10 diákot. A kérdések a diákok 
nyelvtani, szöveghallgatási és szövegér-
tési készségeit mérik fel.

A 2021-es Best in English november 
26-án zajlott le a gimnáziumunk épü-
letében. Diákjaink izgatottan ültek le a 
számítógépek elé és indították el egy-
szerre a tesztet, melynek elvégzésre 60 
perc állt a rendelkezésükre. A Best in 
English 2021-es versenyébe 32 ország 
595 iskolájának 17 223 diákja kapcso-
lódott be. 

A Selye János Gimnázium 35 diák-
ja kapcsolódott be a versenybe, akik 
közül a legjobb eredményt a 17 éves 
Kiss Csilla, III. B osztályos tanuló érte 
el, aki a 120,5 pontból 116,5-t szerzett. 
Ezzel az eredménnyel ő lett az Iskola 
Legjobb Angolosa. Őt követte a 114 
pontos Koncz Júlia Barbara a II. A-ból, 
csak fél ponttal maradt el tőle a 113, 



ISKOLAHÍREK

ANDALÚZIA TÉLEN IS ELKÁPRÁZTAT

Óriási szerencsének köszönhetően 
még az iskolalezárások előtt megvaló-
síthatta a Pázmány Péter Gimnázium 
csapata az iskola diákutaztatási prog-
ramjának soron következő mobili-
tását: december elején Granadában, 
Spanyolországban jártak.

Az utazás a „Th ink” elnevezésű pro-
jekt keretén belül valósult meg, amely-
ben 6 ország (Spanyolország, Portugá-
lia, Olaszország, Lettország, Bulgária, 
Szlovákia) diákjai működnek együtt. 
A projekt célja a munkaerőpiac által 
előnyben részesített készségek, példá-
ul a kritikai gondolkodás, probléma-
megoldás, csapatmunka, kreativitás 
fejlesztése. A granadai utazás a mé-
diaismeretet és kritikai gondolkodást 
helyezte az előtérbe.

A granadai műhelyfoglalkozások 
művészeti, kulturális, vallási, bölcsész- 
és természettudományi témákkal fog-
lalkoztak, és arra összpontosítottak, 
hogy a diákok különbséget tudjanak 
tenni a releváns és az irreleváns in-
formációk között. Benyovszky Adél 
így látta a foglalkozásokat: „Az egyik 
workshopon az előadó először a mű-
vészethez fűződő kapcsolatunkról kér-
dezett bennünket, így sok érdekeset 
megtudhattunk a többi diákról (…). 
Szó esett többek között az olvasáshoz 
való viszonyunk megváltozásáról és a 
szociális média kommunikációra tett 
hatásairól. A valóban bölcs gondolko-
dásra késztető elméleti rész után gya-
korlati feladatra került sor – ki kellett 
választanunk egy (vagy több) szót és 
megfogalmazni, mit jelent számunkra, 

5 pontos Blahovics Zoltán (IV. A), és 
végül iskolánkból a negyedik legjobb 
a 113 pontos Koncz Kristóf (VIII. N).

A szervezők a rendelkezésünkre bo-
csájtották diákjaink összesített ered-
ményeit is, ami diáknak, tanárnak 
egyaránt fantasztikus motiváció. Így 
megtudhattuk azt is, hogy a 17 223 
versenyző közül Kiss Csilla a 68. he-

tehát nem egy szótári, hanem egy sze-
mélyes, kreatív defi níciót alkotni.”

A résztvevőknek lehetőségük volt 
megismerni a spanyol partneriskolát, 
a spanyol iskolarendszert, a munka-
módszereket és a munkaformákat, 
valamint meglátogatni a régió legjelen-
tősebb kulturális örökségi helyszíneit. 
Ezek közül külön említést érdemel a 
granadai Alhambra erőd és a córdobai 
Mezquita-székesegyházhoz kapcsoló-
dó mecset, amelyek gyönyörű példái 
annak, hogyan születhetnek igazán 
értékes remekművek a különböző 
kultúrák és vallások összjátéka révén. 
Ezek az alkotások a sokszínűség és a 
tolerancia örök példái. Diákszemmel 
Adél így látta a granadai világöröksé-
get: „Kora reggel, az előbújó nap fényé-
ben útra keltünk a mórok által a 13-14. 
században kiépített erőd-palotához, az 
Alhambrához, amely Granada leghí-
resebb látványossága. Teljesen lenyű-
gözött bennünket az elképesztően ap-
rólékos kidolgozású díszítőelemeivel, 
mesébe illő kertjeivel és a festői kilátást 
sem győztük fényképezni. A kirándu-
lás végén kis nemzetközi csapatokat 

lyen végzett az egész világon, Szlová-
kián belül pedig az előkelő 14. helyen 
szorította maga mögé versenytársait.

Diákjainkat nagy dicséret illeti, hi-
szen joggal lehetünk rájuk büszkék. 
Szeretném emellett megemlíteni azon 
angol szakos tanárnőink nevét, akik-
nek a diákjai ezzel a szép eredménnyel 
szolgáltak, és akiknek a neve sokszor 

kellett alkotnunk, majd együtt megvá-
laszolni néhány, a mobilitással kapcso-
latos kérdést, így adva visszajelzést a 
szervezőknek. Ez azért is volt nagysze-
rű ötlet, mert még inkább elindította a 
beszélgetést közöttünk.”

A hivatalos mobilitás befejeztével 
a diákok Malagába utaztak, ahonnan 
másnap repültek haza. Előtte azonban 
kihagyhatatlan látogatást tettek Pablo 
Picasso szülőházába, majd a galériá-
ba, ahol egy igazán kimerítő válogatást 
tekinthettek meg a festő alkotásaiból. 
Délután pedig a helyi alcazabába, azaz 
mór erődbe látogattak el, ahonnan 
fantasztikus kilátás nyílt az élénkkék 
tengerre és Malaga kikötőjére. „Azt 
mindenképp megtanultuk, hogy nem 
szükséges tökéletes angoltudás ahhoz, 
hogy megértessük magunkat – biztosan 
állíthatom, hogy mindannyiunknak 
sokat fejlődtek a kommunikációs kész-
ségei és talán a félénkségünket is pici-
két leküzdöttük.”

Tonka Benyovszky Ilona 
és Benyovszky Adél

észrevétlenül marad a háttérben: Far-
kas Enikő, Tóth Éva, Vlahy Anita, 
Szász Boglárka, Szabó Erika és Szüllő 
Lívia.

A versenyről további információ 
a következő weboldalon található: 
http://bestinenglish.org/

Szüllő Lívia, angoltanár

A cordobai mecsetben Alhambra a háttérben
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A Katedra olvasói számára bizonyára 
nem ismeretlen az Okos Doboz, ez a 
tankönyvfüggetlen digitális taneszköz 
(www.okosdoboz.hu), amely elsősor-
ban a 6-14 éves korosztályba tarto-
zó gyerekek  kognitív, gondolkodási 
képességeit és kreativitását fejleszti, 
mégpedig szórakoztatva, játékos esz-
közökkel, interaktív módszerekkel, 
élményszerűen. Használatával a leg-
különbözőbb témakörökben szinte 
észrevétlenül szerezhetők ismeretek, 
de hasznos a pedagógusok és a szü-
lők számára is. Felhasználhatósága 
nagyon sokrétű: alkalmas egyéni és 
diff erenciált fejlesztésre, tanórai al-
kalmazásra és iskolán kívüli ismeret-
szerzésre, önművelésre, sőt akár közös 
családi kikapcsolódásra is.

 A közelmúltig elsősorban a magyar-
országi NAT-hoz kapcsolódó tartal-
mak kaptak benne helyet, de tavaly az 
Okos Doboz készítői a Nemzetpoliti-
kai Államtitkárság által támogatott fej-
lesztés során együttműködésre kérték 
a Kárpát-medencei magyar pedagó-
gusszövetségeket, abból a célból, hogy 
a meglévő témakörök határon túli 
tartalmakkal is gyarapodhassanak. 
A projekt eredményeképp a digitális 
platform több mint ötszáz új, multi-
médiás feladattal bővült, amelyeket a 
határon túli magyar pedagógus szer-
vezetek bevonásával kiválasztott csak-
nem ötven pedagógus tervezett meg.

 A Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége révén 13 kolléga kapcso-
lódott be a projektbe. Az Okos Doboz 
teljes apparátusának, eszközrendsze-
rének módszertani és informatikai tá-
mogatásával feldolgozásra kerülhetett 
és az egész magyar nyelvterületen elér-
hetővé vált a  Kárpát-medence, benne 
Felvidék kulturális örökségének egy 
része. 

 A felhasználók az Okos Doboz felü-
letén a Külhoni régiók menüpont alatt 
Felvidék mellett Erdély, Kárpátalja, 
Vajdaság, Horvátország, Muravidék 
jellemzőit, érdekességeit felvonultató 
feladatsorokból évfolyamokra, téma-
körökre lebontva, játékos módon jut-
nak értékes tudáshoz.

 A hazai pedagógusok az Okos Do-
boz fejlesztőivel egyeztetve és együtt-
működve, módszertanához illeszkedve 
készítettek feladatsorokat (a teljesség 

igénye nélkül) tájaink magyar vonat-
kozású kulturális értékeiről.  Bemutat-
ják vizuális és ének-zenei kultúránk, 
népművészetünk jellegzetességeit, épí-
tett és történelmi emlékhelyeinket,  
népmeséink, mondavilágunk egy ré-
szét, megjelennek történelmünk és a 
tudomány kiemelkedő személyiségei, 
földrajzi, geopolitikai alapismeretek és 
történelmi dokumentumok is.

Az egyes témaköröket egy-egy ko-
ordinátor fogta össze, de a feladatké-
szítésbe több gyakorló pedagógus is 
bekapcsolódott. Nekik köszönhetően 
a Felvidékről az elsődlegesen tervezett 
20 helyett 23 grafi kus feladatsor ké-
szült el.

A 2021 májusától novemberig tartó 
projekt során kitűnő együttműködés 
alakult ki az Okos Doboz szakértői 
és a hazai kollégák között, akik több 
mint fél éven át nagyon intenzív mun-
kafolyamatban vettek részt. A felada-
tok összeállítását felvállaló kollégák 
munkáját szakmai és nyelvi lektorok, 
grafi kusok programozók, tesztelők, 
informatikai fejlesztő csapat segítette. 
Közreműködésükkel megismerhették 
az online feladatrendszer szerkezeti 
és technikai adottságait, professzioná-
lis segítséggel megtanultak változatos 
tananyagtartalmat szerkeszteni, öt-
letes, érdekes és interaktív elemekkel 
gazdagított feladatsorokat tervezni és 
létrehozni. Mindezzel a jövőben haté-
konyabbá tehetik saját gyakorlatukban 
is a tanítás-tanulás folyamatát. 

 Fecsó Szilárd, a kassai MPC mun-
katársa egyike volt a koordinátorok-
nak. Tapasztalatainak egy részét így 
foglalta össze: „A projekt jelentőségét 
személy szerint abban látom, hogy 
a pedagógus kollégák részére olyan 
módszertani lehetőséget adott, ame-
lyet fel tudnak hatékony módon hasz-
nálni az online oktatás keretein belül, 
de a hagyományos oktatásban is meg 
lehet találni a felhasználás helyét. A 
másik jelentőségét abban látom, hogy 
a különböző művelődési programok 
(NAT, ÁMP – ŠVP) tartalmait, köve-
telményrendszerét képes tematikailag 
átkötni, így a tanulók – függetlenül az 
országtól – ki tudják próbálni a tudá-
sukat, információkat, elemző és egyéb 
képességeiket a feladatokon keresztül. 
Fontosnak tartom, hogy a határon túli 

történelem, hagyomány, tudomány, 
művészet stb. is bekerült az Okos Do-
boz tartalmába, konkrét feladatokon 
keresztül. Az így szerzett információk 
segítenek a tanulóknak eddigi isme-
reteik rendszerezésében, illetve olyan 
új információkra is szert tehetnek, 
amelyek hasznosnak bizonyulhatnak 
az élet bármely területén, legyen az ki-
rándulás, hagyományok ápolása stb.”

 A Kárpát-medencei együttműkö-
désben megvalósult projekt bemuta-
tására novemberben, Dombóváron 
került sor, ahol az Okos Doboz Kft . 
részéről Szűcs Dóra ügyvezető igazga-
tó elmondta, az ingyenes oktatási por-
tál tartalmát kezdettől fogva ismerik 
és használják a külhoni régiókban. A 
2019/2020-as tanévben nőtt a határon 
túli felhasználók száma: az összesen 
megoldott 21 millió feladat 20 száza-
lékát külhoni magyar diákok végezték 
el. A bemutatón az Szlovákai Magyar 
Pedagógusok Szövetségét Fekete Irén 
elnök képviselte, aki kiemelte: „A ma-
gyarországi felhasználók mellett a ha-
táron túli magyar nyelvterület bekap-
csolása számunkra nagy jelentőségű, 
mert ezzel egy fontos lépést tehetünk 
az egységes magyar oktatási tér kiala-
kításához.“ 

 Remélhetőleg az Okos Doboz tar-
talmának bővülése a hazai magyar 
tanulókat, pedagógusokat és szülőket 
is arra készteti, hogy jövőben még töb-
ben használják ezt a kiváló digitális 
oktatási portált. 

     
Vörös Mária, az SZMPSZ alelnöke

FELVIDÉKI TARTALOMMAL (IS) 
BŐVÜLT AZ OKOS DOBOZ



SZMPSZ

„Ha Téged is a szakmád iránti szenvedély inspirál, akkor 
jelentkezz versenyzőnek és vegyél részt A Profi k Bajnoksá-
gán!” Ezzel a szlogennel hirdették meg ebben a tanévben a 
Szakma Sztár Fesztivállal egybekötött versenyt. 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság Nemzetpolitikai 
Stratégiai Tervező és Tájékoztatási Főosztályának támo-
gatásával az előző évekhez hasonlóan a felvidéki szakkö-
zépiskolák magyar diákjai ismét részt vehetnek a Magyar 
Kereskedelmi és Iparkamara és a Magyar Agrárkamara 
Szakma Sztár versenyein. A területi előválogatót a Felvidé-
ken már hagyományosan az SZMPSZ szervezi és bonyolítja 
le. A területi elődöntőket válogatók követik. A bemutatók-
kal és interaktív tevékenységszigetekkel színesített Szakma 
Sztár Fesztivál az országos döntők legjobbjainak látványos 
versenye. A verseny célkitűzése a gyakorlatigényes, „fi zikai” 
szakmák társadalmi presztízsének és vonzerőjének növelé-
se, valamint a szakmatanulás népszerűsítése.  

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2021 nov-
emberében hirdette meg a felvidéki fordulót. A versenybe, 
annak ellenére, hogy a középiskolák távoktatásra kény-
szerültek, 17 szakmában 13 szakközépiskola 116 diákja 
nevezett be, akiket 38 szaktanár készít fel. Az eredményes 
versenyzők továbbjutnak a magyarországi válogatóra, ahol 
már a gyakorlati tudásé a főszerep. 

A 15. Szakma Sztár Fesztivál döntőjére és a bemutatók-
ra 2022. április 25–27. között kerül sor Budapesten, ahol 
közel 250 versenyző 65 szakmában bizonyíthatja a szakkép-
zés során elsajátított magas szintű szakmai ismereteit. Az 
interaktív tevékenység szigeteken az esemény látogatói is 
kipróbálhatják tudásukat.

 A HUNGEXPO Budapest Kongresszusi és Kiállítási 
Központ három pavilonjában 500 szervezet és 840 köz-
reműködő részvételével kerül megrendezésre a fesztivál. 
Ugyancsak a Szakma Sztár Fesztivál lesz a helyszíne a IX. 
WorldSkills Hungary Nemzeti Döntőnek és bemutatónak, 
melyen a WorldSkills Hungary program részeként Magyar-
ország fi atal szakemberei két nemzetközi versenysorozat-
ban, a kétévente megrendezendő WorldSkills és EuroSkills 
versenyeken mérettetik meg magukat. Erre a rendezvényre 
a döntőbe jutók mellett meghívást kapnak a hazai forduló 
legjobbjai is.

A felvidéki diákok részére az elődöntőkre 2022. január 
14–24. között került sor az SZMPSZ szervezésében és a be-
jelentkezett iskolák pedagógusainak közreműködésével. A 
versenybe a következő szlovákiai szakközépiskolák nevez-
tek be, az alábbi szakmákban:

Iskola Ver-
senyzők 

Szakmák (versenyzők 
száma)

Szakkay József Szakkö-
zépiskola, Kassa

17 mechatronikai technikus 
(17)

Műszaki Szakközépis-
kola, Komárom

24 asztalos (6), festő, mázoló, 
tapétázó (3), logisztikai és 
szállítmányozási ügyintéző 
(9), villanyszerelő (6)

Magyar Tannyelvű 
Magán Szakközépis-
kola, Dunaszerdahely, 
Neratovice tér

22 fodrász (6), cukrász (5), 
szakács (7), pincér (2),
autószerelő (2)

Egyesített Szakközép-
iskola- Vidékfejlesztési 
Szakközépiskola, Du-
naszerdahely

13 szakács (7), 
vendéglátásszervező (2), 
pincér (1),
cukrász (3)

Gépipari és Elektro-
technikai Szakközépis-
kola, Komárom

10 szoft verfejlesztő és tesztelő 
(5), 
elektronikai technikus (5)

Magyar Tannyelvű 
Magán Szakközépisko-
la, Gúta

1 fodrász (1)

Egyesített Magán Szak-
középiskola, Párkány

3 szakács (3)

Magán Kereskedelmi és 
Szolgáltatóipari Szak-
középiskola Hidaskürt, 
kihelyezett részleg 
Nagymegyer

1 kozmetikus (1)

Egyesített Szakközép-
iskola – Jedlik Ányos 
Elektrotechnikai Szak-
középiskola, Érsekújvár

3 infokommunikációs 
hálózatépítő és üzemeltető 
(3)

Építőipari Szakközép-
iskola, Ógyalla

7 magasépítő technikus (7)

Kereskedelmi Akadé-
mia, Nagymegyer

2 kereskedő (2)

Agrártechnikai és 
Gasztronómiai Szolgál-
tatási Szakközépiskola, 
Perbenyik

2 pincér (1), szakács (1)

Magán Kereskedelmi és 
Szolgáltatóipari Szak-
középiskola, Bátorkeszi

11 fodrász (2), szakács (2), 
vendéglátásszervező (3), 
autószerelő (4)

A XV. SZAKMA SZTÁR FESZTIVÁL FELVIDÉKI ELŐDÖNTŐJE

A szakközépiskolák pedagógusainak egyáltalán nincs köny-
nyű dolguk. Nemcsak a szakmai tartalmak kialakításáért, 
átadásáért, az elméleti ismeretek gyakorlatban való alkal-
mazásáért felelősek, hanem azért is, hogy az anyanyelven 
megszerzett minőségi szaktudás olyan érték legyen, amely-
re bízvást lehet alapozni egy életutat. Az egyre közkedvel-
tebb versenyen való részvétel az erre való felkészülés lehe-
tőségét kínálja, és egyben módot ad a szlovákiai magyar 
szakképzés színvonalának növelésére. 

A hazai magyar szakközépiskolások számára kiváló al-
kalmat kínál a verseny arra, hogy anyanyelven is összemér-
hessék tudásukat a szakma legjobbjaival. A versenyen való 
részvétel azt is megmutatja a szakmát tanuló diákoknak, 
hogy tovább lehet lépni európai és világszínvonalú meg-
mérettetésekre is. A verseny mindemellett nemcsak a ver-
sengésről szól, hanem tapasztalatcseréről is. A felkészülés 
során a diákok motivációt kapnak, hogy még több isme-
retanyagot gyűjtsenek a szakmájukat érintő témakörökben.

  Köszönet szakközépiskoláink igazgatóinak, pedagógu-
sainak, hogy vállalják az igényes felkészítést és a zavartalan 
lebonyolítást ebben a rendkívüli helyzetben is. 

  
Majer Anna, az SZMPSZ pályázati koordinátora



FELHÍVÁS

FELHÍVÁS
20 ÉVES A KOMÁROMI GAUDIUM VEGYESKAR 

ÉS HANGSZERES KAMARAEGYÜTTES

„Másképp énekel a felnőtt is, ha ma-
gával hozza a gyerekkori ének rajongó 
lelkesedésének emlékét.” 

(Kodály Zoltán)

Tanítómesterünk, Kodály Zoltán üze-
netének igaz voltát mindmáig tapasz-
talhatjuk. A Gaudium  vegyeskart és 
kamaraegyüttest, a helyi Jókai Mór 
Alapiskola és az Egressy Béni Városi 
Művelődési Központ együttesét a ne-
vezett iskola „csapatainak” – a Kaszás 
Jánosné által alapított és már 50 éve 
éneklő Kicsinyek Kórusa, valamint a 
Pálinkás Zsuzsa alapította, fennállásá-
nak 60. évfordulójához érkezett felső 
tagozatos Gyermekkara – azon egy-
kori tagjai alapították, akik mindmáig 
megőrizve a „gyerekkori ének rajongó 
lelkesedésének emlékét”, felnőttként is 
örömmel, azaz gaudiummal énekel-
nek; innen a nevük is: Gaudium.

A 2020/2021-es évadban a járvány 
a Gaudium tevékenységét is nagyban 
gátolta. Ennek ellenére az együttes 
szeptemberben egy sikeres összponto-
sítást tarthatott Ipolyszakálloson. Az 
ott töltött 4 nap – új művek tanulása, 
az ipolybalogi Szent Miklós Római 
Katolikus Templomban tett látogatás, 
az ott őrzött Szent Korona (az erede-

tinek másolata) látványa, a túrázás és 
kisvasútozás a Börzsönyben – minden 
perce élményszámba menő volt. És a 
csapat nagy örömére nagy sikert aratott 
a fellépésük, a Mit tehetnék érted? című 
szórakoztató zeneórájuk. 

Októberben került sor az eredetileg 
áprilisra tervezett rendezvény, a Vox 
Humana kórusfesztivál – karöltve az 
Egressy Béni Városi Művelődési Köz-
ponttal – megszervezésére. A már XIX. 
Vox Humana ünnepi főhajtás volt a 
két magyar világnagyság emléke előtt 
– Liszt Ferenc születésének 210., Bar-
tók Béla születésének 140. évfordulója 
előtt tisztelegtek. A nívós rendezvény 
mind a közönség, mind a szereplők 
– a helyi Művészeti Alapiskola növen-
dékzenekara (művészeti vezető Kulin 
Eduard, az iskola hegedűtanára), az Eg-
ressy Béni Városi Művelődési Központ 
Kantantína női kamarakórusa (karna-
gya Katarína Čupková), a Csemadok 
Városi Szervezete és az Egressy Béni 
Városi Művelődési Központ Concordia 
vegyeskara (karnagya Stubendek Ist-
ván), a Gaudium  vegyeskar és hangsze-
res kamaraegyüttes (karnagya Stirber 
Lajos), a szervezők baráti kórusa, a 
vendégfellépő a Te Deum Laudamus 
kamarakórus Alistálról (karnagya Oros 

Márta) – tetszését elnyerte. A Gaudium 
hagyományos adventi hangversenye 
a járvány miatt sajnos ismét elmaradt. 
A MAI hangszeres kamaraegyüttes 
tagjainak ezúton is köszönjük, hogy 
önzetlen közreműködésükkel emelik 
rendezvényeink fényét. 

Csak remélhetjük, hogy az évad 
még előttünk lévő szakasza gondoktól 
mentesebb lesz, mint a már mögöttünk 
lévő; így a jubileumi rendezvényeinket 
– XX. Vox Humana-t, a „kicsinyek” és 
„nagyok” kórusának jubileumi hang-
versenyét április 8-án, a 20 éves Gau-
dium vegyeskar és hangszeres kamara-
együttes ünnepi hangversenyét május 
28-án – sikerül megvalósítani, csakúgy 
a baráti kórusok meghívásainak is ele-
get tenni.

FELHÍVÁS: Kedves volt gyerekkari 
tagunk! Ne tétovázz! Gyere Te is kö-
zénk: idézzük fel együtt az „énekkaro-
zás” izgalmait és szépségeit! Próbale-
hetőség keddenként 17.30-tól 19.30-ig 
egykori iskolád, a II. lakótelepi Jókai 
Mór Alapiskola épületében. Mindenkit 
szeretettel vár a Gaudium vegyeskar és 
hangszeres kamaraegyüttes, valamint 
karnagya:

Stirber Lajos tanító bácsi,
a Magyar Kultúra Lovagja

A II. lakótelepi Dalárda – Pálinkás Zsuzsával

Gaudium – Kultúrpalota

Kicsinyek Kórusa Kaszásné Morvay Margittal

Kamaraegyüttes – Kultúrpalota
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Minden jog fenntartva. 
Kéziratokat nem őrzünk meg 
és nem küldünk vissza.  

Budapest. Napról napra más, ezerféle arcát 
mutatja a lakosok és átutazók mindegyiké-
nek. Szakadatlan folytonossággal tükrözi 
csaknem kétmillió lélek hangulatát, báját, 
dühét és közönségességét. Tárgyaló üzlet-
emberek, mindig késő diákok, kurjongató 
piaci árusok, kesergő koldulók, egykedvű 
villamosvezetők, mosolygó baristák, zsém-
belődő nyugdíjasok és érdeklődő turisták. 
Ez Budapest.

Gyerekként – a szürke hétköznapok sorát 
megtörve – valóságos ünnepnek számított, 
ha a magyar fővárosba látogattunk. A leg-
szebb ruháimat vettem fel, ámulva csodáltam 
az autóból minden egyes tovaúszó kirakatot, 
a Parlament tiszteletet parancsoló monu-
mentalitását, a vár szigorúan impozáns szi-
luettjét, a fényárban úszó körút sürgés-forgá-
sát. Minden egyes részlet elvarázsolt, ahogy 
a legtöbb látogatót általában. Évekig szent 
meggyőződésem volt, hogy mindezért a Sza-
badság-szobor a felelős: ahogy kitárja karjait 
Budapest felett, bűvkörébe von mindenkit, 
aki hagyja magát. Sokszor gondolkodtam 
ezen; akadt rá alkalmam, hisz két éve már a 
városban élek. Arra a következtetésre jutot-
tam, hogy a szobor csúf tréfát űz velünk. Ha 
eredményes napja van az embernek, gondol-
hatja, hogy a fölé magasodó, áldó karoknak 
köszönheti. Egy-egy hétfő katasztrofális ese-
ményei után ellenben magán érzi a szobor 
átható tekintetét, ahogy követi minden egyes 
lépését, végig a kiskörúton, ahogy provokálja 
a türelmetlen taxisofőrt, ahogy kisiklatja az 
öreg, sárga villamost, ahogy csendben ka-
carászva pirosra váltja az összes jelzőlámpát 
és önelégülten fi gyeli művét. Elszabadul az 
őrület. Ez is Budapest.

Talán megkérdezik, miért tartom mégis e 
várost a szívemhez legközelebb állónak, hisz 
írhattam volna Nyugat-Európa bármely gi-
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gászi metropoliszáról, vagy az eldugott me-
diterrán gyöngyszemek egyikéről, mégsem 
tettem. Az ok Budapest legjellegzetesebb vo-
násában rejlik, ami az örökös változékonyság 
és a mindent megőrző folytonosság különös 
hullámzása. Olyan, mint a víztömeg, mely 
kettészeli: minden másodpercben más, köz-
ben mégis ugyanaz. Budapest körülölel az 
állandó szirénaszóval, motorbőgéssel, az 
elektromos rollerek csattanásainak hangjá-
val; közben, ha betekintünk egy-egy ottho-
nos kávézó párás ablakán, látni vélhetjük azt 
a tintafoltot a kávécseppes terítőn, mit anno 
Illyés Gyula hagyott rajta. Az Erzsébet hí-
don átkelve a budai oldalra egyszerre látjuk 
a börtönébe zárt, felállványozott Lánchidat, 
daruk tömkelegét, a kék buszok rohanásba 
mosódó alakját, és azt a guggoló, cingár em-
berformát lent a folyam partján, aki épp egy 
úszó dinnyehéjat fi gyel nagy precizitással. 

Nyári koraestéken megelevenedik a rom-
kocsmák környéke, előkerülnek a kutyasé-
táltató panellakók, megtelik a rakpart, egy-
egy dorbézoló brit turistacsoport feje fölött 
félrelibbennek a gangos házak függönyei és 
riadt tekintetű gettó-lakók keresik védel-
mező Wallenbergjüket. Kimerült, maszkos 
egyetemisták gyülekezője, a Vas utcába in-
dulnak forradalmat keresni, a környező falak 
irányából ’56-os golyónyomok mint beesett 
szempárok fi gyelik őket kíváncsian. S ahol 
adventkor az óriásfenyőt húzzák fel, ahol 
sorra nyílnak az új vegán étkezdék és specia-
litásokat kínáló keleti kávézók, ott tanknyo-
mokat és vérfoltokat próbálunk betaposni a  
macskakövek közé, a Moszkva téren is, amit 
már rég nem így hívnak. Mindezt azonban 
csak akkor látja meg a szemlélődő, ha fi gyel-
mes. A hétköznapi, rohanó szempárok előtt 
rejtve maradnak az ezerarcú, vénséges Buda-
pest titkai.

ANDALGÁS VÁROSLIGET ÉS VÉRMEZŐ KÖZTÁÁÁÁÁ

OCSKAY LILLA

Kiadványunkat támogatta a Szlovák 
Köztársaság Kisebbségi Kulturális 

Alapja. 
Realizované s fi nančnou podporou 

Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.
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Csicsay Alajos: 
Útjelzők az élők
és élettelenek rengetegében
Kiadó: 
Vámbéry Polgári Társulás

Útjelzőkkel – mint útmutatókkal – ismeretlen helyeken barangolva, főként erdőkben, 
utak, úthálózatok mentén találkozhatunk. De mint utaltam rá, élőlények nemcsak er-
dőkben, mezőkön, vizekben élnek, ásványok sem csak a hegyekben fordulnak elő, ha-
nem bárhol, ahol járunk-kelünk. Lábunk alatt a talaj, fölöttünk és körülöttünk a leve-
gő, de talán még a világűr sem csupa szervetlen alkotóelemeknek az elegye. De ahhoz, 
hogy a rendszerek kisebb, nagyobb csoportjai és végül az egyedei között képesekké 
váljunk eligazodni, szükségünk van bizonyos irányjelzőkre. Ennél fogva választottam 
írásaim címéül az útjelzők szót. Ám, mivel a cikksorozatnak kiegészített, egymással 
szorosan összefüggő változatából egy kötetre való kézirat állt össze, kénytelen voltam 
bővebben értelmezni a célomat. Legyen hát a címük: ÚTJELZŐK az élők és az élette-
lenek rengetegében. Aki nem sajnálja rá az időt, fáradságot és elolvassa, remélem, nem 
fog csalódni benne. 

Csicsay Alajos

Ára: 10 €

Tisztelt Olvasók!

Szeretettel ajánljuk szíves fi gyelmükbe Csicsay Alajos Útjelzők az élők és élettelenek rengetegében című legújabb könyvét. A könyvet 
megvásárolhatják a Lilium Aurum Könyvkiadóban Dunaszerdahelyen vagy megrendelhetik a  marketing@liliumaurum.sk címen 
is.
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GÁSPÁR SÁMUEL ALAPISKOLA ÉS ÓVODA, CSICSÓ

Csicsón 1982-ben egy teljesen új épületben 
kapott helyet a helyi iskola, amely 2002-ben 
felvette a Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvo-
da nevet. Az iskolát nemcsak csicsói tanulók 
látogatják, hanem Füssről, Kolozsnémáról és 
Nagykesziről is járnak hozzánk gyerekek. 

Fő célunk, hogy az iskola tanulói az élet-
koruknak megfelelő ismeretekkel és készsé-
gekkel rendelkezzenek, legyenek kommu-
nikatívak, rugalmasak, kreatívak. Képesek 
legyenek az együttműködésre, csapatmun-
kára és felkészüljenek a gyakorlati életre.

Iskolánkban számos szakkör működik, 
bekapcsolódunk a különböző kulturális 
rendezvényekbe, Nofene néven saját szín-
játszó csoportunk is van. Az oktatási-ne-
velési alapvető feladatok ellátása mellett ta-
nulmányi kirándulásokat, természetiskolát, 
sítanfolyamot és egyéb, a tanulók érdeklődé-
sének megfelelő programokat szervezünk az 
intézményünket látogatók számára.

Ballagás az oviban
Gyereknap

Csicsói futás

Debreceni kirándulás
NOFENE – október 6.

Csónakázás

Vetélkedő

Tök jó buli

Tűzvédelem

Aranymosás

Gáspár Sámuel Focitorna

Egészségnap – Pilates


